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Poslední nádhern˘ podzimní den jsme zakonãili dvouhodinovou pro-
cházkou v blízkém lese. Za námi je vidût vysílaã Hády, ze kterého je ‰í-
fien také signál Radia Proglas pro Brno a okolí. 

Ale‰ a Mirka Barto‰kovi se v monackém mezinárodním sboru kfiesÈanÛ
setkali se sestrou Freedovou, manÏelkou dávno zesnulého Ralfa
Freeda, otce zakladatele TWR Paula Freeda (zemfiel 1996). 

Moderátor a ná‰ nov˘ spolupracovník z Uherského
Hradi‰tû, Pavel Hromádka, pfii natáãení relace
Doteky.

Jednoho dne pfii‰la do redakce Lenka Malinová, ma-
minka Ondfieje a Tomá‰e, a od té doby nám velmi
úãinnû pomáhá. Jak vidíte, je to váÏnû veselá dáma
a zapadla mezi nás, jako kdyby tady byla “odjakÏiva”.

Podle hlasu dobfie znám˘ husitsk˘ faráfi Miroslav
Kubíãek. Od ledna pfiipravuje R˘mování o Ïivotû. 

Sourozenci Tomá‰ (vlevo) a Ondfiej Malina.
Tomá‰ova civilka pod dozorem Ondfieje není vÛbec
jednoduchá...!

·tûpán Exner po spr‰e – umûleck˘ úães prozrazuje,
Ïe kaÏdému detailu vûnuje velkou pozornost... ☺

Pozvánky k poslechu ãi konkrétní anonce na nûkteré pofiady si mÛÏete pfieãíst v pravideln˘ch rubri-
kách Katolického t˘deníku (www.katyd.cz), na stránkách Kostnick˘ch jisker nebo samozfiejmû na 
na‰ich webov˘ch stránkách www.twr.cz.
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Neprodejné!

Vánoãní kapr
K tradiãnímu koloritu ãesk˘ch Vánoc patfií vedle stromeãku, dárkÛ a praskl˘ch

kalhot po „hodoboÏovém” obûdû také vánoãní kapr. AlespoÀ v na‰í rodinû se to ni-
kdy bez urostlého ‰upináãe neobe‰lo. Se star‰ím bratrem jsme kaÏd˘ rok zakoupili
„velrybu”, která, chtûla-li se ve vanû otoãit, musela nejprve couvat. Na ·tûdr˘ den
jsme ji s dobfie utajenou slzou v oku vraÏdili. Pfiedtucha nevyhnutelné a laicky pro-
vádûné exekuce pfiitom na‰i obludu vÏdycky velmi rozdivoãila, takÏe závûreãná fáze
likvidace nebohé ryby se vût‰inou neobe‰la bez její „defenestrace” z tfietího patra...

Pozdûji jsem pracoval ve Státním rybáfiství a osobnû se podílel na produkci kaprÛ
pro vánoãní stÛl pracujících. Jeden z m˘ch prvních v˘lovÛ se zmûnil v zápas o hol˘
Ïivot. Tehdy se lovil rybník postaven˘ v euforick˘ch dobách poãátkÛ budování soci-
alismu. Jeho stavitelé patrnû povaÏovali Jakuba Krãína za feudálního pavûda, nebo
skuteãnû vûfiili, Ïe poruãí vodû, aby tekla do kopce. V̆ pusÈ se totiÏ nacházela v˘‰e neÏ
dno nádrÏe. V dobû v˘lovu se tak rybník promûnil v mnohahektarov˘ moãál s nevy-
poãitatelnû promûnn˘m mnoÏstvím vody a bahna. âlenové váÏeného Petrova cechu
pfiipomínali v neblahé dny lovení spí‰e „burlaky na Volze”, neboÈ odchycené ryby
odtahovali v pfietíÏen˘ch lodích skrze stra‰liv˘ marast na bfieh. Pfii jednom takovém
„tahu” (neznav záludnosti terénu) ‰lápl jsem do hluboké tÛnû. Rázem jsem se ocitl
po pás ve vodû. Nekompromisnû pfiítulné bahno mû pak dále stahovalo hloubûji
a hloubûji... KdyÏ uÏ mi voda dosahovala po prsa (a já mûl v hlavû témûfi hotov˘ epi-
taf), pfiispûchal mi na pomoc kolega s bidlem a byl jsem zachránûn.

Vánoãní kapr není jen tradiãním pokrmem ãi moderní „bombou” na pfiíli‰ vysokou
hladinu cholesterolu, ale ukazuje nám také k pravému smyslu Vánoc. Ryba se fiecky
fiekne ICHTYS a písmena obsaÏená v tomto slovû jsou poãáteãními písmeny slov JeÏí‰
Kristus, BoÏí Syn, Spasitel (Iésús Christos – Theú Hyios – Sótér). To je jistû dost zná-
mé. Ale tento JeÏí‰ se narodil v betlémském chlévû. Ví tedy, co je to bláto, hnÛj..., ale
i v‰elijaká ‰pína v lidsk˘ch srdcích a Ïivotech. On nám v‰em osobnû nabízí pomocnou
ruku, aby nás vyvedl z moãálu na‰ich problémÛ, aÈ uÏ nám bahno sahá „jen” po kot-
níky, nebo aÏ k dírkám do nosu. Pouze On mÛÏe kaÏdého ãlovûka – a tedy i nás – za-
chránit. Jiné pomoci není. Nebuìme tedy tvrdohlaví...! Neodmítejme ji jen tak, 
apriori; nebo proto, Ïe tak ãiní jiní. Ale radûji zkusme – opravdovû – jak dobr˘ a mi-
losrdn˘ je BÛh. I ty, mil˘ ãtenáfii, zkus nabízené BoÏí „bidlo” a pevnû ho – jako pfied
ãasem já – uchop! NeohlíÏej se na jiné, jde pfiece o tebe a o tvÛj Ïivot! VÏdyÈ (nota
bene), co mÛÏe‰ ztratit cennûj‰ího?

Tomá‰ Rejman

Hospodine, Pane ná‰, jak vzne‰ené je Tvoje jméno 

po v‰í zemi! Svou velebnost vyv˘‰il jsi nad nebesa. 
Îalm 8,2

V této vánoãní dobû plné milosti na‰eho Pána a na pfielomu roku si s velkou
vdûãností pfiipomínáme BoÏí majestát i bezpeãn˘ úkryt v Jeho dlaních. Jistotu
BoÏí blízkosti, bezpeãné pfieb˘vání pod BoÏí milostí pfieji v‰em posluchaãÛm
a pfiíznivcÛm rozhlasové stanice TWR-CZ.

Emanuel Opravil
pfiedseda Rady TWR-CZ

Víme, Ïe Trans World Radio má v na‰í zemi mnoho posluchaãÛ. Nûktefií
nás poslouchají pravidelnû a dlouho, jiní jsou noví a tfieba nás nûkde usly-
‰eli “náhodnû” a od té doby na‰e pofiady vyhledávají. O takov˘ch poslu-
chaãích se dovídáme pfiíleÏitostnû, protoÏe nás nikdy nekontaktovali. Pak
je je‰tû jiná skupina posluchaãÛ a pfiátel (a také jsou mezi nimi pravidelní
i jen pfiíleÏitostní posluchaãi), ale li‰í se tím, Ïe nám napsali, poslali dar, za-
volali... prostû s námi navázali kontakt. UÏ jistû tu‰íte, Ïe do této skupiny
posluchaãÛ patfiíte právû Vy. Jste na‰í radostí a rádi Vám posíláme Anténu
domÛ. Pfiijmûte od nás srdeãné pfiání krásn˘ch a poÏehnan˘ch Vánoc
a pfiedev‰ím velkou BoÏí milost pro cel˘ rok 2004! Pfiejeme Vám dobré
zdraví, pûkné rodinné vztahy, pln˘ a bohat˘ Ïivot v kaÏdodenní BoÏí mi-
losti. A pro pfiíjemnou chvíli modliteb a ãtení tohoto zpravodaje nebo po-
slechu oblíbené relace si dopfiejte ‰álek dobrého ãaje od nás.

Katefiina Hodecová, 
Jitka Hovofiáková, 

Rozita Mertová, 
Blanka Sedláãková, 

Daniel Zeman, 
Ondfiej Malina, 

Vlastimil Kolegar, 
·tûpán Exner, 
Tomá‰ Malina 

a Ale‰ Barto‰ek, 
pracovníci a civilní sluÏba 

redakce TWR-CZ


