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TISKOVÁ ZPRÁVA
Dětský pořad Čertovská kvítka na Rádiu Radnice
Internetové rádio městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, které začalo vysílat začátkem
února, postupně zavádí do svého programu novinky a konkrétní pořady. Prvním z nich je
pravidelná rubrika s názvem Čertovská kvítka. V ní na nejrůznější otázky reportérů odpovídají děti
z mariánskohorských mateřských škol, které svými odpovědmi často pobaví nejen své rodiče.
„Každý týden navštívíme jednu školku a zeptáme se dětí na několik otázek. Například co dělá paní
starostka, proč se Mariánským Horám říkalo Čertova lhotka, proč se musí s pejsky chodit na
procházky a podobně. Odpovědi spojíme dohromady a posluchači si je pak mohou poslechnout v
našem vysílání,“ řekl radní obvodu Patrik Hujdus. Rubrika Čertovská kvítka se vysílá několikrát
denně a kromě mateřských škol do ní budou zařazovány i odpovědi žáků prvních tříd Základní
školy Gen. Janka.
„Děti byly z natáčení nadšené. Některé odpovídaly na stejnou otázku i několikrát, jiné neříkaly nic
a prostě jen se zájmem poslouchaly své kamarády ze třídy. Jsme rádi, že jsme jim podobnou
zkušenost ve spolupráci s vedením radnice mohli zprostředkovat,“ řekla ředitelka Křesťanské
mateřské školy Milena Glinzová. Školy z Mariánských Hor a Hulvák se ve vysílání Rádia Radnice
střídají v týdenním intervalu a od března 2014 bude možné si na webových stránkách rádia v
archivu vyhledat a pustit všechny dosud odvysílané díly.
Rádio Radnice hraje i v chytrých mobilech
Poslouchat Rádio Radnice můžete na webu www.radioradnice.cz, ale tlačítko na zapnutí rádia je
umístěné přímo i na webových stránkách městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
www.marianskehory.cz. „Mysleli jsme ale i na posluchače, kteří nesedí celý den u počítače. Rádio
Radnice se proto dá naladit na mobilních telefonech iPhone a chytrých telefonech se systémem
Android. Je potřeba si jen zdarma stáhnout do mobilu aplikaci AB RADIO, vyhledat v ní Rádio
Radnice a pak jej můžete poslouchat všude. Stačí být v dosahu nějaké wifi sítě anebo mít
aktivovaná mobilní data,“ upřesnil radní Patrik Hujdus.
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