V říjnu 2004 se na Valašsku uskutečnilo první neformální setkání týmů TWR-CZ a TWR-Slovakia.
Na snímku stojící zleva: Helena Vyhnánková, Lubomír Vyhnánek, Daniel Zeman, Štěpán Exner,
Bohuš Javor, Vlastimil Kolegar, Elen Kožinová, Rozita Mertová, Aleš Bartošek, Jitka Hovořáková,
Kateřina Hodecová, Ondřej Malina. V podřepu Marián a Dína Možuchovi. Setkání bylo pro oba
týmy podnětné a společně jsme vybrali název stanice pro celodenní společné satelitní vysílání.
Název zní stejně v češtině i ve slovenštině, stejně se píše, ale jinak se vyslovuje. To je malá
hádanka a vy můžete tipovat.... (Název zveřejníme po získání licence.)

Vsetínsko, říjen 2004
Žalm 104

Při “slavnostním vyřazování” všech civilistů TWR-CZ chyběl pouze Matouš Čep (10.9.2001–
9.3.2003, nyní pomocník pastora), který chtěl přijet stopem a nikdo mu nezastavil (že by mu ta
vojna nakonec přece jen chyběla?...). Na snímku zleva “plukovníci civilní služby”: Martin Pařil
(1.7.2001–31.12.2002, správce počítačové sítě, ženatý), Daniel Zeman (1.9.1997–28.2.1999,
šéftechnik TWR-CZ, ženatý), Richard Pospěch (10.9.2001–9.3.2003, prodejce, ženatý), Pavel
Rejman (1.2.2000–31.7.2001, programátor, ženatý), Ivan Zouhar (1.9.1998–28.2.2000, policista,
svobodný), Ondřej Malina (3.1.2000–2.7.2001, technik TWR-CZ, svobodný), Štěpán Exner
(2.12.2002–1.6.2004, technik TWR-CZ, svobodný), Tomáš Malina (1.9.2003–dosud, poslední
civilkář v TWR-CZ, svobodný).

Hospodine, Bože můj, jsi neskonale velký, oděl ses velebnou důstojností... ze svých síní zavlažuješ hory...

www.kmspraha.cz
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Mediální partner:

Satelitní odbavovací režie již není “maketou” s vystavenými přístroji, ale plně fungujícím pracovištěm, které velice
rádi využívají naši technici. Civilista Tomáš se dokonce nenápadně přestěhoval ze spodní programové režie do
podkroví. Jen signálky na monitorech prozrazují, kde právě pracuje.

Obrázky, zachycující
poslední červnový
týden, kdy všichni
muži TWR-CZ,
společně s dalšími
dobrovolníky, udělali
zcela nový kabát naší
budově. K natírání
bylo třeba i horolezeckých výkonů
(Ondřej i Tomáš
natírali nedostupné
části ze střechy).
Pracovní námahu
nám zpříjemňovaly
svým kuchařským
uměním naše dámy
a třešničkou na dortu
byly buchty a poháry
od sestry Radunky
Dytrychové.

Do pořadů Na sobotní frekvenci Proglasu zvou naši moderátoři různé hosty. Budeme vděčni za vaše tipy, koho
byste rádi slyšeli. Na snímku hovoří Vlastimil Kolegar s hostem Pavlem Steigerem. Výběr témat a hostů není
jednoduchý, často se stane, že host onemocní, nebo změní program, ale jsme velice rádi, že Pán Bůh stojí při
nás a dopis od posluchačky (zveřejněný uvnitř Antény) nás skutečně potěšil.

Den po vytištění Antény přicházejí dobrovolníci, aby nám pomohli s balením. Do každého výtisku se musí vložit
letáčky, složenka, musí se zalepit do obálky se správnou adresou a vše se třídí podle směrovacích čísel. Tuto
náročnou práci zvládá tým spolupracovníků s takovou bravurou, že čas balení se postupně zkrátil z 5 dnů na
8 hodin!!! Děkujeme všem.

Naše satelitní odbavovací centrum je již v provozu. Zatím se používá k natáčení běžných pořadů. Na snímku
hovoří Rozita Mertová s Alexandrem Flekem.

