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KDO JSME
ZÅ™izovatelem Radia Kulí&scaron;ek je obÄ•anské sdruÅ¾ení DÄ›tský klub Palcát Lánov
Od 9.9.1999 jsme regionální redakcí Klubu Domino, DÄ›tské tiskové agentury Praha.
30. kvÄ›tna
2004 jsme se stali radiem dÄ›tských domovÅ¯ a vrchlabských stÅ™edo&scaron;kolákÅ¯. DÄ›vÄ•ata a chlapci , které baví radio
nejen poslouchat, ale i vytváÅ™et, navazují na desetiletou rozhlasovou tradici dÄ›tí z lánovské &scaron;koly.
NÁVRATY DO MINULOSTI Radio Kulí&scaron;ek bylo zaloÅ¾eno 6.bÅ™ezna 1994 Janou Tauchmanovou,
tehdej&scaron;í uÄ•itelkou v Z&Scaron; Lánov. V prvních letech ho finanÄ•nÄ› podporovalo Å™editelství Z&Scaron; Lánov a
DÅ¯m dÄ›tí a mládeÅ¾e Vrchlabí. Cenné rady poskytla Ä•tyÅ™i pomocná ramena &ndash; Radio ÄŒerná Hora ( 105,3 FM),
Radio City (93,7 FM), Radio OK (93,9 FM) a Radio Evropa 2 - Duha ( 106,4 FM).
ZpoÄ•átku
jsme zpestÅ™ovali pÅ™estávky svým spoluÅ¾ákÅ¯m ve &scaron;kole. V roce 1997 nám zastupitelé Lánova umoÅ¾nili Å¾ivé
vysílání v obecním infokanálu kabelového rozvodu.
Pravidelné
vysílání &bdquo;na kabelu&ldquo; bylo doplnÄ›no doprovodnými akcemi. Mezi nejzajímavÄ›j&scaron;í patÅ™ilo uvádÄ›ní
leteckého festivalu v Hradci Králové (1999) ,Silvestra 1999/2000 na vrchlabském námÄ›stí, úÄ•ast na Bambiriádách v
Praze a Lomnici nad Popelkou, ozvuÄ•ování bitev na hradÄ› Pecka nebo úÄ•ast na mezinárodních veletrzích cestovního
ruchu v BrnÄ› a Praze. V roce 1999 se o na&scaron;í zálibÄ› dozvÄ›dÄ›li v Praze a první dÄ›tské internetové Radio Domino
pÅ™i&scaron;lo s nabídkou ke spolupráci. Hostovali jsme na vlnách ÄŒeského rozhlasu 2- stanice Praha a ÄŒeského
rozhlasu Hradec Králové.
V dubnu 2000 dostal Kulí&scaron;ek
mlad&scaron;ího sourozence &ndash; radio &Scaron;piÄ•ka,které od záÅ™í téhoÅ¾ roku vysílalo v obecním infokanálu
kabelového rozvodu Lánov. Role kmotra se ujal muzikálový Hamlet Janek Ledecký. &Scaron;piÄ•ka byla skuteÄ•nÄ› dÄ›tským
rozhlasem, protoÅ¾e tým 12 &ndash; 14 letých moderátorÅ¯ a technikÅ¯ Å™ídila Helena &Scaron;vecová, Å¾ákynÄ› Z&Scaron
Lánov.
Od 15.listopadu 2000 jsme byli zaÅ™azeni mezi rádia vysílající
na serveru tehdej&scaron;ího Internetradia.cz , dne&scaron;ního Abradia.cz ( www.abradio.cz). PoÅ™ady, které jsme Å¾ivÄ›
vysílali pro lánovské obÄ•any, se nahrávaly do poÄ•ítaÄ•e, posílaly do sídla Internetradia a odtud byly ze záznamu vysílány
na internetu. K posluchaÄ•Å¯m promlouvaly osobnosti Ä•eské kulturní a spoleÄ•enské scény, lidé se dozvídali zajímavosti z
Krkono&scaron; a nechybÄ›la ani témata vÄ›novaná dospívající mládeÅ¾i. Mluvené slovo doplÅˆovala muzika rÅ¯zných Å¾ánrÅ
Ke konci roku 2004 jsme se odmlÄ•eli ( v budovÄ› lánovského obecního úÅ™adu, odkud se
vysílalo, totiÅ¾ probíhala rekonstrukce), ale nezaháleli jsme. NatáÄ•eli jsme rozhovory, sepisovali písniÄ•ky a diskutovali o
programové náplni Å¾ivého vysílání
na internetu, které se pÅ™ipravuje.
Od ledna 2006 jsou na&scaron;e pÅ™íspÄ›vky zaÅ™azovány do poÅ™adu Domino na vlnách ÄŒeského rozhlasu 2
&ndash; stanice Praha.
KDO NEJSME
Lep&scaron;í je Å™íct, co nejsme. Nejsme klasické rádia, protoÅ¾e si nás na rozhlasovém pÅ™ijímaÄ•i
nenaladíte.
Na&scaron;e vysílání mohou poslouchat :
ObÄ•ané Lánova, kteÅ™í jsou napojeni na kabelový rozvod v LánovÄ›
PosluchaÄ•i poÅ™ad
Domino, který je vysílán 2. a 4. Ä•tvrtek v mÄ›síci na ÄŒeském rozhlase 2 &ndash; stanici Praha
Pro samotné rozhlasové vysílání, pokud nejste klasické radio, moc nepotÅ™ebujete.
ÚplnÄ› si vystaÄ•íte s nÄ›kolika mikrofony, mixáÅ¾ním pultem, CD pÅ™ehrávaÄ•i, minidiskem a poÄ•ítaÄ•em.
Od února 1997 do listopadu 2003 bylo na&scaron;e studio umístÄ›no na pÅ¯dÄ› v
budovÄ› obecního úÅ™adu Lánov.Od roku 2004 vysíláme z budovy Infocentra Lánov.
Pro vysílání pouÅ¾íváme :
2 mikrofony Shure
mixáÅ¾ní
pult BST Activ 25
Compact disc player Technics SL-PG370A a Technics SL-PG470A
Minidisc Deck SONY MDS - JE 330
Stereo Cassette Deck SONY TC
&ndash;KE 300
K nahrávání nám slouÅ¾í minidisc Walkman SONY MZ-R701 s externím
mikrofonem Shure.
Ke zpracování
rozhovorÅ¯ pouÅ¾íváme program SOUND FORGE.

http://radio-kulisek.cz

VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!

GenerovÃ¡no: 20 February, 2018, 04:55

