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ZPRÁVA PŘEDSEDY SPOLKU
Rok 2015 byl pro Spolek Radia R prvním celým rokem jeho fungování. V 
rámci spolku jsme se primárně zaměřili na podporu Radia R, při MU. 
Spolek se prozatím neangažoval příliš jako mentor. Propojení s rádiem 
bylo především s výpomocí a organizací určitých druhů rádiových akcí. 
Spolek se tak tedy zapojil do aktivity rádia, ať už se jednalo o interní akce, 
což jsou například Vítání nováčků, ale především se angažoval ve velkých 
akcích, jako byl první ročník rádiového běhu Lužánkami RRRUN, tak plesu 
FSS na Flédě.  
 
Obě tyto akce byly pro rádio velmi klíčové a organizačně náročné. Proto 
byla pomoc spolku velmi vítána. Přestože RRRUN byl finančně prodělečný 
a svůj okruh podporovatelů si teprve buduje, tak tato akce, se záštitou 
samotného rektora MU, byla velmi profesionálně provedena a spolek se 
zde angažoval především jako prostředník při vybavování běžeckého pro-
storu a jednotlivých součástí a doplňků pro běh, ať už jsou to stany, 
výhry, či občerstvení apod. 
 
Ples FSS byl pro změnu akcí, která již měla v minulých letech určité 
jméno a spolek plně převzal nad touto událostí záštitu. Ples, který je 
pojatý jako maškarní, byl na téma Černá vs. bílá. Toto originální téma se 
setkalo s úspěchem ze strany návštěvníků.  
 
Těchto pár akcí, které spolu tyto dvě organizace provedli, byly prvními 
vlaštovkami a propojení těchto “institucí”.
Interně spolek především řešil věci týkající se struktury a zákonem přede-
psaných povinností. Rovněž koncem roku se Valná hromada začala více 
zaměřovat na poslání a cíle spolku, což chápeme jako velmi důležitou 
věc, protože bez cíle není cesta.  
 
Rok 2015 byl pro řadu z nás velmi důležitý v tom, že jsme se ve spolku 
naučili řadu věcí, které jsou důležité pro vedení této instituce. 
 
Doufáme, že do budoucna přibude i více mentorské aktivity a spolek 
nebude pouze zprostředkovatel jednotlivých akcí, ale bude mít v Radiu R 
větší slovo. Stejně tak doufáme, že Spolek Radia R se bude angažovat i ve 
svých projektech, mimo samotné Radio R. 
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HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

 firma: Spolek Rádia R 2015 Brno
období: 01.01.2015 až 31.12.2015

               Příjmy za účetní období                 Výdaje za účetní období
------------------------------------------------------------------------------
   součty sloupců peněžního deníku
09 Prodej zboží                      0  12 Nákup materiálu               5.266
10 Prodej výrobků,služeb        27.900  13 Nákup zboží                       0
11 Ostatní příjmy               65.779  14 Mzdy zaměstnanců                  0
                                        15 Zdrav. a soc.pojistné             0
                                        16 Provozní režie,ostatní       48.808
   Příjmy celkem        93.679     Výdaje celkem        54.074

   úpravy podle zákona o daních z příjmů
E+ Úprava příjmů                     0  E- Úprava výdajů                     0
   Příjmy celkem                93.679     Výdaje celkem                54.074
   Základ daně        39.605
------------------------------------------------------------------------------
   zaokrouhleno na celé koruny matematicky
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REVIZNÍ ZPRÁVA
Jako revizor pracoval Matúš Jankovič.

Revize proběhla 25. 4. 2015. Jediným nalezeným nedostatkem bylo vypla-
cení částky 210 Kč Filharmonii Brno, které si nárokovala chybou v účetnic-
tví. Z důvodu zachování dobrých vztahů statutární zástupci Spolku Radia 
R rozhodli společně s revizorem tuto částku nenárokovat zpět.   

Revizor kontroloval zůstatky na bankovních účtech a pokladny, úplnost 
účetní závěrky a také byla kontrolována členská základna sdružení.

Spolek Radia R měla v uplynulém roce celkem 16 členů. Dvanáct z nich se 
stalo členy přítomností na ustavující schůzi, třináctý člen vyplněním při-
hlášky a zaplacením členského poplatku 100 Kč. Výše členských příspěvků 
je určena vnitřním předpisem na 50 Kč pro nepracující a 100 Kč pro pra-
cující.

Rada Spolku Radia R pracovala v roce 2015 ve složení: 
Anna Zdráhalová – předsedkyně
Kristýna Pulišová – místopředsedkyně 
Dalšími členy rady byli zvoleni Tomáš Chalupský, Zdenek Tomášek, Jan 
Motal, Miroslav Jurčík.

Zpráva o hospodaření je předkládána samostatně.

Revizor v roce 2015 neobdržel žádný podnět ani stížnost.

V Brně dne 25. 4. 2016
Matúš Jankovič
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O SPOLKU
Spolek Radia R je zájmová, nezisková, dobrovolnická, organizace nezávislá 
na politických stranách. Posláním Spolku Radia R je podporovat v činnosti 
mladé lidi, poskytovat členům komunity možnost nekomerční realizace a 
všestranně přispívat ke zkvalitnění jejich života a k rozvoji lidských práv a 
demokracie.
 
Spolek je nositelem myšlenkové a kulturní otevřenosti, diverzity, alterna-
tivy a nezávislosti. Dává prostor názorům a tématům občanské společ-
nosti. Spolek naplňuje své poslání podporou on-air aktivit Radia R a orga-
nizací nebo spoluorganizací off-air aktivit.

Spolek Radia R je členem Asociace nestátních neziskových organizací 
Jihomoravského kraje a Jihomoravské rady dětí a mládeže.

Rada Spolku: 
 
Anna Zdráhalová – předsedkyně 
Kristýna Pulišová – místopředsedkyně 
Jan Motal 
Tomáš Chalupský 
Zdenek Tomášek 
Jakub Pavlík 
Martin Šeda 
Miroslav Jurčík 
 
Revizor: 
 
Matúš Jankovič 
 
Kontakty 
 
Adresa:
Spolek Radia R 
Šumavská 492/8 
602 00 Brno – Ponava 
IČO: 03315291 
Vedoucí kanceláře Kristýna Pulišová 
E-mail: spolek@radio-r.cz
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KDO JSME
Radio R je otevřená, nezisková, nekomerční a především komunitní orga-
nizace. Funguje od roku 2008 pod katedrou mediálních studií a žurnalisti-
ky na FSS MU v Brně. Za vznikem rádia stojí skupinka nadšenců, která 
chtěla zaplnit hluchá místa českého éteru. Jejich cílem bylo dát prostor 
vyhraněným hudebním žánrům a věnovat pozornost neotřelým tématům. 
Dnes tvoří Radio R více než 150 dobrovolníků, kteří se dále pokouší napl-
nit původní cíl toho, proč toto médium vzniklo.

RadioRally
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Radio R na Slovensko dorazilo v 
zastoupení sedmi vyvolených. Ti svou 
domovskou instituci reprezentovali 
hned v několika soutěžních kategori-
ích včetně závěrečného živého 
vysílání. Úspěch se dostavil přede-
vším v mezinárodní kategorii nazva-
né Vzpomínky, kde si Radio R odneslo 
hned dvě ceny. Mimo rámec soutěže 
samotné se pak povolaní členové 
pokoušeli rozvíjet kontakty a vazby 
na ostatní zúčastněná studentská 
rádia.



Závod RRRUN

Netradiční běžecká akce Radia R, jejímž cílem bylo vyjádřit podporu 
válečným uprchlíkům. Závod, který rozhýbal lidi pro dobrou věc, se konal 
3. října 2015 v brněnském parku Lužánky. Záštitu nad celou akcí převzal 
rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek. Spolu s partnerem akce brněn-
skou kavárnou Tři ocásci se Radiu R tímto závodem podařilo otevřít dis-
kusi na téma válečných uprchlíků. A přestože akce nebyla výdělečná, 
rozhodně pro nás měla smysl.
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Ples FSS

Tradičně netradiční ples pod taktovkou Radia R se konal 30. listopadu 
v brněnském klubu Fléda. Téma plesu ČERNÁ vs. BÍLÁ s heslem: 
Vyber si tu svou, dala účastníkům možnost popustit uzdu fantasii a 
pohrát si s významem protikladných barev. 
Na návštěvníky čekal nabitý program, včetně oblíbené hry štěstí a 
soutěže o krále a královnu plesu, a moderátoři Radia R. Mezi hudeb-
ními hosty figurovalo slovenské duo MALALATA, brněnští Ňuňu, Jakub 
Tomiš a samozřejmě nechyběli ani DJ‘s hudební redakce Radia R. 
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Vítání nováčků

Na začátku každého semestru mezi sebe tým Radia R přijme dávku 
nové síly, což se musí náležitě oslavit. V roce 2015 pořádalo Radio R 
rovnou dvě akce pro svoje nováčky: v únoru se vítalo ve Spodním 
baru a v září si nováčci užili atmosféru brněnského klubu Desert. 
Hlavním cílem těchto akcí pro nováčky je seznámení se se staršími 
kolegy a začlenění se do kolektivu. Nezbytnou součástí večera je vždy 
uvítací rituál, složení slibu věrnosti a nesmí chybět zápis do rádiové 
kroniky.
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Rádiová chata R

Radio R pro svoje členy v rámci team buildingu pořádá akci pod operačním 
názvem Rádiová chata. Na podzim roku 2015 se utužování kolektivu konalo 
na opravdu netradičním místě. Členové rádia totiž dostali jedinečnou příle-
žitost strávit víkend na Základní škole v Lelekovicích. Akci na způsob zpátky 
do školních lavic si všichni užili. Zkušení rádiový matadoři si navíc pro 
ostatní připravili výlet s možností slaňování z místní rozhledny, takže ani o 
adrenalinové zážitky nebyla nouze.
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7. narozeniny Radia R

V pořadí již 7. narozeniny oslavilo Radio R 28. října v brněnském klubu 
Eleven. A jaký jiný dárek než večer plný pestrého hudebního programu by 
mohlo rádio návštěvníkům nabídnout? Premiérově se všem přítomným 
představil rádiový DJ tým ve složení Tibor Vocásek a burningboy. Spolu s 
nimi se na pódiu objevili i speciální hosté Funk Halen (Electronic Bitches) 
a Vlat (Hertz Kunst-Plattform). Narozeniny Radia R jsou akcí otevřenou 
všem milovníkům hudby a zábavy. 
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Propagační předměty
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Každoročně nechává Radio R vyrobit stylové propagační materiály (placky, 
tašky, samolepky) jak pro členy rádia, tak i jeho posluchače. Po designové 
stránce se o předměty starají především grafici Radia R. 



pánko MATÚŠ JANKOVIČ
odpočívej v pokoji

Bohužel je to tak. Matúš Jankovič, jeden z našich kolegů, 28.6. 2016 tragicky 
zahynul v Kongu, kde působil jako dobrovolník v neziskové organizaci Save 
Elephants a natáčel tam dokument o záchraně slonů. 

Nikdo z nás nedokázal uvěřit zprávě, že tenhle klučina s brýlemi a věčným 
úsměvem na tváři podlehl zraněním při autonehodě. Doufali jsme, že se 
jedná o žert. Žert, který bychom mu všichni odpustili, hlavně když by to 
nebyla pravda. Bohužel, žert to nebyl.

Matúš nás opustil velmi mladý. Měl spoustu vlastností a na pár z nich bych i 
tady rád zavzpomínal. Přestože jsem Matúše znal pouhé dva roky a mnozí jej 
znali lépe a déle, jedno Matúš uměl geniálně: svou náturou jste v něm viděli 
skvělého přítele, člověka, na kterého jste se mohli obrátit, někoho kdo měl 
velmi dobrou náladu, ať se dělo cokoliv. Protože kdokoliv ho znal, má pocit, 
že mu odešel jeden z jeho nejlepších přátel, protože to Matúš uměl – stát 
se vaším výborným kamarádem, i když jste ho tak moc neznali.

Večer po tragické události jsem seděl se skupinkou lidí oblečených v černém 
vzpomínajících na něj. Ano, slzy jsme měli na krajíčku, ale všichni jsme si 
dokázali vzpomenout na nespočet veselých příhod. A to je to, co nám Matúš 
do života přinesl. Radost, smích a lidskost.

Bez Matúše by bylo Radio R úplně jiné rádio. Bez něj bychom byli jiní lidé a 
určitě bychom se méně smáli. Jsem vděčný za možnost ho poznat, ačkoli 
jen na tak krátkou chvíli. Jsem rád, že jsem poznal člověka s takovou energií 
a chutí do života.

Jestli si něco z tebe můžu odnést, tak je to pohled na život. Matúši budeš 
mi (nám) moc chybět a ať už jsi kdekoliv, za sebe, ale i za všechny  z Radia R 
ti děkuji. Děkuji, že ses stal součástí každého z nás.

Jakub Pavlík 
station manager Radia R
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