Pozvedám své oãi k horám: Odkud mi pﬁijde pomoc?

Organizovan˘ch setkání s posluchaãi vyuÏíváme k nabídce
propagaãních materiálÛ, vydan˘ch knih a hudebních nosiãÛ.
Jitka Hovoﬁáková právû informuje o knihách.
Souãasné sloÏení Rady TWR-CZ. Zleva: Bohuslav Smutn˘,
Kateﬁina Hodecová, Ale‰ Barto‰ek, Otakar VoÏeh, Josef
Hurta, Petr Raus, Oto Zabystrzan, Jan Viktorin, Pavel
Kﬁivohlav˘, Emanuel Opravil, Karel ¤íman, Emil Kroczek.

Semináﬁ TWR-CZ pro 50 externích spolupracovníkÛ.

Rozita Mertová pracuje uÏ témûﬁ rok bez
nároku na mzdu. Zapracovala se a nyní
spoleãnû zaãínáme hledat ochotné dárce
pro krytí její mzdy.
Daniel Zeman je pohodáﬁ. KdyÏ neposlouchá technika, hledá konviãku na zalévání
kvûtin...

Zpravodaj ãeské redakce Trans World Radia 2/2002

(Îalm 121)

Roberta Hillová (TWR – Evropa) a Josef Gabor (univerzitní lektor)
vyuãují spolupracovníky na semináﬁi ve Tﬁech Studních.

UÏ 11 let v poﬁadu
Slova nadûje promlouvá Jan Viktorin. Jeho
syn (také Honzík) nám
ãasto také „pomáhá”
a studiová technika ho
zajímá uÏ odmaliãka.
On i zaﬁízení reÏie se
v prÛbûhu 9 let trochu
zmûnili...

Nejnovûj‰í titul na‰í kniÏní edice
Mikrofon – Víra ve vírech otazníkÛ
od Davida Nováka.Objednat si ji
mÛÏete u nás v redakci za 120 Kã.
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Rozšířené vysílání přes satelit
My‰lenkami se vracím zhruba o pÛl roku zpût. Listuji jarním vydáním zpravodaje Anténa
a oÏivuji si v mysli, co v‰echno se událo v záleÏitosti na‰eho zámûru vysílat 24 hodin dennû
pﬁes satelit. A zji‰Èuji, Ïe zmûn je hodnû.
Více neÏ rok probíhala diskuse mezi ãeskou a slovenskou redakcí na stranû jedné a evropsk˘m vedením TWR na stranû druhé. Tento dialog skonãil v ãervenci leto‰ního roku tam,
kde na jaﬁe roku 2001 zaãal. Tro‰ku k na‰í lítosti, tro‰ku potvrdil ná‰ pÛvodní zámûr a hodnû
nás pouãil. A protoÏe uÏ my sami musíme vzpomínat, vÛbec se nedivím vám (ãtenáﬁÛm), Ïe
doposud nevíte, o ãem pí‰i. TakÏe tady je velice struãná rekapitulace vzájemné vnitﬁní diskuse o na‰em zámûru.
Na pﬁelomu tisíciletí, tedy na pﬁelomu let 2000 a 2001 jsme se s vedením slovenské redakce TWR dohodli na zámûru roz‰íﬁit ãeské a slovenské vysílání na celodenní. Spoleãnû vidíme
jedinou ekonomicky dostupnou moÏnost pro tento zámûr – vyuÏít satelitní technologie pﬁenosu.
(Podrobnosti o dÛvodech pro toto ﬁe‰ení jsme uÏ psali v tûchto zpravodajích v roce 2001 a letos na jaﬁe.) O tomto zámûru informujeme vedení TWR Evropa, které pro nás zosobÀuje ﬁeditel pro stﬁední a v˘chodní Evropu George Cooper. Je pﬁekvapen a zdá se i nad‰en tímto zámûrem. Vysvûtlujeme mu, Ïe hodláme vyuÏít satelitu, kter˘ vyuÏívají i jiné ãeské vysílací subjekty (na Slovensku je tato technologie zatím nevyuÏívána). Satelitní pﬁenos je relativnû levn˘
a navíc, lidé poslouchající jiné ãeské satelitní stanice by se automaticky stali pﬁípadn˘mi posluchaãi i vysílání TWR. (Pozn. pro va‰i informaci: nad Evropou je zavû‰eno nûkolik komerãních
satelitÛ, které jsou k tomuto úãelu vyuÏitelné, ov‰em âeská republika má pﬁím˘ vstup pouze na
jeden z nich. Pﬁístup na ostatní satelity je uÏ vûcí komplikovanûj‰ího “zahraniãního obchodu”
a také podstatnû draÏ‰í. Napﬁ. jen TWR v Evropû pouÏívá jiné 3 satelity a pﬁistupuje na nû buì
z Bratislavy a na jiné zase z Anglie – je to obchodnû i technicky komplikovaná záleÏitost.)
Zanedlouho dostáváme od George Coopera informaci, Ïe TWR Evropa má je‰tû nûkteré volné satelitní linky, které bychom mohli vyuÏít. Tato informace je pozdûji doplnûna o dal‰í zprávu,
kdy se dozvídáme, Ïe evropské vedení TWR chce zﬁídit jeden satelitní kanál pro zemû stﬁední
a v˘chodní Evropy a my (âe‰i a Slováci) mÛÏeme vyuÏít pﬁeváÏnou vût‰inu dne. Pﬁi pﬁíleÏitosti fóra ﬁeditelÛ v‰ech evropsk˘ch i svûtov˘ch redakcí TWR na jaﬁe 2001 i na jaﬁe 2002 jednáme o technick˘ch i ekonomick˘ch detailech. Cena, za kterou je nám od TWR-E nabízen pronájem vlastní satelitní linky vãetnû dal‰ích sluÏeb, je nûkdy pﬁijatelná, jindy astronomicky vysoká. Tato jednání probíhají více neÏ rok, podmínky ke spolupráci ze strany TWR-E se neustále
mûní a to docela zásadním zpÛsobem. Trpûlivû ãekáme a jednáme nûkolikrát dokola, protoÏe tato varianta má i své v˘hody, zejména v administrativní, legislativní a technické problematice...
Nicménû ãas bûÏel a vzhledem k v˘voji dlouhodobé debaty se nedalo oãekávat, Ïe by se
v dohledné dobû dosáhlo nûjakého pﬁijatelného ﬁe‰ení vzájemné spolupráce i s TWR-Evropou.
Proto nejvy‰‰í orgán TWR-CZ, správní Rada, odeslal oficiální depe‰i ﬁediteli TWR-Evropa
s prosbou o definitivní stanovisko k mûsíci ãervenci tohoto roku. Na základû toho jsme obdrÏeli oficiální dopis se sdûlením, Ïe TWR Evropa nám nemÛÏe nic nabídnout, pouze prodat zahraniãní satelitní linku za 250 tis. USD roãnû (7,75 mil Kã) pro nepﬁetrÏit˘ provoz, pﬁípadnû ménû vysílacího ãasu za odpovídající men‰í ãástku. Vzhledem k tomu, Ïe v âeské republice je cena za tuto sluÏbu pﬁibliÏnû 7x men‰í, bylo tímto rozhodnuto.
V polovinû letních prázdnin jsme tedy vûdûli, Ïe jsme tam, kde jsme byli v lednu 2001.
¤editel TWR-Evropy nám popﬁál v‰e dobré pro ná‰ zámûr a Geo Cooper hledal moÏnosti, jak
nyní pomoci co nejrychleji uvést v Ïivot zámûr, kter˘ se o rok a pÛl zdrÏel. Jsme v‰ak pﬁesvûdãeni, Ïe zdrÏení pﬁineslo prostor pro lep‰í pﬁipravenost a bûhem této doby se udály zase
jiné skuteãnosti, které mají nemal˘ vliv ve prospûch roz‰íﬁeného vysílání.
Patﬁí mezi nû pﬁedev‰ím zpráva ﬁeditele slovenské redakce TWR, kter˘ nás tento mûsíc
informoval o otevﬁení slovenského satelitního trhu. Co to v praxi znamená? Pﬁedev‰ím to,

Společné modlitby
Stojíme milostí. Dûkujeme vám v‰em, kteﬁí nám pí‰ete, telefonujete nebo jin˘m zpÛsobem uji‰Èujete o tom, Ïe se modlíte za nás i za na‰i spoleãnou sluÏbu. Vûﬁíme, Ïe jsme
spojeni v duchovní stavbu, jejímÏ základem je Pán JeÏí‰ Kristus, a my, kteﬁí jsme na nûm
postaveni se mÛÏeme (a máme!) o sebe vzájemnû opírat a podpírat, stejnû jako do sebe
zapadají jednotlivé kameny stavby. Chcete-li se k nám pﬁipojit a podepﬁít nás,
dûkujte a proste spolu s námi:
Dûkujeme za:
❉

moÏnost ‰íﬁení evangelia rozhlasem
❉

v‰echny externí spolupracovníky – autory poﬁadÛ, moderátory, techniky
❉

nové spolupracovníky a vynikající semináﬁ v kvûtnu
❉

dûkujeme Pánu za v‰echny ohlasy na na‰e poﬁady, které k nám do redakce pﬁichází.

Prosíme za:
❉

to, aby v na‰í zemi bylo mezi posluchaãi hodnû takov˘ch „berojsk˘ch“,
kteﬁí zkoumají, co vysíláme
❉

redaktora. âlovûka na pln˘ úvazek pro práci v kmenovém t˘mu, kter˘ je zakotven˘
ve víﬁe a v Písmu, pﬁipraveného a ochotného vzít na sebe odpovûdnost za ãást poﬁadÛ
❉

osobní rÛst v poznání JeÏí‰e Krista pro kaÏdého z nás, zvlá‰tû pak za ty,
kdo jsou jak˘mkoli zpÛsobem zapojeni do tvorby poﬁadÛ
❉

moudrost a citlivost na BoÏí vedení pro jednotlivé redaktory a moderátory
pﬁi pﬁípravû poﬁadÛ, za inspiraci a obnovu jejich sil
❉

ochranu na‰ich moderátorÛ i hostÛ pﬁi cestování na vysílání (ãasto se stává, Ïe na poslední
chvíli nejede auto – kolo, které se má toãit, se netoãí, moderátora sklátí náhlá viróza...)
❉

moudré vyjednávání ve vûci roz‰íﬁení slovensko-ãeského vysílání
❉

moudrost pﬁi pﬁípravû programového schématu pro satelitní vysílání
❉

rodinu Zemanovu – za trpûlivost pro Daniela a Zuzanu a za zdraví
pro jejich dceru Veroniku

