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RÁDIO KAŠPAR VZNIKLO NA 
PODZIM 2020 
  Spolek Kašpar si v prostoru Divadla v 
Celetné postavil rozhlasové studio – Rádio 
Kašpar spustilo internetové vysílání. 

  Obsahově se drží pouze dobré hudby a 
zajímavých hostů – žádné zprávy o Covidu, 
dopravě a počasí. 

  Nevysílají jenom Kašpaři – o víkendu uslyšíte 
Činoherní studio Ústí nad Labem, Bezruči, 
Západočeské divadlo Cheb a Divadlo 
NaHraně. 

  Horkou novinkou byly březnové Premiéry 
divadelních textů. 



NAŠI 
MODERÁTOŘI = 
NAŠI HERCI 
Moderují: 
Potměšil, Nerudová, 
Ondráček, Elsnerová, 
Zadražil, Halíček, Hofmann, 
Špalek, Slámová, Karger, 
Kreuzmann, Dočekal, 
Zoubková, Steinmasslová, 
Jůza, Charvát, Stolařík, 
Lagner, Tichý 

 



CO HOST, TO 
OSOBNOST 

Navštívili nás: 
David Koller, Jaroslav Dušek, 
Jan Pirk, Patrik Hartl,  
Monika Absolonová,  
Milan Cais, Petr Forman,  
Eva Samková, Matěj Ruppert, 
Kryštof Hádek, Vojtěch Dyk, 
Adrian Jastraban  
a další… 



MĚSÍČNĚ OSLOVÍME 30.000 
POSLUCHAČŮ 
  Živé vysílání jako takové dokáže 
oslovit přes 15.000 posluchačů 
měsíčně. 

  Obecně se jedná o velmi zajímavou 
cílovou skupinu se zájmem o divadlo, 
kulturu a náročnější hudbu. 

  Hlavní skupina posluchačů je ve věku 
30+; 60 % žen a 40 % mužů. 

  Jedná se tak o dospělé 30-45 ABC. 

  Nedílnou součástí je pak archiv rádia, 
který sám o sobě oslovuje také přes 
15.000 posluchačů měsíčně. 

  Uchováváme zde záznamy rozhovorů i 
několik rozhlasových textů. 

  Zpětný poslech tak využívá stejné 
množství posluchačů, kteří využívají živé 
vysílání. 



NA PODZIM PLÁNUJEME 
DALŠÍ OBSAH 
  Spolek Kašpar vedle rádia realizuje unikátní 
živá vysílání. 

  Po prázdninách nás tedy čekají nejenom 
nové rozhlasové premiéry, ale také 
pokračování v livestreamech. 

  S jarní sérií živých přenosů z kavárny 
Divadla v Celetné s názvem Tři u stolu jsme 
za sedm večerů oslovili přes 140.000 
diváků. 

   https://www.facebook.com/91134209904/videos/793646884866597  



KOHO HLEDÁME? 

  Hledáme partnera. 
  Ano, je to tak.  

  Chceme nabídnout náš prostor a naše aktivity někomu, s kým si 
budeme rozumět. 

  Partnerů také nehledáme mnoho, chceme tři silná partnerství, s kterými provážeme 
naši práci a budeme ze společné synergie vzájemně těžit. 



CO ZA TO NABÍZÍME? 

  V rámci naší umělecké činnosti můžeme nabídnout opravdu velkorysé možnosti. 
Vybíráme bodově náplň spolupráce – dalším možnostem se po diskusi nebráníme. 

  5 odvysílaných spotů za den na Rádiu Kašpar (spot natočíme rádi s našimi herci/moderátory) 
 Využívání vašeho produktu ve studiu rádia (nápoje, oblečení, technika, ajp.) 
 Umístění loga na web rádia, do studia i na propagační materiály k Rádiu Kašpar 
  1 zadané představení Spolku Kašpar pro vaše partnery/zaměstnance 
  50 lístků měsíčně pro vaše obchodní partnery/zaměstnance 
 Účast na dalších aktivitách Divadla v Celetné = livestreamy, rozhlasové hry, divadelní premiéry… 

  Potvrzení o sponzorském daru je samozřejmostí 



DĚKUJEME dramaturg@divadlovceletne.cz 
+420 604 168 765 


