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Došla moje modlitba tam, kam měla? 
V TWR máme každý den v 11 hodin modlitební ztišení pro všechny zájemce z řad pracov-

níků a spolupracovníků. Prožili jsme řadu situací a viděli, jak Bůh vyslýchal a vyslýchá naše 
modlitby a jak se přiznává k naší snaze pracovat pro evangelium. Lidé, kteří nás mohou pozo-
rovat více zblízka, něco z toho vidí. Naše evropská zpravodajka Joan Cooper mě před časem 
požádala, abych napsal něco osobního o vyslýchání modliteb, o modlení ... Asi rok jsem se 
vymlouval, protože na toto téma nerad mluvím, natož píšu. 

Modlitba je pro mě indikátorem duchovního stavu. Patřím Pánu Ježíši 39 let a modlitba mě 
provází už 50 let (rodiče asi 2 roky po mém narození uvěřili v Krista a modlitba byla vždy součastí 
našeho rodinného života). Od mládí jsem modlitby spoluvěřících sledoval mnohem více než slova 
z kazatelny a také mě více naučily. 

Za ta minulá léta jsem prožil ve sboru jakési pomyslné a vzájemně se prolínající dvě „genera-
ce“ modliteb. Ta první představovala modlitby „vznešené“ formy, obsahující biblické slovní obraty, 
prezentující díky i prosby více v obecných obrazech než konkrétně. Později (ona pomyslná dru-
há genereace) bylo „vyučováno” a pobízeno k modlitbám krátkým, konkrétním a prezentovaným 
přirozenou řečí, bez nějaké zvláštní vznešenosti. Vnímal jsem to tak trochu jako z extrému do ex-
trému. A protože mě modlitby silně oslovovaly, měl jsem k nim také mnohdy spoustu připomínek 
a výhrad – naštěstí většinou nevyslovených, vše se odehrávalo v mém nitru. Některé modlitby mi 
připadaly jako náhrada kázání, jindy se jeden modlil za pěkné počasí, druhý zase za déšť, nebo 
na pohřebním shromáždění kdosi zase v modlitbě oslovoval pozůstalé... Hodně jsem přemýšlel 
o podstatě modlitby a už tehdy jsem si dal zásadu, že i kdybych slyšel nevímjakou modlitbu, ne-
budu ji nikdy komentovat – snažil jsem se to dodržovat a dost mi to pak pomáhalo.

Přeskočím mnoho let. Dnes se nejvíce modlím tichým rozhovorem s Bohem – no většinou 
spíše monologem. Odkrývám své pocity, přání, obavy, vyjadřuji radost a vděčnost, chválím Pána. 
A vlastně se dodnes učím modlit. Na rozdíl od doby svého mládí nemám ani problémy s hlasitou 
modlitbou ani s modlitbou před druhými. 

Při sledování života Pána Ježíše jsem si uvědomil, že lidé se k němu vlastně modlili v reá-
lu – z očí do očí. Je zajímavé sledovat, co po něm chtěli a co vyznávali. A toto lze pozorovat jak 
u učedníků, tak u lidí z „náhodných“ setkání. Všímám si, že Ježíš dělal mnohdy rozdíl ve „vyslý-
chání modliteb“. Zatímco učedníkům a svým následovníkům „splnil“ jen málokterou prosbu (sle-
duj např. Mt 14,16; Mt 20,20 aj.), naopak zástupům a „neznámým“ splnil téměř každou prosbu 
(většinou prosili za uzdravení, ale i za jiné věci). Na základě toho jsem si, až po mnoha letech vzta-
hu s Pánem, začal ujasňovat svoji pozici před Bohem. Pochopil jsem, že Bůh se na mě dívá jiný-
ma očima než na neobrácené lidi (což je úžasné a chvála za to, ale má to i druhou stranu mince). 

V současné práci pro TWR-CZ, ale i v soukromém životě, jsem poměrně často v situacích, 
kdy osobně nevím kudy kam, kdy mě něco hodně trápí a samozřejmě mnohdy mám zase 
z něčeho velikou radost. První, co mě napadne: Víc se za to modli. Jenže já si nemyslím, že 
„všeho“ lze dosáhnout modlitbou. Výrok Pána Ježíše „...zač byste koli prosili Otce ve jménu 
mém, dal vám.” (Jan 15:16)  nepovažuji za automat, kdy na jedné straně vhazujeme modlit-
by a na druhé vypadávají splněná přání...J Moje srdce nepřirostlo ani k praxi „nepřetržitých 
modlitebních řetězců“, ani k jiným podobným variantám modlitební praxe, navíc někdy „velko-
plošně“ prezentovaným. Pozoruji Pána Ježíše, že se modlil vždy z osobního přesvědčení, a to 
ať už veřejně, tak v nejtěžších chvílích jeho života v soukromí. (Daniel se nestyděl za svoji víru, 
přesto se modlil ve svém pokoji.) Moje srdce se zdráhá udělat z Boha „jen” hodného tatínka, 
u něhož si vybrečím cokoliv. Bůh nás považuje za přátele, ale myslím si, že to mě neopravňuje 
považovat Boha za „kámoše“, a to přesto, že já jsem Jeho přítel. To je jen a jen Boží zásluha. 
To, co si může dovolit říci o mě Bůh, si automaticky netroufám říci já o Něm. (Zkusil jsem si 
totiž dosadit místo slova přítel jiné slovo, kterým mě Bůh označuje, např. slovo hříšný, a „tro-
chu“ jsem se vyděsil...!)
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Bůh je pro mě věrný a milující Pán, který mě zná dokonale, zná dokonale moje potřeby, ví 
naprosto přesně, co mi nejlépe poslouží, a ví, čím a jak mohu také já posloužit jiným. 

Ale: Uvědomuji si v kritických situacích já (?), že takový Bůh je? Dokážu unést to, kudy mě 
Bůh vede a provází? V okamžiku, kdy se modlím způsobem „Pane Bože, udělej to a ono“, si 
uvědomuji, že moje duchovní „teplota klesá “. Vlastní modlitba mi tak dává zpětnou vazbu – in-
dikuje, že něco možná není v pořádku. Už vím, že nejlepší cesta, jak z toho ven, je vejít do Božího 
slova a rozmlouvat s Bohem o svém vztahu k Němu. Co pro mě On znamená a jak jsem připraven 
neodsunout Ho na druhé místo. Učím se modlit jako ten, který uctívá a občas si troufá i poprosit. 
Skutečně se to jen učím, ale vidím, že Bůh naplňuje mé potřeby nad všechna očekávání. 

Stává se mi, že mě něco trápí, a zcela vědomě a úmyslně za tu konkrétní záležitost Boha 
neprosím. Učím se žít ve vědomí, že Bůh ví o každém číhajícím nebezpečí a zároveň ví o mně 
a také ví, co je pro mě nejlepší. Učím se to proto, že je jen kousek ke sklouznutí do stavu „Bože 
postarej se, Ty víš o všem a já si budu dělat, co chci...!“ Tak rozhodně ne! Mluvím o tom s Bohem, 
vyznávám se z přemýšlení, strachu, přílišné horlivosti, nejistoty ve vlastních úsudcích, říkám Bohu, 
že to vidím tak, cítím tak, a hlavně, že čekám na Něho. Přiznávám, že v kritických situacích je to 
někdy velmi těžké. Jak moc se mi chce Bohu diktovat, jak bych si to představoval já! Teoreticky 
vím, že není nic, co by Bůh nemohl. Zároveň ale netvrdím, že bychom Bohu neměli říkat věci 
konkrétně a jasně – naopak. Jen chci říct, že se snažím Bohu neříkat, co má udělat On, ale ptám 
se, co mám udělat já. 

Myslím, že u křesťana je životně důležité praktikování dvou věcí. Číst Boží slovo a modlit se. 
Svým nejbližším Pán zdůrazňuje, proč se mají modlit: „Abyste nevešli v pokušení.“ (Lk 22,40+46)! 
Širokému okruhu svých služebníků říká: „Proste Pána žně, ať pošle dělníky.“ (Mt 9,38)! To jsou 
výzvy i pro moje modlitby. 

A protože můj modlitební život je tak trochu „neviditelný”, nezviditelňuji ani, jak konkrétně Bůh 
moje modlitby vyslýchá. Můj život je viditelným odrazem mého duchovního stavu a ten je zase 
odrazem i mých modliteb. Kolikrát se hodně stydím, ale je to tak. 

Toto je vyznání z mých osobních modliteb. V modlitbách za druhé, za společné dílo bývám 
více otevřený a více konkrétní. 

Nakonec něco náznakem: Asi pět let jsem se usilovně modlil za jednu konkrétní věc a říkal 
Bohu, co má udělat. Bůh to udělal a já pak z toho byl téměř nešťastný. Pět let jsem přemýšlel, 
proč to tak je. (No a pak jsem pochopil, že mi Bůh splnil, co jsem chtěl. Nakonec jsem to Bohu 
vyznal a On vše změnil a už jsem nikdy nelitoval. Byla to výborná zkušenost a jsem rád, že je za 
mnou a že jsem se zase poučil, co to je vyslýchání modliteb... Ono to totiž může někdy i bolet. Ale 
Boží řešení je vždy skvělé a poddat se Bohu znamená neskutečně mnoho.)

Aleš Bartošek

Od dubna do listopadu
se práce na přípravě celodenního vysílání hodně zrychlily. Ač se to nezdá, tak od roku 2001 

do jara 2005 jsme toho hodně udělali a nyní jsme to teprve ocenili! 

Ve zpravodaji Anténa zveřejňujeme už od roku 2001 vývoj událostí a příprav na tento zlo-
mový bod v naší práci. Když jsem si prohlížel sedm předchozích Antén a sám si připomínal, jak 
to všechno bylo, vůbec bych se nedivil, kdyby tomuto projektu hodně lidí přestalo věřit. Bylo to 
tak složité, tak pomalé a bez vidiny nějakého konce. Ředitel slovenského TWR napsal pro naši 
Anténu před rokem, že jen Bůh ví, proč to všechno tak trvá. Faktem ale je (a nám to přišlo nesku-
tečně vhod), že v okamžiku udělení licence jsme byli technicky téměř připraveni. 

  Působení Jiřky Markovové v redakci přináší viditelné ovoce – Jitka i Aleš jsou nějak po-
dezřele nakrátko. Pro vysvětlení – Jiřinka je původním povoláním kadeřnice J  Ondra 
Malina letos v zimě zcela propadl lyžování a už je to na něm i vidět – pod pravým okem má 
krásný šrám a s oblibou si vymýšlí barvité historky, jak k němu přišel... J  Jaro a teplé 
sluníčko působí na každého; lidé se více usmívají a nadšeně okukují trsy sněženek a bledu-



3

Intenzivní přípravné práce probíhaly v několika oblastech. Zmíním se jen o těch hlavních:

Technické zabezpečení:
Už mnoho let víme, že náš technik Daniel Zeman je mimořádně šikovný a jeho osobitý přístup 

k práci nám přináší nemalé výhody. Ale v tomto období jsme to vnímali víc než hmatatelně. 
Jedním z hlavních technických úkolů bylo vyřešit „dopravu” signálu z Brna do Bratislavy. Tento 

problém se dá pojmout několika způsoby a také v mnoha cenových relacích. Od několika desítek 
tisíc měsíčně až po „jen” několik tisíc měsíčně. Princip je ale zhruba stejný: Z našeho vysílacího 
studia se zvuk „nějak” posílá do budovy TWR-SK v Bratislavě, kde se dál zpracuje a pošle na vysí-
lač „Kamzík” na kopci nad Bratislavou. Spojení mezi Brnem a Bratislavou může být i např. telefon-
ní linkou, jenže my potřebujeme spojení trvalé, musí být mnohem kvalitnější než obyčejný telefon 
a musí být spolehlivé. Za tím účelem se zřizují tzv. pevné linky, které pronajímají telekomunikační 
operátoři a jsou hodně drahé. Nakonec jsme zvolili způsob, který řeší dvě věci současně – inter-
netové rádio i přenos signálu. Provoz internetového rádia je dnes cenově tak dostupný, že jsme 
se rozhodli satelitní vysílání souběžně nabízet i na internetu a navíc jsme tímto způsobem (přes 
internet) dostali signál až do Bratislavy. 

Stejně tak se nám daří při volbě vhodných přístrojů, které zvukový signál na začátku trasy za-
kódují tak, aby byl po drátech přenositelný, a na druhé straně trasy ho zase dekódují. I na těchto 
zařízeních ušetříme podstatnou částku. 

Do našeho vysílacího studia potřebujeme dostat signál ze satelitu pro kontrolní snímání naše-
ho vysílání a také pro příjem jiných spolupracujících stanic – např. Českého rozhlasu, Proglasu 
a dalších. Instalaci tohoto zařízení plánujeme v nejbližších dnech.

Bylo třeba také vyřešit příjem telefonátů, SMS a e-mailových zpráv tak, aby je měl ihned k dis-
pozici pracovník, který vysílání v tom okamžiku moderuje – tedy aby všechny reakce posluchačů 
byly ihned k dispozici na vysílajícím pracovišti. I tento problém už je technicky dořešen a vše 
funguje. 

Nemálo úsilí bylo věnováno informačnímu systému v naší budově a systému evidence, přehle-
du a technologie přípravy relací. Provedli jsme rekonstrukci počítačového „srdce” domu (serve-
ru), zavedli přístup všech pracovníků k poslechu vysílání v reálném čase, vyřešili evidenci pořadů, 
připravili všechny písničky a tisíce předtočených biblických úvah do centrální banky k vysílání, 
zprovoznili odbavovací systém pro moderátory a technicky připravili prostory pro směnný provoz 
pracovníků a nástup nových lidí. 

Není možné všechno popsat ani v hrubých rysech a ani to není smyslem tohoto zpravodaje. 
Chceme jen ukázat, že díky Bohu se toho až neskutečně mnoho podařilo. Nejzajímavější na tom je, 
že spousta pro nás těžko řešitelných věcí přišla „sama od sebe” – křesťan ví, co tím myslíme…

Jen pár příkladů:
Rozhodli jsme se „rozhodit sítě” a oslovit společnosti, které se zabývají internetovým vysí-

láním. A druhý den (aniž bychom ještě kohokoliv kontaktovali) volala agentura, která tyto služby 
poskytuje.

Připojení na internet pro účely živého rozhlasového vysílání musí mít poměrně vysokou kva-
litu a rychlost. Před časem bylo jasné, že naše dosavadní připojení těmto nárokům nevyhovuje 
a operátor, jehož služeb jsme využívali, ani nenabízel jiný vyhovující tarif, a tak jsme hledali jinde. 
Poptali jsme se několika telekomunikačních společností, které nám zaslaly své nabídky. Z nich 
jsme vybrali tu, která se nám jevila nejvýhodnější a užuž jsme hodlali zavolat příslušné firmě, uza-
vřít smlouvu a dohodnout se na realizaci, když v tom zavolal majitel firmy, která nám před několika 
lety instalovala původní připojení k internetu (to, které jsme nyní chtěli nahradit), že pracují pro 

lí. Před budovou nám už z hlíny lezou i narcisy a tulipány a to je čas, kdy Aleš v průměru tři-
krát denně chodí ke Katce do kanceláře upozorňovat, že „...ty růže už by se měly ostříhat!“ 
Ještě že není náš ředitel zahradníkem. J  Že TWR je opravdu mezicírkevní rozhlasová 
misijní společnost, se ukázalo v sobotu 19. 3. při vysílání Křesťanské vlny Plzeň. Petr Vaďura 
neměl odvoz z Tachova do Plzně a vypadalo to, že bude muset jet vlakem, a tedy také 
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jiného telekomunikačního operátora a nabízí stávajícím zákazníkům, kteří k němu přejdou, velmi 
výhodné podmínky. Mohli jsme mu jen odpovědět, že volá v pravý čas. Nabízené podmínky byly tak 
výhodné, že oproti nejvýhodnější konkurenční nabídce nám ušetří až desítky tisíc korun ročně.

Přestože je toto nové připojení velmi výhodné, přeci jenom několik tisíc měsíčně stojí. Před 
zahájením skutečného živého vysílání jsme přemýšleli, zda rychlost pro jistotu ještě nenavýšit 
(a připlatit dalších několik tisíc měsíčně), nebo zda ještě počkat s tím, že uvidíme, jak vše bude 
fungovat. A uprostřed tohoto rozhodování opět (sám od sebe) zavolal poskytovatel, že snížili ceny 
a zvýšení rychlosti bude znamenat nárůst pouhý tisíc korun měsíčně! Tato zpráva naše rozhodo-
vání rychle ukončila J.

Další podobná situace vznikla, když jsme vybírali zařízení pro realizaci živých přenosů. Vybrali 
jsme z nabídek to, které se nám jevilo jako optimální (z hlediska poměru výkon/cena) a sestavili 
projekt pro sponzory. Těsně před 
jeho zveřejněním přišel e-mail od 
našeho dodavatele studiové tech-
niky, který informoval o novince na 
trhu. Tou novinkou bylo zařízení, 
podobné námi vybranému, avšak 
nesrovnatelně lépe se hodící pro 
naše potřeby... Projekt jsme hned 
přepsali.

A podobných dílčích epizod by-
chom zde mohli vypsat celou řadu.

Najednou do sebe jakási kolečka 
roztáčejícího se stroje začínají hladce 
zapadat. To povzbuzuje.

Personální zabezpečení:
Od „přestěhování” redakce ze 

zahraničí do Brna uplynulo 15 let. 
Celou dobu připravujeme průměrně 
desítky minut pořadů denně. Toto 
číslo v průměru nikdy nepřekročilo 
3 hodiny. O zabezpečení tohoto 
úkolu se staralo vždy tak 8 až 10 
lidí, někteří na plný, jiní na zkrácený 
úvazek. (Nyní neuvažuji o nenahra-
ditelném podílu mnoha dobrovol-
ných spolupracovníků.) Od listopa-
du chceme vysílat 24 hodin denně 
(společně se slovenskou redakcí 
to znamená 12 hodin denně). To 
je nárůst čtyřnásobný. Je logické, 
že ve stávajícím složení bychom to 
nezvládli.

V jarních měsících jsme osobně 
navštívili většinu brněnských sbo-
rů spolupracujících církví. Cílem 

v rádiu spát, protože po 22. hodině už mu do Tachova nic nejede. Náhodou potkal ale něko-
lik dní před tím na náměstí v Tachově řeckokatolického kněze, Serhije Ilnytského, Ukrajince, 
který se v Tachově věnuje především dělníkům ze zemí bývalého SSSR. Ten se nabídl, že 
Petra odveze. Při vysílání byl Serhij v hlasatelně a za Petra i hosta se modlil. Petr se dostal 
díky němu do postele ještě v sobotu před půlnocí.  Náš pražský spolupracovník Petr 

Budoucí externí spolupracovníci jsou zaškolováni pro 
rozhlasovou službu TWR-CZ. Daniel Zeman seznamuje 
moderátory s technickou problematikou, ve druhém kole byli 
seznámeni se základy psaní scénářů.
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návštěv bylo motivovat další věřící pro spolupráci s námi. Překvapil nás zájem: Přihlásilo se kolem 
30 spolupracovníků. Někteří uvažovali o řádném pracovním úvazku, někteří o honorované externí 
spolupráci a někteří se hlásili jako dobrovolníci. Ještě před prázdninami jsme všechny vhodné 
zájemce pozvali na dvě základní školení a seznámili je s prací v TWR-CZ. S každým jsme měli 
individuální pohovor a zjistili rozsah a formu možné spolupráce. 

Už v průběhu prázdnin začali někteří externisté přicházet na „trenažér“ vysílání a seznamovat 
se se vším, co potřebují zvládnout, než zasednou poprvé naostro za mixážní pult živého vysílání. 
(Trenažér není nic jiného než naše vysílací pracoviště, které však bylo nejprve odpojeno od okol-
ního prostředí a později se připojilo na uzavřený okruh posluchačů, kteří pomáhali vytvářet dojem 
živého vysílání. Telefonovali do vysílání, reagovali na otázky a někdy záměrně vyváděli moderátory 
„z konceptu“, a to vše pod heslem „těžko na cvičišti, lehko na bojišti“.) Tento trénink pokračuje do 
dnešních dnů a plynule přejde do reálu. 

Jména a fotografie všech nových externistů připravujeme ke zveřejnění v dalším vydání Antény. 
Zatím můžeme s vděčností konstatovat, že nyní máme 8 nově vyškolených externích moderáto-
rů, připravených vysílat naživo. Samozřejmě s vědomím, že začínáme a vždy bude co zlepšovat. 
Všichni k vysílání přistupují s jistými obavami, ale zároveň se zdravou chutí. Veškeré zaškolování 
osobně vedli Daniel a Kateřina. To, co se jim podařilo za normálního chodu redakce, zasluhuje 
potlesk J, jenže plácání těmito listy Antény není moc slyšet J. (Kdyby někdo nepochopil: To je 
veřejná pochvala oběma jmenovaným!)

Od 1. 9. 2005 došlo také k rozšíření základního týmu pracovníků TWR-CZ. Přestože už ně-
kolik let hledáme redaktora mužského rodu, redakční kolektiv posílila Petra Eliášová. Vzhledem 
k obrovskému rozsahu programové struktury celodenního vysílání jsme provedli malou vnitřní re-
organizaci práce. Ředitel TWR-CZ jmenoval Kateřinu Hodecovou šéfredaktorkou Rádia 7 s pří-
mou zodpovědností za vedení Rozity Mertové, Jiřiny Markovové, Petry Eliášové, Lenky Malinové 
a Petra Vaďury (+ dalších redaktorů, kteří nespadají pod přímou osobní odpovědnost šéfredak-
torky). Zde je třeba připomenout, že Trans World Radio se netransformovalo do Rádia 7. Rádio 
7 je nyní pouze hlavním „vysílatelem“ 
programů Trans World Radia a sa-
mozřejmě zůstává ještě vysílání na 
krátkých a středních vlnách, vysílání 
na Radiu Proglas a na Českém roz-
hlase Plzeň. Kateřina Hodecová se 
svým týmem udělala neuvěřitelný kus 
práce, když nejen připravili celoden-
ní schéma, ale dokázali ho i naplnit 
konkrétními pořady a obsadit kon-
krétními lidmi. Navíc mnoho plánova-
ných pořadů bude premiérových (viz 
speciální programové schéma).

Redakční tým rozšířila také 
Lenka Malinová. Do 1. 9. 2005 byla 
několik let „zakuklená“ externistka. 
Pracovala dobrovolně a jelikož nyní 
bude skutečně co dělat, rozhodla se 
„kuklu“ opustit a proměnila se v řád-
ného pracovníka redakce na částeč-
ný denní úvazek. 

Plaňanský (moderátor pořadu Na křesťanské vlně Plzně) letos už potřetí zápasí s vážnou 
hlasovou indispozicí. A protože je velmi vytížen ve svém zaměstnání, léčil se „za pochodu“. 
(Dopadlo to dobře.)  Jitka Rusová, autorka hudebního pořadu Jednohubky a ranních ma-
gazínů Na křesťanské vlně Plzně, nastoupila od 1. dubna do nového zaměstnání. Přejeme jí 
moudrost a prozíravost a také Boží požehnání!  7. dubna u nás probíhalo natáčení 

Helena Brdečková se pod dohledem Daniela Zemana 
“sbližuje” s odbavovacím pracovištěm moderátora vysílání. 
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Dalším z řady „zázračných příběhů“ může být i přijetí našeho nového kolegy – technika 
ing. Dušana Jargaše. Před prázdninami, kdy se začaly rýsovat personální potřeby celodenního 
vysílání, bylo zřejmé, že i technický tým bude potřeba rozšířit. Přemýšleli jsme, koho oslovit, kdo 
by měl zájem a možnost se do této služby zapojit. Jde o to, že takový člověk by kromě odborných 
technických znalostí a dovedností měl mít i zápal pro misijní službu a měl by být ochoten pracovat 
za horších finančních podmínek, než by s největší pravděpodobností měl v jiném zaměstnání ve 
svém oboru. Několik lidí jsme s touto nabídkou oslovili, ale ke konečné dohodě nakonec nedo-
šlo. Když tu jednoho letního dopoledne zvoní telefon a na druhém konci se ozve „nějaký” Dušan 
Jargaš – pro nás doposud naprosto neznámé jméno. Nejprve jsme mysleli, že bude zřejmě chtít 
nahrávku nějakého pořadu nebo něco podobného. Ale on se zcela nečekaně zeptal, jestli ne-
hledáme technika, a jestli „by nevadilo”, že je křesťan. No co na to říct? J Zanedlouho jsme se 
setkali osobně a skutečnost nejenže naplnila, ale snad i předčila naše očekávání. Dušan, jak 
nám řekl, se už delší dobu toužil do podobné služby (se všemi klady i zápory) zapojit a navíc, ač 
z Krnova, má zajištěno v Brně ubytování (!). Dušan má rovněž velmi dobré znalosti, dovednosti 
a zkušenosti v oboru elektroakustiky. Nastoupil do TWR-CZ na plný úvazek jako technik od 1. 9. 
2005. Věnuje se zejména mixáži pořadů, zvukové úpravě a archivaci nahrávek a opravám a vy-
lepšování přístrojů.

Programové schéma:
Vytvořit programovou náplň celodenního vysílání byl tak trošku oříšek. Je třeba zohlednit několik 

faktorů ještě před tím, než se vůbec dá začít s vlastní skladbou pořadů. Rozhlasová licence určuje, 
kolik procent jakých typů pořadů budeme vysílat. Předpokládané věkové a sociální složení poslu-
chačů v té které denní době zase určuje, jaký žánr a formu relace zvolit a samozřejmě se při zohled-
nění těchto kriterií nemůže vytratit náš záměr – to je v našem případě evangelijní zaměření vysílání. 

Po takové základní rozvaze se pomalu začínají „vybarvovat“ jednotlivá minutová políčka den-
ního a týdenního rozvrhu. Limitujícím faktorem je především reálnost přípravy zvoleného typu po-
řadu. Proto má už v této fázi každý jednotlivý pořad konkrétního autora (nebo malý redakční tým). 
Společně se slovenskou redakcí jsme zvolili týdenní programové schéma a bylo tedy nutné mi-
nutu po minutě rozpitvat 7 x 24 hodin a přemýšlet o všech souvislostech a také o tom, zda vůbec 
technicky zvládneme zrovna takový typ pořadu připravit. 

Po měsících příprav se vše podařilo (zatím jen na papíře) a nastává čas na vyzkoušení v praxi. 
17. října vstoupil do dveří ředitelny asi metr a půl dlouhý, hustě popsaný papír, za kterým se 

ukrývala Kateřina Hodecová. Pak bylo slyšet ránu a to byl kámen ze srdce jí spadlý... Jak vypadá 
týdenní schéma v hrubých rysech, najdete také v tomto zpravodaji.

Obdobně asi postupuje slovenská redakce a v průběhu zkušebního provozu každé samo-
statné redakce se chceme dohodnout a co nejvíce obě programová schémata sblížit. Společné 
vysílání bude česko-slovenské a každý den budou v programové nabídce dva bloky, vždy jeden 
český a druhý slovenský. Jak se budou jazyky střídat, najdete na jiném místě tohoto zpravodaje. 

Říjen 2005 skončil a skončila další, tentokrát patnáctiletá etapa práce TWR v České republi-
ce. V roce 1990 navázala na etapu první, ve které byly 20 let připravovány pořady ze zahraničí. 

Změnila se doba, změnili se lidé, změnily se potřeby lidí. Změnila se vnímavost absolutní 
pravdy, změnilo se téměř vše. Mění se i forma práce TWR-CZ, ale nezměnilo se a nezmění 
se poselství evangelia. Bůh je stále stejný, stejně spravedlivý, stejně přísný, stejně milující 
a stejně vstřícný a stále odpouštějící. Jak se nám podaří přiblížit obě „protistrany“ – tu lid-
skou a tu Božskou – k sobě, to uvidíme. Jak dlouhý čas máme ještě k dispozici, ví jen Bůh, 
spoléháme proto na Jeho vedení a Jeho zmocnění, a to jak celého realizačního týmu, tak 
obsahu vysílání. 

Křesťanského magazínu. Ze šumperského studia Fontis přijeli manželé Hlavsovi s kamera-
manem Jirkou a natáčeli kde co. Výsledek této práce jste mohli vidět 29. května na ČT1.  
Katka konečně ostříhala růže a celý den byl sanitární den – to znamená, že OPRAVDU už 
bylo jaro!! J  Aleš s Jitkou odjeli na 3 dny do Bratislavy na Partnerskou konferenci TWR, 
tedy každoroční setkání všech evropských redakcí TWR. Jitka odjela s chřipkou, kterou si 
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přivezla i zpět, ale prý to stálo za to – tedy ta konference...J Byla podepsána partnerská 
smlouva mezi TWR-CZ a TWR-E.  Na neděli 24. 4. nás pozvali na prezentaci věřící z vyš-
kovského sboru Apoštolské církve.  V našem hudebním studiu jsme dokončili nové album 
„Řádek mezi řádky“ brněnské folkové skupiny Bétel s lídrem Honzou Jonášem Zaplatilem. 
Pak se do natáčení pustila skupina, která si říká „Groom's friends“.  V úterý 19. dubna 

Den i TWR má 24 hodin
Udělením licence pro celodenní vysílání se značně rozšiřuje pole působnosti TWR-CZ. Cílem 

tohoto článku je představit základní nastavení naší další služby z praktického hlediska.
Česká redakce TWR nyní bude zajišťovat programovou náplň pro:
– střední vlny (7x týdně 30 minut)
– krátké vlny (4x týdně 15 minut)
– Radio Proglas (6x týdně 15 minut + 1x 60 minut + 5x týdně 30 minut jen v každém lichém 

kalendářním roce)
– Český rozhlas Plzeň (2x týdně 60 minut)
– Rádio 7 (7x týdně 720 minut)
To je celkem 5 745 minut týdně (oproti stávajícím 915 minutám).

zahájení celodenního vysílání neomezí naše posluchače na stávajících vlnových rozsazích
Jediné omezení nastane na satelitu HotBird, kde dosud vysíláme 30 minut denně. Toto vysílá-

ní skončí 31.12.2005, protože je nelogické vysílat na dvou satelitních segmentech.
Prioritně budeme připravovat pořady pro Radio Proglas a pro Český rozhlas Plzeň a pořady 

zde vysílané budeme naopak reprízovat v rámci našeho satelitního vysílání Rádia 7. Některé pořa-
dy (především sobotní) chceme dokonce přenášet v reálném čase, pouze s nutným několikavte-
řinovým zpožděním (je limitováno technickými možnostmi).

K velké změně dojde v přípravě pořadů pro krátké a střední vlny. Zatímco doposud jsme tyto 
pořady připravovali s několikaměsíčním předstihem, nyní budou většinou vysílány živě, za což 
velice děkujeme operativnosti a ochotě týmu pracovníků playoutcentra TWR-E! V praxi 
to znamená, že posluchači na krátkých a středních vlnách budou pomocí speciální technologie 
přenosu připojeni přímo na naše satelitní vysílání, a tak na svých přijímačích budou příjemci „on-
-line” – živého vysílání. To by až tak moc neznamenalo, kdyby zde neexistovala možnost zpětné 
vazby: ve vysílání budeme dávat prostor pro přímé reakce posluchačů, některé přepojíme i přímo 

do tohoto vysílání, budeme moci nabídnout 
malou soutěž a ihned reagovat na vaše tele-
fonáty, SMSky a podobně. Stejně tak nabíd-
ka písniček na přání už nebude omezena na 
nutnost žádat o gratulaci několik měsíců pře-
dem, ale budeme schopni vaše přání a vaše 
gratulace realizovat např. v průběhu jednoho 
týdne nebo výjimečně i ten den, kdy o pís-
ničku napíšete nebo zavoláte. (Ne všechny 
krátkovlnné a středovlnné pořady budou ur-
čeny k okamžité reakci posluchačů, ale po-
čítáme nejméně s polovinou těchto pořadů. 
Nicméně všechny pořady budou připravová-
ny aktuálně!) 

Programovou nabídku Rádia 7 najdete 
v příloze tohoto zpravodaje. 

Porada Misijního vedení “jak to všechno bude...” 
(Zleva: Aleš Bartošek, Kateřina Hodecová, Vlastimil 
Kolegar, Daniel Zeman a fotí Jitka Hovořáková.)
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proběhlo jednání slovenské Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, která rozhodovala, zda 
konečně získáme licenci pro celodenní satelitní vysílání. Vyšlo to.  22. dubna 2005 oslaví 
profesor Jan Heller 80. narozeniny. K tomuto jubileu TWR vysílalo 16. 4. vzpomínkový pořad 
v rámci plzeňské Křesťanské vlny. Jelikož profesor Heller velmi ochotně natáčí biblické vý-
klady pro naši rozhlasovou stanicí (nejnověji to bylo pojednání o prostituci ve starověku 
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a v Bibli pro tematický pořad Na křesťanské vlně Plzně 23. 4. 2005), pověřili jsme našeho 
spolupracovníka Petra Vaďuru, aby jubilantovi poblahopřál a předal malou pozornost. „Ješ-
tě že jste mi nedali krmivo pro žirafy!“ radoval se oslavenec po rozbalení balíčku s kancelář-
skými potřebami. Pan profesor totiž trpí astmatem a je alergický na pyly, takže květiny musí 
vždy z domu. „Mě je jednoduché zavraždit,“ vysvětloval ještě starý pán, „stačí, když mi do 
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Start R7.
Jaký předpokládáme rozjezd Rádia 7?

plánované 
datum

co kde najdete pozn

1.11.2005 české zkušební
internetové vysílání

24 hodin denně

www.twr.cz Bude v provozu minimálně měsíc,
budeme vychytávat problémy, 

chyby a budeme hodně 
potřebovat vaše reakce do 

vysílání i e-mailem a podobně.

1.12.2005 česko-slovenské 
zkušební

internetové vysílání
24 hodin denně

www.twr.cz
www.twr.sk

Bude v provozu minimálně měsíc,
budeme vychytávat problémy, 

chyby a budeme hodně 
potřebovat vaše reakce do 

vysílání i e-mailem a podobně.

2.1.2006
(v případě potíží 

je nejzazší 
možný termín 

koncem dubna 
2006 – pak 

propadá 
licence)

česko-slovenské 
satelitní vysílání
24 hodin denně 

a souběžně 
internetové vysílání

ASTRA 3.....

www.radio7.cz
www.radio7.sk

www.twr.cz
www.twr.sk

Kompletní česko-slovenské 
vysílání TWR pod názvem stanice 

Rádio 7.

leden až únor 
2006

reklamní kampaň denní tisk
křesť. periodika

internet
a dle možností

Cílem reklamní kampaně bude 
upozornit potenciální posluchače 
na existenci tohoto rádia. Misijní 
a evagelijní charakter rádia by byl 
zbytečný, kdyby nebyl co nejvíce 
v povědomí lidí, kteří hledají víru, 
potřebují odpuštění a pomoc pro 

svůj život.

rok 2006 a dál propojení na 
kabelové rozvody

všude, kde 
jsou rozvedeny 
kabelové sítě 
pro příjem TV 

a rozhlasu

Cílem je pokusit se jednat se 
společnostmi, které provozují 
kabelové šíření TV a R signálu, 
a nabídnout program Rádia 7 
do jejich kabelových sítí. Tím 

se rozšíří okruh možných 
posluchačů a také značně 

zjednoduší příjem.

Změna termínů vyhrazena!

polštáře nacpete seno. Výsledek je zaručený.“ Žádné seno ani květiny nebyly, protože stráž-
ný anděl pana profesora (jeho choť Táňa) nám dal přesné instrukce, co koupit a co ne. Tak-
že ještě jednou: Blahopřejeme a přejeme hodně sil do Vaší rozhlasové práce, pane profeso-
re! (V listopadu vysíláme jeho rozbor proroka Zachariáše v pořadu Sestřihy na Radiu Pro-
glas.)  Dnem 9. května začaly v naší redakci pohovory se zájemci o spolupráci s TWR-CZ. 
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Živé vysílání  
na internetu

Před 5 lety jsme o internetu příliš 
neuvažovali. Hodně se změnilo a my 
pozorujeme velký nárůst návštěv-
níků našich internetových stránek. 
Z původních několika jednotlivců den-
ně je to dnes kolem 8 000 návštěv mě-
síčně. Internet se stal dostupnější a ta-
ké cena za provoz internetového rádia 
výrazně klesla, proto jsme se rozhodli 
toto médium přiřadit k satelitnímu a do-
konce na něm začít zkušební vysílání. 

Se začátkem listopadu tedy začne 
dlouho očekávané živé vysílání TWR. 
Zatím na internetu a zatím ve zkušebním 
režimu. Přesný začátek a adresa tohoto 
vysílání je zveřejněna na webových strán-

kách TWR, proto je nezapomeňte průběžně sledovat! Mezitím si můžeme říci, co budete k po-
slechu potřebovat:

Jak bylo předesláno, vysílání bude internetové, což napovídá, že potřebujeme nějaké při-
pojení k internetu. Dnešní doba je v tomto ohledu příznivá, protože už i v naší zemi je poměrně 
široká nabídka tzv. vysokorychlostního připojení (v podstatě lze naše vysílání poslouchat i přes 
tzv. vytáčené neboli dial-up připojení, ale to, jak jistě uznáte, není moc praktickéJ. Na kon-
krétním druhu připojení příliš nezáleží. Vysílání nabízíme v několika zvukových kvalitách (kva-
litu určuje objem přenášených dat), od kvality téměř se rovnající poslechu ve studiu až po tu 
nejnižší úroveň, která ovšem klade minimální nároky na rychlost připojení. V této souvislosti je 
také na místě uvést, že v některých tarifech za připojení k internetu bývají vymezeny tzv. datové 
limity – povolený objem přenesených dat za zúčtovací období (zpravidla měsíc). Při překročení 
tohoto limitu vám může být dočasně snížena rychlost připojení nebo naúčtována částka za nad-
limitní data. Bude tedy dobré si zjistit, jakým tarifním podmínkám podléhá vaše připojení a podle 
toho zvolit kvalitu příjmu – to se samozřejmě týká dlouhodobého poslechu vysílání. Nicméně 
obecně lze říci, že i v rámci nejnižších nabízených tarifů budete moci Rádio7 poslouchat každý 
den „od rána do večera”.

Pro příjem vysílání dále potřebujeme počítač, který se pomalu stává stejně běžným vybavením 
pracoviště i domácnosti, jakým je třeba lednička. Abychom z počítače něco slyšeli, musí být vyba-
ven tzv. zvukovou kartou (v dnešních počítačích naprosto běžná věc) a musí k němu být připojené 
reproduktory nebo sluchátka. Běžně se k tomuto účelu používají tzv. „počítačové reproduktory” 
(aktivní – s vestavěným zesilovačem), náročnější mohou samozřejmě použít samostatný zesilovač 
s kvalitními reprosoustavami nebo třeba hifi věž se vstupem.

A ještě nesmíme zapomenout na potřebný software – program, který příjem a poslech inter-
netového rádia zpostředkovává a jímž ho ovládáme. Všechny dnes běžně používané operační 
systémy již samy o sobě nějaký program pro přehrávání zvuku a příjem internetového vysílání ob-
sahují. Ve Windows je to např. Windows Media Player (od verze 7), lze použít i populární Winamp 
a celou řadu dalších. Uživatelům Linuxu může vyhovovat např. program mplayer, na Macintoshi 
se nabízí iTunes.

Jsou to lidé z Brna a okolí, případně tací, kteří tu mají kde přebývat, aby se mohli prakticky 
zapojit do moderování nebo další práce, které se s celodenním vysíláním nahrne určitě 
spousta.  Jeden květnový čtvrtek a pátek byste v naší redakci nikoho nenašli – po udělení 
licence začínáme zvažovat všechny nutné změny, nové nároky a také naše možnosti, a tak 
jsme dva dny dostali volno a rozešli se každý do svého „koutku“ s cílem osobního ztišení 

Koordinační porada v TWR- Slovakia (Zprava: Marian 
Možucha, Lubomír Vyhnánek,...)
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No a teď už zbývá ten poslední krok – na našich webových stránkách kliknout na odkaz „živé 
vysílání”, a pokud je váš počítač správně nastaven, už nás slyšíte...

Kdo může poslouchat Rádio 7?
Už pět let informujeme o záměru společného česko-slovenského satelitního kanálu TWR. Až 

do poloviny letošního roku bylo jasné, že použijeme satelit EUROBIRD 1, na kterém byly k dis-
pozici další české a slovenské televizní i rozhlasové kanály. V polovině letošního roku došlo k ne-
čekané změně situace v provozu satelitu EuroBird 1 a většina vysílatelů přešla na satelit ASTRA 
3. Přestěhoval se tam i slovenský distributor satelitních segmentů SLOVAKLINK, takže jsme se 
ocitli na satelitu ASTRA 3. 

Rádio 7 bude tedy dostupné na:

ASTRA 3 A (23,5 st. východně, paket Slovaklink, nekódované vysílání, transpondér 15, 
frekvence 12,565 GHz, horizontální polarizace, přenosová soustava MPEG2/DVB, SR 27,500 
MS/S, FEC 2/3,MCPC) Pozn.: prosím neděste se složitostí, odborníci vám rádi pomohou... 
pak už stačí jen zapnout kolečkem zvuk J.

Jde o nekódovaný digitální kanál, pro jehož příjem je třeba mít parabolickou anténu s přísluš-
ným přijímačem. Dnešní ceny těchto přístrojů se pohybují v relacích srovnatelných s běžnými 
radiopřijímači, nebo je příliš nepřevyšují. (Před 5 lety byla cena takového kompletu kolem 15 
tisíc Kč, dnes kolem 3–4 tisíc korun. Jsou výjimky, kdy je souprava ještě levnější, nebo naopak 
dražší.)

Příjem je možný prakticky z kteréhokoliv místa v Evropě, kde je volný výhled na oblohu smě-
rem na jih pod úhlem cca 30° (v ČR). Přesné údaje a návody k instalaci najdete na internetu, např. 
na www.parabola.cz, nebo vám s montáží poradí a pomůže odborná firma. 

Souběžně bude Rádio 7 vysílat 
také na internetu a toto vysílání mohou 
poslouchat zase všichni, kteří vlast-
ní počítač s připojením na internet. 
O tomto druhu příjmu píšeme v jiném 
článku Antény.

V blízké budoucnosti předpokládá-
me možnost připojení mnoha domác-
ností pomocí kabelových rozvodů.

Rádio 7 je tedy dostupné pro 
všechny, kteří vlastní anebo si pořídí 
některé ze dvou uvedených technic-
kých vymožeností. 

Kterou satelitní soupravu si po-
řídit?

Protože je v současnosti na trhu 
obrovské množství satelitních přijí-
mačů a souprav nejrůznějších typů, 
připojíme jen obecné poznámky:

V každém případě se musí jednat 
o přijímač (soupravu) pro digitální 

a modliteb. Zvažování takového kroku není lehké. Je to krásná práce, ale budeme směnovat, 
budeme připravovat 6x více pořadů...! Zvládneme to?  V následujících dnech probíhaly 
osobní pohovory s naším ředitelem a nikdo to nechtěl vzdát. Všichni jdeme do toho s roz-
hodnutím ano!  V květnu ukončila své osmileté služební působení v TWR-CZ Alena Bartoš-
ková. Po celou dobu svých studií pravidelně 2x týdně uklízela naši budovu, a když nemohla, 

V říjnu proběhlo první zkušební spojení redací TWR-CZ 
a TWR-SK. Pracovníci obou týmů ve slovenské redakci 
s napětím sledují, jak je zde slyšet to, co se právě říká 
v brněnském studiu...
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satelitní televizní vysílání. Pokud hodláte přijímač pořídit pouze za účelem poslechu Rádia 7, 
postačí levný typ bez možnosti příjmu kódovaného vysílání. Samozřejmě že v případě zájmu 
můžete sledovat i jiné rozhlasové a televizní stanice, ovšem pouze ty, které vysílají nekódovaně 
(přehled satelitních programů lze získat na internetu, na výše uvedené adrese nebo v běžně 
dostupných časopisech věnujících se satelitnímu vysílání). Pokud jsou vaše nároky vyšší (příjem 
i kódovaných stanic, sledování více satelitů), je nutné koupit zařízení dražší a nejlépe se poradit 
v odborné firmě.

Střídání redakcí
Společné česko-slovenské vysílání je založeno na principu partnerství dvou samostatných re-

dakcí. To znamená, že se nejedná o jednu smíšenou redakci, ale dvě vzájemně se doplňující. Od 
toho se odvíjí také praktické střídání českých a slovenských pořadů. Záměrně nehovořím o dvou 
jazycích, protože není problém, když jedna z redakcí zařadí do vysílání pořad nebo písničku v ja-
zyce druhém. Vzájemná blízkost jazyků i blízkost lidská tomu přímo nahrává. Jde spíše o princip 
zodpovědnosti té které redakce za připravený pořad. 

Důležitým parametrem je vyrovnanost v časoprostoru pro obě redakce. Fakticky tedy musí být 
polovina času vyhrazena pro každou redakci. Vzájemně jsme se dohodli, že se budeme střídat 
každých 24 hodin, vždy v pravé poledne. Chtěli jsme také po nějakou rozumnou dobu zachovat 
stabilitu ve střídání tak, aby např. bylo jasné, že každé pondělí večer vysílá slovenská redakce 
a v úterý zase česká. Onou rozumnou dobou vidíme 3 až 4 měsíce a pak se redakce prohodí. 

Základní rozdělení času mezi obě redakce vidíte na tomto grafickém znázornění.
Každá z redakcí má také několik relací, které potřebuje vysílat ve stejnou dobu každý den. 

I na tom jsme se dohodli, takže jak slovenská, tak česká redakce má pravidelné fixní rubriky, které 
jsou vysílány bez ohledu na to, zda ten den zrovna vysílá slovenská nebo česká redakce. Kdy jsou 
tyto rubriky zařazeny, je patrné z detailního programového schématu. 

tak ji vždy zaskočila babička Františka. Moc Alči děkujeme a gratulujeme k úspěšnému 
ukončení studií!!!  Pomyslné koště převzala dcera jiného pracovníka TWR-CZ, Kristýnka 
Markovová. Té zase vydatně pomáhá maminka Jiřina.  V sobotu 7. 5. 2005 se konal v Čes-
kém rozhlase Plzeň Den otevřených dveří. Večer pak nalezl Petr Vaďura v recepci balíček se 
svým jménem. V balíčku byl dopis od jedné posluchačky z Berouna, která byla dvakrát po 
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sobě vylosována v biblické soutěži. Mimochodem mezi správnými odpověďmi vždy vybírá 
vítěze malý pětiletý Matouš Vaďura. V balíčku bylo 6 prstových maňásků a dopis následující-
ho znění: „Díky za milé výhry v křesťanském soutěžení a hlavně – díky Matouškovi – za vylo-
sování... Já mu posílám pro radost prstového maňáska. Samozřejmě – po jednom posílám 
i Dorotce, Šimonovi a malému Kryštůfkovi. No – a mamince i tatínkovi také, aby se mohli 

Ale jak mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v toho,  
o kom neslyšeli? A jak mohou uslyšet, není-li tu nikdo, kdo by ho zvěstoval?

Římanům 10:14

Proč tak málo, nebo vůbec nezvěstujeme evangelium:
Nejsme připraveni
1 Petrův 3:15: Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte. 
Německé přísloví: Kdo selhává při plánování, ten plánuje své selhání.
Nic neděláme s informacemi
Je to daň, které jsme podlehli ve světě přesyceném informacemi. Neumíme rozlišovat informace 
podle jejich závažnosti, anebo se jimi přesycujeme. Bůh přikazuje zvěstovat! Tu informaci máme 
v Bibli. On neříká „kdyby se vám náhodou chtělo“... Matouš 28:19: Jděte ke všem národům a zís-
kávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co 
jsem vám přikázal.
Ztratila se věčnost z našeho života
Vše se odehrává tady na zemi a děláme vše, jako bychom žili jen pro tento svět. Soustřeďujeme se 
na dnešek a pak i evangelium nabízíme pouze jako pomoc k řešení současných problémů. Ježíš 
obracel pozornost posluchačů neustále k věčnosti.
Nemáme potřebný soucit s nevěřícími
Lukáš 10:30: Ježíš mu odpověděl: „Jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů; ti 
jej obrali, zbili a nechali tam ležet polomrtvého. Náhodou šel tou cestou kněz, ale když ho uviděl, vyhnul 
se mu. A stejně se mu vyhnul i levita, když přišel k tomu místu a uviděl ho. Ale když jeden Samařan na 
své cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, byl hnut soucitem;  přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem 
a vínem, obvázal mu je... Kdo z těch tří, myslíš, byl bližním tomu, který upadl mezi lupiče?” Zákoník 
odpověděl: „Ten, který prokázal milosrdenství.” Ježíš mu řekl: „Jdi a jednej také tak.” 
Chováme se jako lidé, kteří jdou kolem zraněného a nevšímají si, nepomohou. A přitom jen my, 
křesťané, vidíme, že lidé kolem jsou na pokraji propasti, stačí krok a padají vstříc smrti!
Nebereme své hříchy moc vážně
Neposlechnout Boží slovo znamená hřešit. 
Stydíme se za nepříjemný obsah evangelia
Evangelium je o změně života, o pokání, a to lidé dnes slyšet nechtějí, a bez slyšení ani nezjistí, 
že to potřebují. Přitom Jan Křtitel hlásal: „Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské.” 
(Matouš 3:2) a zanedlouho vystoupil Ježíš a říká: „Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebes-
ké.” (Matouš 4:17)
Spoléháme jen na svůj „spravedlivý a pobožný život”, ale nemluvíme
Pán Ježíš žil 30 let svatým životem a nikoho neobrátil, ani jeho vlastní bratři v něho neuvěřili... 
až začal veřejně mluvit.

Pamatuj na Jonáše: Pro Boha byl větší problém dostat Jonáše  
do Ninive než přivést ninivetské k pokání...!

Milí spoluvěřící, pomozte nám postavit misijní rádio, plné evangelijní zvěsti a naučte nás 
vnímat, jakýma ušima nás nevěřící lidé poslouchají a pozorují. Zda vůbec slyší?!

Odnaučte nás evangelizovat křesťany a naučte nás přiblížit se těm, kteří neznají, ale chtějí 
slyšet. Naučte nás používat jejich jazyk a být především pro ně srozumitelnými.
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Kam se ztrácí peníze pro TWR?
Osobní poznámka Aleše Bartoška:
Štěpán Exner mě nedávno zavolal do své kance-

láře, ať mu jdu odsouhlasit titulní stránku této Antény 
a předložil mi v „plné parádě” návrh, který zde vidíte 
trošku zmenšen a černobíle. Nejprve jsem se vyděsil, 
pak jsem se začal náramně smát. Měl jsem ten den 
narozeniny a byl to skutečně „povedený dárek”. Mám 
radost, když jsou lidé plní vtipu, nápadů, tvořivosti a to-
to se fakt jako vtípek povedlo. Chtěl jsem svoji radost 
sdílet a pro zasmání jsem ukázku obálky poslal mému 
příteli. No a on odpověděl: 

Směji se, ale ne moc sladce... Mě by to skuteč-
ně zajímalo (kam mizí peníze pro TWR)! Přemýšlím, 
proč v poslední době ubývá dárců i finančních pro-
středků. Vím, kolik práce děláte pro věřící a pro misii, 
a nerozumím tomu, proč vás tak málo věřících pod-
poruje. Nevím, jak dlouho bude ještě možné rozhla-
sem hovořit o Bohu a nést evangelium. Je to naše 
povinnost, sami jsme velkými dlužníky této Pánovy 
výzvy, tak jsem rád, že existuje tato naše společná možnost. Vedeme řeči, jak jsme v Božích 
rukách, jak Boha respektujeme a jak ho ctíme, a přitom uctívání Boha taky něco stojí. Všichni 
známe verš z Židům 13:15 Přinášejme tedy skrze Ježíše stále oběť chvály Bohu; naše rty 
nechť vyznávají jeho jméno, a ten další verš už k tomu přidáváme jen málokdy: Nezapomí-
nejme také na dobročinnost a štědrost, takové oběti se Bohu líbí. 

Kam se ztrácí naše prachy? Jak nakládáme se svěřenými prostředky? Proč nevidíme po-
třeby druhých, potřeby církve, potřeby misie i vaše? Na tyto adresy dorazí jen zlomek našich 
možností, že?

Tak ahoj a dík za fotku, Česťa. 
Když jsem pochopil, co Čestmír vyčetl z titulku pod fotkou dobrého vtípku k mým naroze-

ninám, otevřely se mi oči. Ta fotka totiž navádí k úplně jinému pochopení. Učím se přemýšlet... 
(Aleš B).

Co nového v Plzni?
Český rozhlas Plzeň patří mezi významné partnery TWR-CZ. Každou sobotu mohou poslu-

chači v západních, ale i středních, severních a jižních Čechách poslouchat od sedmi hodin ráno 
hodinový magazín Na křesťanské vlně Plzně, večer pak krátce po 21. hodině kontaktní pořad 
stejného názvu. 

Protože mám plzeňské vysílání na starosti, chci napsat něco o jeho přípravě. 
Ranní Křesťanské vlny připravujeme vždy na půl roku dopředu, v cyklech srpen až leden 

a únor až červenec. Nejdůležitější je vybrat témata pořadů. Snažíme se, aby byla aktuální, aby 
se dotýkala skutečného života, ale také aby přinášela pohodu a poučení. V tomto období (srpen 
2005 až leden 2006) jsme připravili nebo připravíme několik pořadů týkajících se rodiny, výchovy 
dětí a vztahů – např. televize a děti, děti a tresty, dospívání, sňatek versus život „na hromádce“. 

aktivně zúčastnit případného divadelního minipředstavení. Přála bych si, aby tito malí pajdu-
láci Vám přinesli alespoň tolik radosti, kolik jí přinesli mně, když jsem je pro Vás s láskou 
vyráběla (šila a malovala...) Ať radosti málo není z každičkého představení. To přeje Věra 
Čiperová.“ První představení už proběho a hra O třech bratřích a nafoukané Marušce měla 
velký úspěch...  Náš spolupracovník Petr Vaďura připravuje mimo jiné také pořad Ranní 
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Zabývali jsme se počítačovými hrami a naším vztahem k internetu. Z oblasti etiky byly pořady o po-
tratech, o lži, o rasismu nebo o mravním relativismu naší společnosti. K vyloženě odpočinkovým 
tématům patřil pořad o prázdninových aktivitách, o nedostatku času nebo pořad silvestrovský. 
Jindy se zabýváme závažnými společenskými jevy; takové byly pořady o životě ve vězení, o kou-
ření, o genderové problematice nebo o demokracii. Řada témat se nedá snadno zařadit: svo-
boda, křesťané a psychiatrie, pokora, agresivita, zlatá střední cesta, Mikuláš. Samozřejmě se 
nevyhýbáme ani tématům jako např. církve a denominace, památka zesnulých, milost, advent 
nebo narození Páně.

Dnes už třeba víme, že v příštím období budeme mluvit o lásce, o pěstounské péči či o nech-
těných dětech a o mnoha dalších tématech.

Ranní křesťanské vlny vznikají jako magazíny, to znamená, že se v pořadu střídá moderátor 
(vedle mě ještě Jitka Rusová a Miloslav Čech) s případným hostem a předtočené příspěvky. Vše 
je doplněno písničkami, soutěžemi, živými telefonáty a anketami a vytváří se mozaika, ve které si 
každý posluchač může najít něco pro sebe. Naším cílovým posluchačem je člověk nežijící v církvi, 
tedy buď nevěřící, nebo věřící „po svém“. Věkově je mu mezi 40 a 50. Tomuto posluchači chce-
me přinést dobrou ranní pohodu, zajímavé povídání, neoposlouchané písničky a také něco, co 
ho přiměje zamyslet se nad životem a jeho směřováním. Ne vždy jsou tyto pořady evangelizační, 
ale vždy se v nich objevuje biblické stanovisko, svědectví věřícího člověka nebo pohled odborní-
ka – křesťana. 

K naší radosti naladí ranní křesťanskou vlnu průměrně asi 30 000 posluchačů. A nejsou to 
pouze Západočeši; naši posluchači žijí v Praze, Ústí nad Labem a dokonce v Třeboni a Čeláko-
vicích. Občas nás někdo poslouchá i prostřednictvím internetového vysílání Českého rozhlasu. 
Jedna mladá žena žijící na Islandu si tyto pořady stahuje z webových stránek TWR-CZ.

A ještě několik slov k večerní Křesťanské vlně:
Ta se liší podle toho, kdo ji připravuje. Z posluchačských reakcí se zdá být nejoblíbenější 

pořad Karla Řežábka, který buď v tandemu s Mirkou Homolkovou, nebo sám v jakési osobité talk 
show, otevírá témata blízká srdcím posluchačů. Dokáže si s lidmi povídat; nejen mluví, ale i na-
slouchá a doslova prožívá s posluchači jejich osudy, které mu vyprávějí do vysílání přes telefon. 
Do realizačního týmu večerní Křesťanské vlny dále patří Petr Plaňanský, Jitka Rusová, občas Petr 
Wagner a já. Tyto pořady jsou buď kontaktní – to znamená, že se nám podařilo hosta dostat do 
Plzně a vysíláme tzv. „naživo“ – nebo jsou „točené“, tedy natočené dříve, sestříhané a pečlivě 
připravené v podobě tzv. „konzervy“. V takovém případě se může stát to, co letos v létě, kdy selže 
nosič předtočeného záznamu a pořad není odvysílán celý.

Ve večerním vysílání se snažíme vytvořit pro posluchače pohodu. Pořady se tematicky liší – od 
hudebních přes naučné, biblické či úzce zaměřené, až po vyprávění životního příběhu nebo svě-
dectví o tom, jak host poznal Krista.

Protože se v tomto roce dožil 80 let jeden z našich současných biblistů, specialita starozáko-
ník a religionista, profesor Jan Heller, se kterým už několik let TWR spolupracuje, připravili jsme 
do večerní Křesťanské vlny několik pořadů s jeho výklady starozákonních textů a jeden pořad 
vzpomínek. 

Vysílání Českého rozhlasu Plzeň patří k veřejné službě. Podléhá příslušným zákonům a je, stejně 
jako všechna ostatní rádia u nás, sledováno Radou pro rozhlasové a televizní vysílání. Těší nás, že 
pořady TWR jsou pracovníky rozhlasu hodnoceny pozitivně a také jejich sledovanost je velmi dobrá.

Letos v září oslovilo vedení Českého rozhlasu Plzeň mě a našeho externího spolupracov-
níka Jiřího Kantora, abychom rozjeli nový kontaktní pořad určený mladým lidem. Dali jsme mu 

slovo pro Český rozhlas 3 Vltava, který se vysílá každou neděli v 7:35 hod. Od nynějška je 
možné si jej poslechnout kdykoli na internetu díky tzv. Rádiu na přání, které je možné si 
najít na internetových stránkách Českého rozhlasu.  Aleš Bartošek a Elen Kožinová odjeli 
na týden studovat způsob bohoslužby a uctívání – školicí středisko Haus Edelweiss v ra-
kouském Heiligenkreutzu připravilo seminář v naší republice.  TWR-Europe hlásí, že náš 
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název Páteční azyl a vysílá se každý pátek po 21. hodině. A ačkoli se nejedná o pořad TWR, 
postavili jsme jej na křesťanských hodnotách a výběrem hostů i témat nabízíme mladým li-
dem jiný životní styl, jiné hodnoty a jinou kulturu, než najdete na komerčních rozhlasových 
stanicích, zaměřených na mladé. I to je svědectví o vysokém kreditu, který TWR a jeho spolu-
pracovníci u vedení Českého rozhlasu Plzeň mají A snad i u posluchačů. 

Jsme si vědomi toho, že nejde o samozřejmost. Vždyť jsme všichni amatéři a rozhlas jsme se 
učili dělat „za pochodu“. Největší náš dík patří tedy Hospodinu, který jediný může způsobit, aby 
i vysílané slovo bylo oživující a působilo v lidech víru. A to je vlastně cíl našeho vysílání.

Petr Vaďura

Jiří Hurta
(vzpomínka)

Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo 
Boží. Myslete na to, jak dovršili svůj život, a následujte 
je ve víře!

Židům 13:7  

Posluchači křesťanského rozhlasového vysílání TWR 
se zejména v ranním nedělním vysílání setkávají se slovem 
Božím a kázáním bratra Jiřího Hurty. Patrně většina poslu-
chačů se s tímto bratrem neviděla. Jeho hlas je možné sly-
šet z magnetofonových nahrávek, pořízených již dříve. 

V listárně TWR byl vznesen dotaz: Kdo to byl Jiří Hurta? 
Zde je několik poznámek k této významné křesťanské 
osobnosti osmdesátých let. 

Především chci vyzvednout aktuálnost mluveného 
slova, jeho bibličnost a samozřejmě také profesionali-
tu přednesu. Podařilo se mi sesbírat některé údaje o jeho 
působení na díle Páně, se kterými bych vás rád seznámil.

Mohu s vděčnosti Pánu říci, že jeho životní dráha mě 
velice oslovila, obohatily mě však především jeho zralé duchovní postoje. 

Bratr Jiří Hurta se narodil 19. 5. 1920 v rodině střední společenské vrstvy. Jeho otec byl 
ředitelem pošty v Litoměřicích. Jiří byl velmi silně obdarován schopností humanitního chápání 
věcí kolem, s mimořádně vyvinutou pamětí, kterou posléze ještě více vycvičil v oboru, ve kterém 
pracoval. Své vzdělání velmi rozšířil o poznatky tehdejší vědy, které dovedl dobře uplatňovat ze-
jména při besedách s mladou generací. Po absolvování reálného gymnázia odešel z domova. Aby 
se vyhnul totálnímu nasazení, začal pracovat v pražském kočovném divadle Anny Sedláčkové, 
kde mohl rozvíjet svůj umělecký talent. Později působil několik sezón v divadle v Pardubicích. 
Své uplatnění našel také v Divadle hudby, které sídlilo v Praze v Opletalově ulici. Hodně psal, re-
žíroval a daboval filmy. Jeho mluvené slovo je ještě dnes možné slyšet v některých nahrávkách 
Československého rozhlasu. Zde byl dobře znám z pořadu „…a léta běží, vážení“, později pouze: 
„léta běží“, který Čs. rozhlas vysílal dlouhá léta.

Natočil také několik rozhlasových her, stal se především rozhlasovým hercem. Zahlédli jsme 
jej však také při záskoku v televizi, v pořadu Branky, body, vteřiny. Práce v rozhlase vyžadova-
la člověka plně exponovaného v tehdejším režimu. Poněvadž s praktikami 50. let nesouhlasil 
a např. nepodepsal souhlas s trestem pro Miladu Horákovou, v té době byl po návratu z dovolené 

evropský koordinátor John Overmyer ukončil práci v TWR a odcestoval do USA. Vrací se 
Geo Cooper.  Dne 18. května slavili kolegové z Radia Proglas 10. výročí své práce. Uspo-
řádali slavnostní koncert, na kterém hrál Hradišťan a bylo to celé moc hezké... Kolegům 
v Proglasu gratulujeme a přejeme moudrost a nové nápady do dalších let!  Katka Hodeco-
vá 19. května vyučuje na Vyšší odborné škole misijní a teologické v Kolíně úvod k mediálním 



18

vyhozen z práce, musel nastoupit jako soustružník v Motorletu Praha – cílem byla jeho převýcho-
va. Byly mu také nabízeny lukrativní posty, jen aby změnil názor v diskusi s KSČ.

Po roce 1968 pracoval jako úředník reklamního oddělení Čs. pojišťovny v Praze, z tohoto 
místa pak odešel do důchodu.

S manželkou Libuší (nar. 22. 4. 1919) vychovali celkem čtyři dětí. Vnučka manželů Hurtových 
Františka se usadila v Izraeli, kde žije spolu se svým manželem opravdový křesťanský život. Mají 
celkem pět dětí. Manžel sestry Františky je křesťanským novinářem. Manželka Jiřího Hurty odešla 
k Pánu 29. 4. 1989.

Duchovní obrat, znovuzrození, se u Jiřího odehrál kolem roku 1972, kdy přišel na pozvání 
do biblického shromáždění, na němž byl mocně osloven Božím slovem. Mládež zde u příležitosti 
velikonočních svátků četla velmi neumělým způsobem texty z evangelia o utrpení Pána Ježíše.

Tady Duch Boží mocně zapracoval, bratr Hurta byl Bohem tak mocně osloven, že nemohl ce-
lou noc spát. Opatřil si Bibli, kterou v jednom zátahu přečetl za 3 dny a 3 noci. Tak byl uchvácen 
Boží láskou, že se celkově Pánu Ježíši odevzdal a nastoupil cestu živého, nadšeného křesťana. 
Po této cestě také vytrvale následoval Pána až do konce života. Studoval dálkově Husovou theo-
logickou fakultu. Zemřel 30. 10. 1992.

S bratrem Hurtou jsme se mohli setkat mnohokrát při jeho pobytu na těšínském Slezsku 
v evangelikálních kruzích.Také jsme se seznámili s jeho milovanou manželkou, která jej v práci na 
díle Páně posilovala a v duchovním životě mnohdy inspirovala. Jeho duchovním působištěm byla 
především metodistická církev, pracoval jako kazatel v Jablonci nad Nisou, Hrádku nad Nisou, 
Petrovicích a také v Praze. Bratr Hurta byl zcela otevřen ke spolupráci ve všech evangelikálních 
církvích.

Prožili jsme s ním mnoho večerů při službě Božím slovem, ale také na besedách, zejména se 
studenty, kteří jej dychtivě poslouchali. Práce, kterou po sobě zanechal na duchovním poli, pře-
sahuje téměř lidské možnosti. Za těch zhruba 20 let, kdy se stal nově obráceným člověkem, stihl 
napsat mnoho duchovních úvah, napsat a natočit mnohahodinové pořady pro rozhlas, z nichž 
některé ještě nebyly nikdy vysílány. Mnozí v této souvislosti budou vzpomínat na dům v Mnichově 
Hradišti, který byl jakousi Betanií pro všechny, kteří potřebovali duchovní povzbuzení a oázu pro 
čerpání nových duchovních sil.To vše stihl při službě kazatele v církvi.

Z jeho duchovního odkazu vzpomeňme cennou brožuru „Zákon a milost“ a mnohá kázání 
v písemné formě, která jsou velmi aktuální pro dnešní dobu. Můžeme Pána chválit za to, že ještě 
dnes TWR-CZ dává příležitost naslouchat jeho duchovním úvahám.

Některé jeho výroky-poznámky, snad bonmoty, týkající se duchovního života křesťanů, jsem 
si zapsal a nosím je v poznámkách. Např.:

– Často se bojíme, čeho bychom se neměli bát, a naopak se nebojíme, čeho bychom se bát měli.
– Nemůžeme být tajnými učedníky nebo soukromými křesťany.
– Běda sborům, kde nejsou pastýři, ale pasáci, kteří mlátí své ovečky po hlavě „pravdou Božího 

slova“. Pravda nemůže být nikdy odloučena od Lásky.
– Ovoce Ducha svatého není abstinence, nýbrž střídmost (odpověď na dotaz, zda věřící člověk si 

smí vypít pivo).
– Neutrální nebudeš! Buď máš Boha, nebo bůžky, ale klanět se stejně budeš. 
– Bible neodpovídá na lidskou zvědavost, ale na vnitřní potřebu člověka.

Pro TWR-CZ připravil Ota Zabystrzan.
(Omlouvám se, pokud některé údaje nebudou zcela přesné.)

studiím. Uvidíme, co na to budou říkat studenti J.  Náš technik Ondřej Malina se opět 
blýskl – sice v oblasti, která s naší prací až tak moc nesouvisí, ale v důsledku vlastně ano... 
Ondřej si tuto neděli zaběhl Prague International Marathon a přežil ho ve zdraví J.  Stále 
ještě k nám do redakce chodí zájemci o službu v TWR – jsme velmi příjemně překvapeni 
jejich schopnostmi i nadšením a usilovně se modlíme a prosíme o moudrost, abychom je 
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Milá redakce TWR, jsem 3 roky v důchodu. Pocházím z věřící ro-
diny, v dětství bylo i do mého srdce zaseto Boží semínko. Jenže 
pak jsem se vdala do Brna, začala žít ve městě radovánek a da-
leko od Boha. Jsem vyučená servírka, barmanka a povolání mne 
také k Bohu nepřiblížilo. Po 27 letech hezkého manželství si man-
žel našel jinou ženu a rozvedli jsme se. Ani tahle zkušenost mne 
nevrátila k víře. Rodiče, kdykoliv jsem k nim přijela, nevynechali 
možnost mluvit se mnou o Bohu. Teprve v důchodu jsem začala 

číst Bibli. Pak jsem se dozvěděla o vašem rádiu a začala poslouchat vaše noční vysílá-
ní. 10. 10. 2004, to datum nikdy nezapomenu, jsem poslouchala pořad Světem Bible 
a Pavla Vopaleckého a on mluvil o tom, co jsem právě potřebovala slyšet, že když Bůh 
ve své milosti může odpustit naše hříchy, měli bychom si i my odpustit vyznané hříchy 
a děkovat za spasení. Tohle kázání mne dostalo na kolena, kde jsem v slzách svému 
Pánu vyznala vše, co mne tak tížilo a úleva přišla okamžitě. Od toho dne děkuji Pánu 
Ježíši za to, že si vyvolil i mne. Podělila jsem se o svou radost, abyste věděli, že vaše 
vysílání nachází úrodnou půdu. Děkuji!!!

Jana B., Libina

Milí přátelé. Můj přítel, který Boha považuje za jakousi pozitivní 
energii, občas říká: „Myslím si, že jsem dobrý člověk, nikoho jsem 
nezabil, a tak se nemusím bát Božího soudu.“ Hovoří přesně tak 
jako spousta lidí. Křesťané, kteří znají víc, by si to neměli nechat 
pro sebe, ale vhodným a nenásilným způsobem by měli reagovat. 
V úterý večer na Radiu Proglas mne zaujal pořad Světem Bible, pro-
tože v něm byly myšlenky potvrzující názor, že se před Boha ne-

můžeme postavit s tím, že jsme byli hodní lidé. Prosím vás o zaslání CD s touto relací. 
Chtěl bych ji poskytnout mému příteli i jiným.

Zdenek N., České Budějovice

Představujeme novou kolegyni
Petra Eliášová (foto viz obálka) nastoupila do TWR v září 2005 po mateřské dovolené. 

Původním povoláním učitelka se odvážně pouští do redaktorské práce pro naše Rádio 7. Dobře 
zpívá a skupina Terebint je jejím „domácím pěveckým sborem“. Hlasově je sopranistka, bytostně 
altistka a mimo perfektního skládání vyžehleného prádla skládá také občas texty i hudbu. Má 
ohromnou výhodu v oblékání, protože z metru látky ušije sukni, šátek i halenu. Má ráda humor, 
ovšem s plachostí kočky často vyčká až k prohlédnutí taktického záměru vtipálka. Miluje Boží 
věrnost a On miluje její upřímnost.

O sobě prozrazuje: 
Krásné biblické příjmení Eliášová jsem za to původní vyměnila asi před sedmi lety – to jest 

něco před koncem minulého století. Mám manžela Jirku a dvě děti ve školkovém věku Klárku 
a Kájíka. Žijeme v Brně, v malém domku pod tratí. 

Narodila jsem se v roce 1975 a pocházím z rodiny, kde se vždycky krmily uši dobrou hudbou, 
jazyk ostřil dobrou češtinou a bříško dobrým jídlem. Můj táta celý život zpíval v opeře a maminka 
se stará o kulturní dění v městě Brně. 

uměli správně motivovat a také jim najít správné uplatnění. Nepohrdneme ani vašimi modlit-
bami...  Rozbíháme školení pro nové externisty, zasvěcujeme je do historie a současnosti 
práce TWR, vysvětlujeme, co, jak a proč děláme nebo neděláme, učíme se mluvit J a také 
třeba psát scénáře. Je toho hodně, co musí nový adept na spolupráci vstřebat, a tak se sna-
žíme být struční, jasní a samozřejmě hodní.  Matouš Čep, náš bývalý civilkář a stálý 
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Vždycky jsem měla mnoho zájmů a zkoušela hodně věcí – zpívat, hrát na různé nástroje, 
hrát divadlo, vyrábět keramiku atd. Nakonec jsem vystudovala češtinu a pedagogiku na FF MU 
a věnovala jsem se i speciální pedagogice a dramatické výchově. Začala jsem učit na gymnáziu. 
Hodně mě to bavilo, ale situaci mi komplikovala skutečnost, že jsem vypadala jako starší sestra 
svých žáků a že vůbec nemám krotitelské ambice a sklony. 

V té době jsme také založili s manželem a švagrovou hudební skupinu (Terebint), pro niž sem 
tam píšu texty. Hrajeme už téměř deset let a je to pro nás způsob výpovědi o našem životě s Bo-
hem. Mým vysněným nástrojem je příčná flétna, na kterou se učím stále hrát a která mi dává 
prostor vyjádřit, co prožívám. Odpočívám u malování na hedvábí a nejrůznější rukodělné činnosti. 
Mám ráda modrou a vínovou barvu, starou hudbu i literaturu a české filmy. 

Moje cesta k Bohu nebyla nijak složitá. Moji rodiče jsou věřící a já jsem o Boží existenci vlastně 
nikdy nepochybovala. Za totality bylo pro mě velmi napínavé chodit do kostela a mít to jako rodinné 
tajemství. I když nemůžu říct, že by mě to vždy bavilo – jasně si vzpomínám, že jsem si při kázání 
na nedělní bohoslužbě mnohokrát v duchu sestavovala zápis do pionýrské kroniky. Dospívání jsem 
víc než vzdorovitě prožívala lítostivě, a tak byla pro mě víra přirozeným vyústěním pro řešení mých 
trápení. Začala jsem také chodit do „dramaťáku“ a za důležitý okamžik pro svůj další život považuji 
setkání s místními dvěma herečkami – učitelkami. Obě byly a jsou upřímně věřící ženy a přivedli 
mě k poznání, že nestačí pouze věřit v Boží existenci, že Bůh mi nabízí mnohem víc – chce být 
mým přítelem, mít patronát nad mým životem, chce být aktivní silou mého života. Začala jsem 
hodně číst Bibli a rozlišovat tradice a církevní ustanovení od příkazů a doporučení Pána Ježíše. To, 
že jsem hříšná, jsem věděla. Ale že můžu své špatnosti složit u jeho nohou, protože On za mě už 
vyrovnal účet svou smrtí, to bylo pro mě nové. Věčný život si představit nedovedu, ale jsem moc 
ráda, že mě nečeká bezvýchodné temné „nic“, ale velké a nepředstavitelné „něco“.  S TWR jsem 
začala spolupracovat před několika lety, při přípravě hudebního pořadu Takt.

Nám to ještě nestačilo a vyptávání skončilo krátkým rozhovorem:
Nastoupila jsi teď do práce na plný úvazek vůbec poprvé. Jaké z toho máš dojmy?
Zatím jsou to po měsíci opravdu jen dojmy. Nazvala bych to adrenalinovým sportem. Je to 

velká změna pro celou rodinu. Vše je vzhůru nohama. Doufám, že je to změna dobrá, i když ná-
ročná. Jako bych měla v sobě hluboko studnice, ze kterých se dlouho nečerpalo. Teď se učím 
z nich čerpat.

Co tě přimělo změnit svůj dosavadní způsob života a jít pracovat do TWR?
Skončila mi mateřská a finanční situace naší rodiny není taková, abych zůstala doma. Jsem 

povoláním učitelka, ale protože nejsem povahou ani vzhledem krotitel, a navíc mám mnoho vše-
stranných zájmů, hledala jsem i něco jiného. Práci v rádiu jsem už zkoušela a doufám, že v TWR 
mohu být s Boží pomocí něco platná.

Vadí ti něco na práci TWR?
Zjistila jsem, že nemám čisté svědomí, pokud nedělám věci podle svých představ dokonale. 
S tím se asi nejvíc potýkám. Za 14 dnů začínáme vysílat a já jsem nucena spoustu věcí nechat 

v Boží režii víc, než jsem byla zvyklá.
Řekni mi něco o své rodině…
Jsem 7 let vdaná. Máme dvě děti po roce a půl. Hlavně ze začátku to byl pěkný zápřah (aneb, 

jak říká manžel, hodně intenzivní zážitek). Starší Klárce je 5,5 let, mladší Kájík je čtyřletý. Se 
svým mužem Jirkou se známe hodně dlouho a taky jsme spolu dlouho chodili. Pocházíme z úplně 
rozdílných prostředí a podmínek. Mnozí naši přátelé trnuli a měli obavy, jestli nám to bude klapat. 
Musím říct, že mám toho nejlepšího manžela, jakého jsem jen mohla dostat. Naše manželství je 
pro mne důkazem obrovské Boží milosti. Ale můj nástup do práce znamená pro celou naši rodinu 

externí spolupracovník, se v sobotu 18. 6. ženil!  Katka byla v sobotu v Třanovicích, v tam-
ním sboru Slezské církve evangelické augsburgského vyznání, kde povídala o sobě i o práci 
v TWR. Třanovičtí byli velice milí a přátelští, ale občas přecházeli do místního slangu, jak ří-
kali, mluvili „po našimu“, a to jim fakt nebylo rozumět skoro nic J. Setkání bylo milé, veselé 
a přestože trvalo celkem asi 4 hodiny, uteklo to strašně rychle...  Ve stejnou dobu byli na 
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velkou změnu. Budu vám velmi vděčná, když se budete modlit za to, abych byla pro práci TWR 
přínosem a požehnáním a zároveň aby tato nová situace byla naší rodině k užitku.

Máš sourozence?
Mám mladšího bratra Ondřeje. Rodiče nám dali jména podle biblických sourozenců Petra a On-

dřeje. Říkám o sobě, že jsem malá sestra velkého bratra. Můj bratr je velmi nadaný muzikant a skla-
datel. Pán Bůh mu ubral ve věcech všedních a přidal ve věcech nevšedních, a proto mu dal velmi 
praktickou ženu. S manželem, bratrem a švagrovou tvoříme dohromady základ skupiny Terebint.

Kdybys měla možnost podruhé se narodit, chtěla bys být tím, kým jsi teď?
Určitě bych chtěla být tím, kým jsem teď. Neměnila bych, ani svůj věk. Jsem teď mnohem 

spokojenější než ve dvaceti.
Co ráda jíš?
Moc ráda jím, hlavně maso, řízečky. Mám manžela, který mi občas místo kytky koupí kilo 

masa, a udělá mi řízky.
Čím jsi chtěla být, když jsi byla malá?
Švadlenou.

Chvála Kristu. Chtěl bych vám poděkovat za vaše pořady na Radiu 
Proglas a na středních vlnách, i za pořady na vašich www stránkách. 
Skvělé jsou všechny, ale bezkonkurenční jsou nedělní Doteky. To 
je prostě něco krásného, co mě vždycky povzbudí, poučí a jenom 
děkuji Bohu za tak skvělý pořad. Vyřiďte autorům, že jsou skvělí. 
Taky nesmím zapomenout na pořady Světem Bible a Krok za kro-
kem br. Jirky Nováka. Díky těmto komentářům k Písmu jste mi dali 

odpovědi na spoustu otázek. Jsem, jak se říká, křesťan v plenkách a o vašem rádiu 
jsem se dověděl teprve nedávno.

Martin U., e-mail

Vážení přátelé, poslouchám vaše pořady, zejména Světem Bible na 
Radiu Proglas. Je úžasné, že stále trvá doba milosti a lze zvěstovat 
evangelium. Je škoda, že již nevysíláte pořady Pavla Steigera nebo 
Otakara Vožeha, kteří umí posluchače zaujmout svým podáním. 
Domnívám se, že byste možnost vysílat na FM měli více využít pro 
ráznější šíření evangelia Ježíše Krista ve všech vašich pořadech. 
Neznám pozadí a nemohu soudit, ale možná by bylo dobré více 

mluvit o práci Ducha svatého, naplněných i předpovězených proroctvích a podobně.
Petr J., Prostějov

Modlíme se
Děkujeme:

• Bohu za milost, že máme možnost svobodně zvěstovat evangelium a zvát lidi ke Kristu – víme, 
že to není to samozřejmost; a prosíme o moudrost v tom, jak této možnosti využít tak, abychom 
byli Bohu k slávě a lidem posloužili ke spáse, byli jim k prospěchu a růstu

• za přidělenou licenci na 24hodinové česko-slovenské satelitní vysílání a za další možnosti pře-
nosu signálu (internet) a prosíme o moudrost pro dořešení všech potřebných smluvních vztahů, 
organizačních a technických záležitostí

• za všechny spolupracovníky – ty dlouholeté i ty nové, kteří se budou podílet na vysílání, 
děkujeme za jejich obdarování, ochotu učit se, pracovat na sobě a nabídnout se ke službě, 

severu Moravy také Aleš a Jitka, kteří jeli vařit na svatbu Matouši Čepovi. Dopředu měli hlá-
šeno 100 lidí. Nakonec jich bylo 140 a oslava se konala na osamělé chatě, kde nebyla 
voda!!! Ale zvládli to – prý to byla prezentace TWR, tak to zvládnout museli J.  Úvodní 
semináře pro nové zájemce o službu v TWR skončily – byly dva vždy pro tři skupiny, takže 
celkem šest setkání. Ne že bychom byli pesimisté, ale pořád nás příjemně překvapuje, jak 
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vyprošujeme jim požehnání a sílu do nové práce, růst v osobním životě a vztahu s Bohem, 
a také zdraví

• děkujeme za ochotné a věrné dárce, kteří vnímají potřebnost této práce a zabezpečují ji svými 
finančními dary. Bez vás by to také nešlo.

Prosíme:
• za autory nových pořadů, aby byli vedeni Duchem, rozpoznávali důležitá a potřebná témata, 

měli moudrost k jejich zpracování a srozumitelnost při vyjadřování, uměli věci pojmout nově 
a neotřele

• za moderátory, aby byli příjemnými průvodci posluchačů, pohotoví, laskaví, obdaření citlivostí, 
ale i obezřetností

• prosíme za techniky, za trpělivost při běžné práci a za to, aby se pro ně tato práce nestala jen 
rutinou, za jejich zručnost, za schopnost rychle a dobře řešit nenadálé situace

• za všechny ostatní, kteří jakýmkoli způsobem pomáhají a zabezpečují chod redakce a výroby 
pořadů – aby měli radost ze služby

• prosíme za ty, kteří jsou unaveni, aby Bůh občerstvil jejich duše a obnovil jejich síly
• prosíme za nás za všechny, abychom měli stále na zřeteli, že jsme jeden tým a práce každého 

jednoho z nás vede ke společnému cíli – zvěstování evangelia
• prosíme se za posluchače – zvláště za ty, kteří se s křesťanstvím a s evangeliem ještě moc 

nesetkali nebo mají špatné zkušenosti a představy. Modlíme se, aby byli ochotni přemýšlet, 
nezatvrzovali svá srdce a aby si Pán použil i naše vysílání a dotkl se jich.

• prosíme, abychom uměli se svěřenými prostředky hospodařit maximálně efektivně 

Recepce
V budově TWR-CZ je ve vstupní hale zařízená recepce. Několik let zde pracovala Blanka 

Sedláčková a po ní několik měsíců Elen Kožinová. Pracovník na recepci bere příchozí hovory 
a přepojuje do příslušných kanceláří, otevírá dveře návštěvám a uvádí je, bere poštu od listonoše 
a sem tam uvaří kávu, čaj... prostě nic složitého a je i hodně časového prostoru pro jinou práci. 

Protože Blanka i Elen jsou nejen recepční, ale především administrativní pracovnice, ukázalo 
se, že „houstnoucí” provoz ve vstupní hale je hodně rušivým jevem pro tuto práci a rozptyluje. 
Rozhodli jsme se proto tyto dvě činnosti od sebe oddělit. Elen má nyní vyhrazenou kancelář a re-
cepce je uvolněná pouze pro výše uvedené základní práce. 

Nabídlo se nám pár ochotných pomocníků, kteří zdarma odslouží jeden až dva půldny v týdnu. 
Nyní máme takto obsazených 5 půldnů a zbývá ještě dalších 5 půldnů k obsazení. 

Tato práce je vhodná pro důchodce nebo ty, kdo mají občas volno. Na recepci se pracuje 
zhruba od 8.00 do 13.00 a od 13.00 do 17.00 hodin. Se zahájením celodenního vysílání bychom 
rádi obsadili i směnu od 18 do 24 hodin. (V TWR je možné dospat do rána v ubytovně.) 

Tato výzva je samozřejmě určena dobrovolníkům z Brna nebo blízkého okolí. 
Pokud nám chcete takto pomoci, budete velmi vítáni!

Dobrý den, chtěla bych Vám poděkovat za sobotní vysílání rádia 
TWR na Radiu Proglas a zvláště pak za rozhovor se studentem teolo-
gie. Neposlouchala jsem ho celý, ale moje kamarádka si jej nahrála 
a pak půjčila. Já sama jsem letos byla přijata na ETS a tak mě tento 
rozhovor moc povzbudil a potěšil. Ještě jednou Vám moc děkuji.

Petra J., e-mail

jsou naši noví externisté šikovní a jak rychle se učí.  Další červnový víkend byl pracovní – 
v sobotu jela Katka, Jitka a Jiřina na Freakfest do Červeného Kostelce. Bylo to zajímavé 
setkání se zajímavými lidmi na pěkném místě. Mimo „starých známých“ – jako třeba přátel 
z televizního studia Fontis, manželů Hlavsových nebo manželů Markových, kteří tam přijeli 
jen proto, abychom se potkali – jsme se seznámili třeba s křesťany-motorkáři, mnoha 
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jedin˘ ãesk˘ mezidenominaãní evangelikální mûsíãník

� rozhovory se zajímav˘mi osobnostmi
� reportáÏe
� biblické studie
� komentáfie a anal˘zy aktuálních 

politick˘ch a spoleãensk˘ch jevÛ
� osobní pfiíbûhy ãtenáfiÛ
� zprávy z kfiesÈanského svûta
� pfiehled chystan˘ch akcí
� humor

ÎIVOT VÍRYÎIVOT VÍRY

„Îivot víry ãtu proto, Ïe jsem kfiesÈan a nechci, aby mi to, co se t˘ká kfiesÈan-
ského Ïivota, uniklo. Na Îivotû víry si cením, Ïe tam je obsáhl˘ informaãní
servis o chystan˘ch kfiesÈansk˘ch akcích, Ïe tam jsou zprávy z misie vnitfiní
i zahraniãní, Ïe tam jsou pfiíbûhy ze skuteãného soudobého Ïivota víry, Ïe
tam autofii mají odvahu hovofiit o problémech kfiesÈanské víry v rodinû – jed-
ním slovem, Ïe to je ,Ïivé‘.“

– Prof. PhDr. Jaro Kfiivohlav˘, CSc., psycholog, âCE Praha-Braník

„Îivot víry je v nabídce ostatních ãasopisÛ myslím hodnû jedineãn˘. Pfiipadá
mi úÏasn˘ tím, Ïe dává prostor, je schopen pojmout více názorÛ na stejnou
vûc, ‰ir‰í zábûr k nûjakému tématu, problematice. MoÏnost seznámit se
s rÛzn˘mi pohledy vÏdycky poskytne mnohem pestfiej‰í obraz skuteãnosti.
Vnímám to podobnû jako mozaiku. Îivot víry má potenciál, abychom jí vidûli
vût‰í kus neÏ v úÏeji zamûfien˘ch ãasopisech. Mnohdy mû to osloví. Vnímám
to jako urãit˘ nástroj, kter˘ si BÛh pouÏívá.“
– Karel ¤eÏábek, pastor KS PlzeÀ a moderátor Ïiv˘ch pofiadÛ TWR na âRo PlzeÀ

ÎIVOT VÍRY – ROZMANITÉ STRÁNKY CÍRKVE

KK oo nn tt aa kk tt   aa   oo bb jj ee dd nn áá vv kk yy ::

KMS, Primátorská 41, 180 00 Praha 8
web: www.kmspraha.cz; e-mail: info@kmspraha.cz, tel.: 284 841 922

• rozsah 36 stran, barevná obálka 
• cena 25 Kã, pro pfiedplatitele 22 Kã

• hodnotná letní pfiíloha zdarma, mnoÏstevní slevy 
• bûÏné rabaty pro knihkupce

Vydává KfiesÈanská misijní spoleãnost.

Rekl  Antena  25.10.2004 14:42  Stránka 1
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Semestr mediálních studií
Na jaře tohoto roku jsme po domluvě s ředitelem Vyšší odborné školy misijní a teologické v Ko-

líně nabídli tamní škole jednodenní seminář na téma působení křesťanů v médiích. Díky kladným 
ohlasům jsme začali spolu s vedením školy přemýšlet o tom, že spolupráci rozšíříme, a tak vznikl 
předmět s názvem Úvod do mediálních studií, který má celkem 10 lekcí. Zkontaktovali jsme naše 
spolupracovníky (Petra Vaďuru, Davida Nováka, Janu Peřtovou) i křesťany z dalších médií (Aleše 
Juchelku – ČT, ČRo Ostrava, Lucii Endlicherovou – Radio Proglas, Petra Plaňanského – vyda-
vatelství Návrat domů, Petra Rause – ČT) a spolu s nimi jsme dali dohromady základy působení 
v médiích. Z naší redakce odučí po jednom semináři Aleš Bartošek, Rozita Mertová a Kateřina 
Hodecová. Garantem celého projektu je Trans World Radio.

Předmět se vejde do jednoho semestru, a i proto vedení školy nabídlo celý cyklus pastorům 
Apoštolské církve, kteří se ho skutečně účastní a zapojují do někdy velmi praktické výuky. 

Pokud vás tento cyklus zajímá, můžete se ještě přihlásit na zbývající lekce – podrobnosti 
najdete na webové adrese http://www.vosmt.cz.

A abyste měli informace i z druhé strany, tedy ze strany Vyšší odborné školy misijní a teologic-
ké, poprosili jsme o pár slov jejího ředitele Mgr. Milana Bubana:

Protože se změnila doba, změnily se také způsoby 
zvěstování evangelia.

Už nám nikdo neruší signál, můžeme vysílat.
Ale jak můžeme vysílat, není-li tu nikdo, kdo by to uměl?

A jak to má někdo umět, nebyl-li vyškolen?
Je psáno: „Jak v pravou chvíli přicházejí ti, kteří zvěstují 

dobré věci.“ (Ř 10,15)

Jsem vděčný Bohu, že naší škole zprostředkoval spolupráci s TWR. Pro zimní semestr 
2005–2006 jsme společně připravili cyklus 10 seminářů s názvem Úvod do mediál-
ních studií.
Na seminářích vyučují moderátoři a spolupracovníci TWR. Snažíme se tematicky po-
krýt problematiku moderování, biblických úvah, rozhlasových scénářů, správné češti-
ny a hlasové hygieny. Chceme naše posluchače z řad studentů i aktivních služebníků 
církve nadchnout pro angažovanost v médiích. Cyklus seminářů ukončí exkurze do br-
něnské redakce TWR. A po exkurzi budeme upřímně doufat v další spolupráci s TWR.

Mgr. Milan Buban, M. A.
ředitel Vyšší odborné školy misijní a teologické v Kolíně

Představujeme nového pracovníka
Dušan Jargaš chtěl pracovat v TWR už před 5 lety, ale až nyní dostal odvahu to zkusit. Na 

rozdíl od jiných techniků, Dušan zvuk vidí. Membrány reproduktoru mu nedají spát a občas se stá-
vá, že hlas některého z našich moderátorů chce vylepšovat nějakým cvičením mluvícího svalstva. 
Zdá se ovšem, že výhybky reprobeden ho poslouchají více. Je dlouho ticho, ale když promluví, 
je ho plná místnost. Rád diskutuje, vyzná se v obchodňáku a pokud nepijete Kofolu, naučí vás 
to – pochází totiž z Krnova. Pána Ježíše Krista přijal za svého Spasitele po dlouhých akademic-
kých debatách, až ...

hudebníky i organizátory této akce. Ovoce tohoto setkání v našem vysílání jistě brzy uslyšíte. 
 V neděli 26. 6. pak Katka natáčela svědectví ve sboru AC ve Vyškově a Aleš, Jitka a Vlas-

timil zase jeli na prezentaci práce TWR do Šumperka.  Redakce se vyprázdnila a zůstali ti 
oceloví, co ještě chvíli do dovolené vydrží J. Nastala „okurková sezona“, ve které zpravidla 
likvidujeme resty a doháníme, co se za celý rok nepodařilo. Ale ani tak nebudeme jenom 
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Říká o sobě: 
Podle svědectví mých rodičů jsem v Boha věřil (povšechně) 

až do té doby, než jsem začal navštěvovat základní školu. Tam 
mi řekli, že Bůh není, a já to přijal jako zcela samozřejmou věc, 
i když jsem byl určitě zmatený. Postupem doby, jak jsem dospí-
val, se ze mne stal úplný ateista. Zabýval jsem se evoluční teo-
rií (spíše hypotézou, že?) a byl jsem jí úplně pohlcen. Na druhé 
straně jsem si byl vědom, že mám spoustu chyb (a taky nevědom 
spousty chyb) a že jsem často nejednal tak, jak bych měl. I přes 
mou upřímnou snahu jsem se nedokázal změnit nebo dokonce 
v něčem zlepšit, i když jsem o to usiloval. S příchodem puberty 
jsem stále více cítil, že není možné, aby člověk najednou přestal 
existovat. Uvnitř sebe jsem intuitivně cítil, že nelze být, pak zemřít 
a nebýt, tak jak to hlásala evoluční nauka. Často jsem si před 
spaním představoval, jaké to je najednou přijít o vědomí vlastního 
já a přestat vnímat sám sebe a svou existenci. Nedokázal jsem 
se ztotožnit s nicotou, která by měla přijít a velmi jsem se té chvíle 
v budoucnu obával. 

Na střední škole jsem se pak v 1. ročníku setkal se skutečně živou křesťankou a vůbec mi 
nešlo do hlavy, jak to, že nechápe mé vidění světa. Ona mi poprvé řekla o Bohu a o stvoření. To 
byla pro mne úplně nová skutečnost, kterou jsem zpracovával delší dobu. Během dvou let v naší 
třídě uvěřilo asi osm mých spolužáků, a to mi začalo být nějak podezřelé. Není přece možné, aby 
tak chytří lidé věřili v nějaké nadpřirozeno, co se vymyká běžnému vědeckému chápání světa, 
říkal jsem si v duchu. A pak přišla řada i na mne. Se svými spolužáky – křesťany – jsem často 
vedl nekonečné debaty o vidění a chápání světa, o evoluci, o hříchu, o kříži a o Bohu a Ježíši 
Kristu. V únoru 1992 se jim nakonec povedlo mě přemluvit, abych s nimi jel na evangelizační 
setkání do Bruntálu. Protože mi došly výmluvy a přece jen jsem byl zvědavý, tak jsem souhlasil. 
V Bruntále proběhla evangelizace, na které mě sice udivilo několik věcí, ale nebyl jsem obrácen. 
To vše mělo teprve přijít. Z evangelizace jsem přijel domů asi ve dvě ráno druhého dne a byl jsem 
v docela zvláštní, bezdůvodně radostné náladě. Během nezbytné hygieny pak k mému srdci pro-
mluvil Hospodin a já uvěřil, že existuje. To poznání bylo pro mne velice intenzivní a já najednou 
věděl, aniž bych si plánoval nebo nad tím přemýšlel, že Bůh existuje, že Ježíš mě osvobodil od 
hříchu, že už nemusím být v nitru sám, že je mi vše odpuštěno. Mohl jsem konečně začít žít nově 
a s čistým štítem! Po tomto poznání jsem učinil pokání, vyznal jsem se z dosavadního způsobu 
života a řekl jsem Bohu všechny své hříchy, na které jsem si v tu chvíli vzpomněl. Tak začala má 
pouť s Pánem Ježíšem.

Dál už prozrazovat nechtěl a přišly na řadu otázky:
Čím jsi chtěl být, když jsi byl malý? 
Nevzpomínám si, snad vším..
Co je tvou profesí?
Vystudoval jsem elektrotechniku a průmyslový design ve strojírenství na VUT v Brně.
Jakou máš funkci v TWR?
Technik.
Jak tvá práce souvisí s tvým vzděláním?
S elektronikou ano. Věnuji se dlouho akustice a zvukové technice. Je to můj koníček a teď 

i mé zaměstnání. Splnil se mi tím můj sen.

hrabat v šuplatech – budeme se učit odbavovat vysílání, tedy sedět za pultem a „hlásat“ J. 
A naši noví externisté jakbysmet. Navíc, naši technici se stále činí v hudebním studiu.  Kat-
ka strávila několik dnů na festivalu Zahrada 2005 – kontaktujeme nejen nové moderátory, 
ale i muzikanty a další, s nimiž budeme chtít spolupracovat při celodenním vysílání.  Jiřin-
ka Markovová začala objíždět letní hudební festivaly, kde sbírá kontakty a informace pro 
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Jsi tedy hodně stručný v odpovědích... Proč zrovna TWR?
Nikde jinde mě nevzali.. J. Byla to jedna ze dvou možností. Chtěl jsem pracovat v rozhlase, 

nejlépe s křesťanským, misijním zaměřením.
Jaké jsou tvé dojmy po měsíci?
Naprosto výborné. Pracovní kolektiv je skvělý. Pracovní atmosféra je bezstresová, na rozdíl od 

mých zkušeností z předchozích zaměstnání
Ty jsi svobodný, že?
Zatím ano, ale do osmi něsíců už tomu tak nebude..
Co to znamená?
To znamená, že se chystám o prázdninách ženit.
A prozradíš, s kým?
S jednou slečnou. Jmenuje se Hana Pýtrová a je z Mořkova. 
Máš sourozence?
Dva mladší bratry. Prostřední pracuje jeko mistr odborného výcviku a nejmladší je automechanik.
Poznáváme Tě jako muže devatera řemesel. Víš něco snad o všem. Kde jsi nabyl 

takových vědomostí?
Něco jsem četl... Dříve, ještě na střední škole, jsem se zajímal o více oborů.
Možná bychom měli uvažovat o novém pořadu Radí vám Dušan Jargaš:
To možná tak za 40 let, až budu mít víc zkušeností. Aplikovat správně teorii do praxe je velmi 

obtížné.
Jaký máš cíl ve svém životě?
Je to verš z Bible: Činit skutky, které nám Bůh připravil. Chci dělat to, co mi Bůh připraví, a být 

tam, kde mě Bůh bude potřebovat (vykupujte svůj čas).

Milí pracovníci všichni, mnoho pozdravů a přání pokoje, rados-
ti a díků. Nejen za zaslání časopisu Anténa, ale všelikou práci 
a zvěstování evangelia, které letí v naší zemi a stále víc než dříve. 
Pěknou slyšitelnost mám na Proglasu, i když mám malý a starý 
tranzistor. Bydlím přes 10 let v penzionu, je mi 75 let, ale tady to 
není žádný věk, když tu jsou i devadesátiletí. Vyrůstala jsem pod 
vlivem Božího slova. Vím, že máme rozsévat toto slovo, že je to 
přání Pána Ježíše a já nemohu stále strkat hlavu do písku. Tak vás 

prosím, abych se mohla podělit, bylo by možné poslat kazetu se svědectvím někoho, 
kdo byl vysvobozen z okultismu? Prosím i o modlitební podporu a moc děkuji.

Vlasta S., České Budějovice

Milí přátelé, už delší čas váháme, zda Vám máme sdělit naši for-
mální výhradu, abychom nebyli jen osobní. Vyjděme z konkrétní-
ho případu. Dnes jsme poslouchali vynikající úvahu br. Kubíčka 
v pořadu Rýmování o životě. Vadily nám však dvě skutečnosti. 
„Podkreslování“ slova hudbou v prvních a posledních větách jed-
notlivých částí zamyšlení. Také příliš dlouhé písničky mezi jednot-
livými částmi projevu autora. Prvé totiž zhoršuje srozumitelnost 
(je to podstatné zejména u starších lidí, ke kterým patříme), druhé 

pak omezuje nebo narušuje tok myšlenky, resp. její udržování v mysli. Děkujeme za 
pochopení, pěkné pořady a jsme s přáním dobrých dnů.

Miloš H., Brno

hudební pořady. Několik dnů strávila na Kristfestu a nechyběla ani na slovenském Campfes-
tu.  Nedávno můj tatínek zdědil asi 60 ks CD vážné hudby. Nevěděl, co s tím, tak je dal 
bráchovi, no a po bráchovi je už máme v našem archivu my. A tak mě napadlo, nemáte 
doma také něco, co už nechcete? Přebývají-li vám doma CD, která stojí za to, a už je nepo-
sloucháte, protože už to není vaše,,kafíčko“, pošlete je prosím na adresu naší redakce. 
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Světem Bible
Tento pilotní pořad vysíláme už 15 let a stále jde o pořad, který oslovuje posluchače, promě-

ňuje životy a myšlení lidí. Proto jsme připraveni vysílat tuto relaci i nadále. 
Faktem ale je, že 15 let je dlouhá doba a technická kvalita i forma jsou už hodně zastaralé. 

Některé díly tohoto pořadu dokonce vůbec nejsou archivované – prostě v pionýrských měsících 
naší práce se systém teprve vytvářel. Sám producent tohoto pořadu, Pavel Vopalecký, navrhl, že 
by stálo za to pořad předělat. Tedy znovu namluvit, změnit hudební předěly atd... Jde o práci asi 
na tři až čtyři roky, která představuje také nemalé finanční náklady.

Zveřejnili jsme projekt na tuto rekonstrukci a už se nám podařilo získat přislíb určitého finanč-
ního krytí od jedné nadace, která podporuje evangelijní projekty. Těšíme se, že budeme moci 
skutečně celý seriál obnovit a nabídnout ve zvýšené kvalitě dalším posluchačům.

Dobrý den! Prosím Vás o zaslání kazety z téhle neděle, kdy vyu-
čoval Pavel Hromádka v pořadu Doteky. A také mi prosím pošlete 
odpověď na otázku, jak chodit v Duchu svatém a jak žít mocí Boží 
a Ducha svatého. Děkuji za kazetu, kterou jste mi poslali minule, 
a máte-li literaturu o tom, o čem jsem se zmínil, pošlete mi ji pro-
sím. Za Vaši práci děkuji Bohu, je to pro nás požehnáním. A taky 
děkuji za vysílání v sobotu, kdy se vyučuje knihu Zjevení br. Novák 
v pořadu Krok za krokem. Mám a měl jsem z toho radost.

Michal O., Jeseník

Zprávy ze světa
Slovo prezidenta TWR-International, Davida Tuckera
Statistiky jsou udivující.

• 45 milionů žen (ty v USA nepočítaje) každoročně jdou na umělé přerušení těhotenství
• 56 % žen, které spáchají sebevraždu, žije v Číně (500 žen denně)
• 70 % chudých lidí na celém světě jsou ženy (1,2 miliardy)
Sebevraždy, sexuální otroctví a potraty jsou tragédie, které nevyváženě staví ženy do role obě-

tí. Je potřeba na tyto problémy biblicky zareagovat. Proto se TWR zavázalo připravit pořady, který-
mi osloví miliony žen na celém světě právě poselstvím naděje a odpuštění Pána Ježíše Krista.

Vysílání TWR pro ženy pečuje o jejich naléhavé potřeby tím, že otevřeně mluví o problémech do-
mácího zneužívání a násilí a o posilování jednoty v rodině, a navíc povzbuzuje k dlouhodobým závaz-
kům. Naše schopnost přinést evangelium trpícím ženám má šanci dramaticky zlepšit situaci milionů 
žen. V tomto procesu jsme schopni po celém světě znovu upevňovat kladné křesťanské hodnoty.

V příštích šesti letech se TWR bude snažit oslovit 100 milionů žen právě klíčovým poselstvím 
o úctě ke každému lidskému životu, o lidské důstojnosti a o sebehodnocení. Prosíme, stůjte při 
nás na modlitbách a podpírejte nás v našem zápasu o Boží vedení v příštích dnech.

Snaha o pomoc při likvidaci následků tsunami
Nabídka naděje tváří v tvář tragédii
Jako odpověď na emocionální, psychické a duchovní potřeby lidí, kteří žijí v Asii a jejichž život 

ovlivnilo loňské tsunami, TWR připravuje:
• Distribuci 5 000 přenosných radiopřijímačů v Indii. Tuto akci bude sponzorovat TWR partner 

ze Skandinávie. Navíc se budou radiopřijímače rozdávat i v Indonésii.

Stojíme o muziku 60.–90. let. Děkuji. Jiřka.  Absolventi předprázdninových seminářů se 
začínají aktivně zapojovat do praktického provozu a postupně se zaučují. Teď se na novinky 
musíme soustředit taky my J.  Katka Hodecová nutně potřebuje dovolenou... Večer před 
živým vysíláním si domluvila telefonický vstup jednoho zpravodaje a pak na něj ale úplně 
zapomněla! Tohle už je fakt krize J.  V pondělí nás navštívil čerstvě ženatý Matouš Čep 
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• Spolupráci s mezinárodními rozhlasovými organizacemi při vysílání přiměřených pořadů. 
Patří sem i populární pořad „Bible rozhlasem“ (Radio Bible).

• Poskytnutí strategických pořadů zaměřených na následnou péči. Tyto programy budou ob-
sahovat post-traumatické poradenství a pořady naděje. To vše by se mělo odehrávat v příštích 
pěti letech v partnerské spolupráci s křesťanskou poradenskou agenturou LinkCare. 

McDaniel Philips, advokát TWR pro asijskou koordinaci po tsunami, říká: „TWR se zavázalo 
dlouhodobě účinně pomáhat, tak, abychom v letech následujících po této katastrofě mohli pomá-
hat těm, kdo přežili, aby se znovu vzpamatovali a úplně se vnitřně uzdravili.“

Prosíme, pokračujte v modlitbách za nekonečné potřeby těch, do jejichž života zasáhla tato 
tragédie, i za dlouhodobou službu TWR a jeho asijských partnerů.

Rozhlasová služební cesta
Pracovníci ze šesti severoamerických vysílacích stanic v dubnu 2005 navštívili Evropu, aby 

prozkoumali potenciální možnosti spolupráce s TWR.
Skupinu doprovázeli Tim Klingbeil z TWR Corporate a Barbara Shantz z TWR-E. Procestovali 

šest zemí, kde přitom nabídli sedm projektů. George Cooper, Tom Streeter a John Overmyer, 
všichni z TWR-E, při různých příležitostech skupinu také doprovázeli během jejich dvoutýdenní 
cesty.

Damir Kramaric, generální sekretář TWR-Chorvatsko, řekl, že jeho pracovní skupina chtěla 
ukázat návštěvníkům „jasný obrázek křesťanství v současném Chorvatsku“.

Návštěva jednotlivých států přinesla určité výsledky. Dodatečně Tim Klingbeil řekl: „Jeden 
účastník nabídl, že u nich zorganizují kampaň na získání fondů k nákupu radiopřijímačů, které by 
pak byly distribuovány mezi Romy v Srbsku.“

Cooper dodal: „Naší touhou a cílem je, aby Bohu připadla ta největší sláva. To se může stát 
jen tehdy, když se věřící více sjednotí ve svém oslovování národů.“ (Pozn. redakce: Návštěva 
v Česku neproběhla.)

A.H.O.J. TWR! Vysílání na ČRo Plzeň ráno: „Přátelství“. Opět je-
den z těch nejlepších a k zamyšlení nejvděčnějších pořadů. 
Z odvysílaných příspěvků jsem si uvědomil, že přátelství je křeh-
čí než sklo, a tudíž velice snadno rozbitné a současně tvrdší než 
diamant, tedy schopné odolat čemukoliv. Stejně jako ovoce, tak 
i přátelství zraje, nebo hnije v toku času. Stejně jako moře či oceán 
je i ono povrchní a mělké, nebo hloubkové a hluboké. Sladké jako 

med, nebo hořké jako žluč. Dal by se o něm napsat román o nekonečném počtu dílů. 
Díky za ten pořad.

Milan M., Habartov

Slovo se stalo tělem
Jak vyřizovat Živé Slovo v prostředí světa ústního předávání informací
Žena v severní Africe, s tmavou pletí, nádhernýma očima a zakrytou hlavou, sedí ve stanu 

a poslouchá vyprávění o synovi, který opouští své prostředí a vydává se za vzrušením města – pak 
přikývne a souhlasně vykřikne. Ví, co znamená mít marnotratného syna, dítě, které ze země-
dělské usedlosti odlákala představa jiného života a prostředí rychle pulzujícího tepu velkoměsta. 
Vypravěč je křesťan. Žena patří k jinému náboženství. Ten příběh je zapsán v Bibli, v Lukášově 
evangeliu. Přestože žena ví, že je to podobenství, které vyprávěl Ježíš, myslí si o něm, že to byl 
jen prorok a ne Boží Syn. Pro tuto chvíli to stačí.

i se svou chotí Elizabeth. Kdykoli mohou, zastaví se a s něčím pomohou. Třeba zrovna teď 
v pondělí povysávali všechny kanceláře a umyli okna – to vše v tom šíleném vedru... Děkuje-
me za pomoc i příklad.  Od září k nám nastupují na plný úvazek dva noví zaměstnanci: 
Petra Eliášová a Dušan Jargaš. Takže se rozrůstáme...  Přes prázdniny nám chodili vypo-
máhat někteří studenti, jako například Tomáš Valer, od půlky července až do konce srpna 

TWR
BOX 96

656 96 BRNO



29

Vypravěč je člověk, který sám Krista jako svého zachránce poznal asi před deseti lety. Pořád 
si pamatuje příběhy a obrazy, které mu vytanuly při prvním poslechu rozhlasového křesťanského 
pořadu. Dnes ten Afričan vypráví biblické příběhy pomalu a souvisle – protože ví, že v jeho kultur-
ním prostředí je otázka přijetí spasení často proces a ne jednorázová záležitost. Teď používá to, 
co si pamatuje z rozhlasového vysílání, a kombinuje to s vlastními poznatky. Pomaličku vplétá do 
svých příběhů skutečnost, že Boží láska je tu pro všechny lidi – a tak to vypráví lidem ve vlastní 
zemi. Ježíš se postupně stává víc než prorokem. Vypravěč vkládá témata o naději, milosti a pokoji 
do kulturního prostředí, které často svazuje to, o čem se věří, že „to je vůle Alláha“.

Naslouchající žena je typickým členem kultury, kde se informace šíří ústním podáním. Patří 
k tzv. „orální většině“ – což jsou předpokládané dvě třetiny lidské populace na světě, které raději 
předávají informace ústně, i když mohou být gramotní (umí číst).

Josef Gábor, programový instruktor pro TWR-E, který se narodil ve východní Evropě, říká: 
„V určitých kulturách je drama formou, kterou si lidé vždycky rádi poslechnou – zvlášť na Blízkém 
východě a ve východní Evropě. S nadšením sledují dobré drama… můžete tak oslovit dost vel-
ký okruh posluchačů (pomocí rozhlasu). V mnoha zemích jsou negramotní lidé. Jedná se o tzv. 
orální společnosti, které si proto vyvinuly naprosto zvláštní způsob naslouchání a představivosti. 
A příběhy milují.“

Josef Gabor zdůrazňuje důležitost kulturní citlivosti při vyřizování evangelia pomocí rozhlaso-
vého dramatu. Říká: „Na Blízkém východě se při sdílení křesťanského poselství nehodí používat 
některé věci – například ironie a humor, dělat si legraci z náboženství. Naproti tomu drama a vy-
právění svou podstatou nutí k předávání lásky a úcty i věčného bezpečí.“

Přesně o to se jedná severoafrickému vypravěči při návštěvách jeho spoluobčanů. Je trpě-
livý a uctivý, a přitom si uvědomuje, že zasazuje símě, které se zúrodní až v příštích letech. On 
i TWR-E se modlí za „negramotné posly“, kteří by předali evangelium tak efektivně, aby Boží 
věčná žeň byla velká.

Khalid, severoafrický rozhlasový pracovník, který v branži pracuje už přes 30 let, k tomu po-
znamenává: „Lidé v našem kulturním prostředí vyrůstají zahrnováni příslovími, příběhy a ilustrace-
mi. Pán používal podobenství k oslovení lidí své doby, a naši lidé jsou stejní jako ti tehdejší. Jsou 
připraveni slyšet. Nacházejí v podobenstvích Bible sami sebe. Když je oslovíte Božím slovem, 
pochopí to a radostně přijmou. Dveře budou vždycky otevřené.“ 

Erich Bridges uzavírá: „Přístup ústního podání je ve skutečnosti nové objevování staré 
metody. Ježíš, Živé Slovo, nikdy žádnou knihu nenapsal. Vyprávěl příběhy uprostřed orální-
ho kulturního prostředí, které je překvapivě podobné mnoha kulturním prostředím dneška. 
Pouhá slova – obzvlášť psaná slova, což je oběživo gramotného světa – by nezvládla doručit 
Živé Slovo k mnoha ztraceným národům světa.“ 

Milí přátelé z TWR. Jsem Vaše posluchačka už roky. Mám velké 
požehnání nejvíc z Vašich nočních pořadů. Jsem vděčná Pánu za 
Vaši službu. Těším se spolu s Vámi za udělení licence na celoden-
ní vysílání přes satelit. Věřím, že jak Pán dá, budeme si moci v bu-
doucnosti satelit obstarat i my. Mám k Vám prosbu, velkou, pošle-
te mi prosím pořad Doteky z minulé neděle, ve zvukové i písemné 
podobě. Chci si jej ještě jednou poslechnout, protože mne Pán 
oslovil tímto vysíláním a též bych chtěla ten text půjčit mým přáte-

lům. Předem Vám děkuji za vyhovění.
Tatiana B., Bernolákovo

Jirka Platovský. Včera k nám po delší pauze zavítal i pan Valenta a – držte se – přinesl plnou 
krabici trubiček, chcete-li kremrolí! Mňam, ty byly!  Petra Eliášová sice krátce po nástupu 
do práce hned na chvíli onemocněla – my jen doufáme, že se jí neudělalo špatně z nás – ale 
teď se již úspěšně snaží proniknout do tajů archivu. Také začala psát zamyšlení do relace 
Siesta. Po skončení té poslední, kterou psala na téma Přátelství, se musela jít projít, protože 
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Pozvánka na benefiční koncert ve prospěch TWR-CZ
Krásný pozdrav z naší redakce. Za chviličku tu máme opět konec roku a to se mnozí z nás 

ani nestačili nadechnout, že mám pravdu? I přes všechen nával práce a spoustu povinností si 
vás dovoluji zastavit. A to jen na jeden den, respektive na pár hodinek. Chci vás totiž pozvat do 
krásného Brna, kde jsem se se svou dcerkou usadila. 

A jestli to pozvání stojí za to? Určitě ano, za to ručím. 

Dne 3. 12. 2005
se uskuteční v prostorách Biskupského gymnázia odpolední a večerní koncert

17:30 hodin                20:00 hodin
Odpolední koncert je uspořádán k 15. výročí existence Trans World Radia. Chtěli bychom 

vám i Bohu poděkovat za vaši spolupráci, pomoc, za vaše dary, prostě za vás a především za Boží 
milost. Bez sounáležitosti s vámi by totiž práce v rádiu nefungovala. Napadlo vás to někdy? Mě 
ano. Denně se v redakci modlíme a děkujeme Bohu za vaši účast na misijní práci. 

Na co se můžete těšit? 
Nostalgicky zavzpomínáme na začátky naší práce, a proto jsme vděčni za to, že moje po-

zvání přijali bratři Pospíšilové. Jejich písně byly prvními, které jsem slyšela, když jsem se sta-
la křesťankou. Dodnes miluji jejich,,Jezu drahý, Pane můj“. Pro starší posluchače nejsou bratři 
Pospíšilové žádnými nováčky. 

Další oblíbenou skupinou je folková skupina Terebint. O nich snad nemusím říkat nic – sami 
si píšete o to, aby se jejich písničky pouštěly. 

Nakonec dáme v tomto odpoledním bloku prostor skupině Dooušek. Moje kolegyně Jitka mi na 
otázku, jak by tuto skupinu charakterizovala, řekla: “Něžní, poetičtí, jak jejich hudba, tak i oni sami.” 

Nalákala jsem vás, kteří máte rádi jemnou, nenásilnou hudbu? Pak přijeďte v 17.30. V tomto 
čase koncert začíná. 

Stejně tak zveme na večerní koncert, můžete se těšit sice na jiný styl hudby, nicméně také 
zajímavý. Tento koncert je zaměřen na celodenní vysílání misijního charakteru. Chceme společně 
s vámi otevřít další etapu práce Trans World Radia v naší zemi. 

Tento koncert začíná ve 20:00 hod. Vystoupí na něm skupina Made in Heaven, která bude 
doprovodnou kapelou po celý večer. Jsou to tři mladí, nadějní kluci, kteří studují konzervatoř. Mají 
za sebou pár samostatných koncertů, a že opravdu umí hrát, mi dáte za pravdu, až je uslyšíte. 
Koho budou doprovázet? V prvním bloku – věřte, nevěřte – Pavla Peggyho Bečváře. Jistě si 
v souvislosti s jeho jménem vzpomenete na skupinu Ram Adonai. Písničky, které jste znali za 
existence této kapely, si můžete připomenout v odlišné hudební formě. Jen namátkou, co vám 
říká píseň Jeruzalém? Tak nejen tu uslyšíte v podání sympatického Peggyho. Můžete se také těšit 
na můj dárek pro vás. Zazpívám vám také písničky, které znáte již z dřívějška, např. Zas končí noc, 
ale i úplné novinky. 

Mými hosty budou výborní kytaristé Ondřej Malina, Ota Pinkner, flétnista a také hráč na saxo-
fon Pavel Križovenský, perkusista Filip Šedivý, s klávesovými nástroji Jiří Kroužil a Jan Meszaros, 
no a nebudou také chybět vokalisté Pavla Maršálková, Petr Maček (kterého znáte z hudebního 
pořadu Jedním uchem tam a Taktu) a Kristýna Markovová. Překvapením večera bude vystoupe-
ní Ely a Matouše Čepových a celým večerem vás budou provázet naši milí Petr Vaďura a Jitka 
Rusová. 

se dojala nad svým vlastním závěrem...  Katka s Ondrou byli včera na severní Moravě na-
táčet svědectví. Už poněkolikáté se osvědčila aktivní spolupráce Karla Káni z Břeclavi, který 
nám podobná natáčení domlouvá. Ze srdce děkujeme – panu Karlovi za organizaci a věří-
cím lidem z Havířova, Třince, Karviné a Českého Těšína, kteří nám svůj příběh přišli povědět 
na mikrofon.  Intenzivně pracujeme na detailech programového schématu a domlouváme 
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Všem učinkujícím ze srdce děkuji, protože se rozhodli dát tento čas prostřednictvím vás Trans 
World Radiu a celodennímu vysílání Rádia 7. Vystoupí bez nároku na honorář. Z jejich strany je 
to veliká pomoc. 

Chci poděkovat i zvukaři Mirkovi Enenkelovi, který rovněž věnoval svůj honorář a přijede z Os-
travy jen za nezbytné náklady. Nejsou to všichni úžasní lidé? Jsou. Poděkovat musím i Luďkovi 
Kampfovi, který věnoval svůj sponzorský dar na uskutečnění koncertu. Bez něj by se tato akce ni-
kdy neuskutečnila. Cílem koncertu je totiž kromě prezentace naší práce také získání větší finanční 
částky na práci Trans World Radia.

Už jste tedy pochopili, že jde o benefiční večer. Všechny peníze ze vstupného jsou určeny na 
tento účel. Věřte mi, že vaši pomoc skutečně potřebujeme. Vstupné na jeden koncert je 100 Kč, 
ale nebráníme se větším částkám, pro které budou připraveny schránky. Možná se na konci kon-
certů rozhodnete dát jednorázovou částku navíc, nebo se rozhodnete pro trvalou spolupráci, a to 
bude potvrzením toho, že naše úsilí není marné a že nejsme sami. Na místě bude k dispozici naše 
účetní, která vám ráda poradí i vystaví potvrzení.

Co jsem zapomněla? Jo, ještě kam můžete přijet? Takže přijeďte na Barvičovu 85 do 
Biskupského gymnázia v Brně.

Očekáváme plný sál, proto je možné si vstupenky rezervovat, zvláště pokud pojedete z dale-
ka. V tom případě můžete zavolat k nám do redakce nebo napsat e-mailem. 

Je důležité:
• sdělit nám jméno, příjmení, město

• kolik vstupenek objednáváte
• zda si rezervujete odpolední, večerní nebo oba koncerty 

Skutečně se těším na známé i neznámé tváře. S láskou a přáním Boží přízně Jiřka Markovová 

Vážený a milý Petře Vaďuro, snad jsem se Vás nedotkla oslovením, 
protože jsme sourozenci v Kristu. Chtěla bych Vám velmi poděko-
vat za pořady Křesťanského vysílání Plzeň. Poslouchám je pravidel-
ně již dlouhou řadu let a mám vždy velkou radost, když moderujete 
právě Vy. (Rovněž Katka Hodecová byla mou oblíbenou průvodkyní, 
žel vyskytuje se už v Plzni jen málokdy.) Velmi oceňuji Vaši profesi-
onalitu, způsob, jakým pořad vedete, výběr otázek a především Váš 

výběr hostů. Snad nejraději jsem, když jsou s Vámi u mikrofonu prof. Jan Heller, Pavel 
Hošek nebo Jiří Bureš.

Jana K., Plzeň

Zdravím Vás a chci Vám poděkovat za Vaši službu v rozhlase. Vždy 
mě velice potěší. Uvědomuji si, že je to služba náročná nejen na 
čas, ale i na přípravu. Je Vám dáno porozumění Božímu slovu. Což 
nemá každý, třeba by měl k tomu vzdělání a titul. Uvědomila jsem 
si to obzvláště při výkladu slova: A jakož povýšil Mojžíš hada na 
poušti, tak musí být povýšen Syn člověka … atd. Vidím, lépe řečeno 
slyším, že se snažíte přiblížit tuto nádhernou zvěst mladým. Přeji 

Vám Boží pomoc a Jeho Ducha sv. Ještě jednou děkujeme a Pán Vám žehnej. Vaše 
stálá posluchačka 

A. Němcová, Karlovy Vary

konkrétní podobu jednotlivých pořadů. I naši technici stále „ladí“, co je potřeba, aby vysílání 
bylo pro vás, posluchače, bezchybné.  Pán Bůh nám stále žehná ohledně spolupracovní-
ků – kupříkladu k nám pravidelně i několikrát týdně chodí „sloužit“ několik důchodců či žen 
v domácnosti. Pomáhají na recepci, berou telefony, vítají hosty, vyřizují praktické detaily 
a hlavně se na nás všechny, co běháme po chodbách, stále usmívají... Děkujeme Bohu za ně 

TWR
BOX 96

656 96 BRNO

TWR
BOX 96

656 96 BRNO
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Chcete-li podpořit naši práci finančním darem, 
máte tyto možnosti:

- bankovním převodem (nezbytně nutné vyplnit variabilní symbol)
- poštovní poukázkou typu „A“ (nezbytně nutné vyplnit variabilní symbol)
- poštovní poukázkou typu „C“
- předáním v hotovosti

Bankovní převod:
Pokud disponujete účtem, pak je tento způsob zřejmě nejjednodušší:

číslo našeho bankovního účtu: 74232621/0100 (0100 je směrový kód banky)
variabilní symbol (nutno vyplnit): vaše osobní evidenční číslo s případným rozlišením
 10 znaků podle uvedeného rozpisu 
konstantní symbol: 558

Poštovní poukázka typu „A“:
Nejlépe uděláte, použijete-li složenku, která je od nás 

předtištěná. Jednu vkládáme pravidelně do tohoto zpravoda-
je, abyste ji – v případě, že chcete naši práci podpořit – mohli 
použít. (Složenka však není nutnou výzvou k zaslání peněz 
a nemusíte se jí cítit vázáni. Anténu dostáváte zdarma, jediným 
předpokladem, abyste ji i nadále dostávali, je alespoň jednou 
za dva roky se jakýmkoli způsobem ozvat.) Nemáte-li tuto slo-
ženku, případně jich potřebujete více, rádi vám je zašleme. 

Prázdnou nepředtištěnou složenku si můžete vyzvednout 
také na poště, ale v tom případě musíte vyplnit všechny násle-
dující údaje:

Adresa majitele účtu:  Trans World Radio
 P. O. Box 96 
 656 96 Brno
Ve prospěch účtu: 74232621
Kód banky: 0100
Variabilní symbol: vaše osobní evidenční číslo s případným rozlišením 

 10 znaků podle uvedného rozpisu (mezi vaše osobní 
 číslo a poslední trojčíslí se vkládají dvě nuly)
Konstatní symbol: 0379

V případě, že složenku dostanete od nás, jsou už na ní předem vyplněny všechny nutné údaje, 
což vám ušetří práci.

Pokud by byl dar poslán neúplně vyplněnou poukázkou, tj. chyběl by VARIABILNÍ SYMBOL, 
(jehož základ je tvořen vaším osobním číslem), pak dar sice dostaneme, ale nejsme ani při nejlep-
ší vůli schopni identifikovat dárce, a tak dar zůstává u nás evidován jako anonymní. 

a jim za ochotu prakticky pomáhat.  V souvislosti s připravovaným celodenním vysíláním 
v naší redakci probíhá neustálá burza nápadů a bouře mozků. Nejlepší však je, když takový 
nápad přijde sám a nečekaně. Třeba v naší kuchyňce, těsně po obědě. Petra a Elen právě 
doplnily kalorie, když vstoupil Ondřej a v ruce si bezmyšlenkovitě pohrával se šroubkem 
a matičkou… Petra, zvyklá z posledních dnů přemýšlet hlavně nad programovým schéma-

Naše ekonomka Jitka Hovořáková 
ráda každému poradí, jak co 
správně vyplnit. 
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Protože námi dodávané předtištěné složenky mají vždy koncové trojčíslí tvořené třemi nulami, 
jsou tyto dary určeny pro TWR-CZ obecně. Někteří dárci však podporují konkrétní projekty TWR-
CZ, nejvíce se pak podílí na mzdách jednotlivých pracovníků. 

Koncové trojčíslí vždy umožňovalo použít místo tří nul některé jiné trojčíslí, které určovalo 
jeden z vybraných projektů. To stále platí, ale jelikož předtištěné nuly nelze škrtat a opravo-
vat, můžete své určení daru označit trojkombinací čísel, které vepíšete do další kolonky  
„S. symbol” (Specifický symbol). Využití této možnosti je na každém z vás. Tento údaj není povin-
ný – je to jen možnost, jak označíte, na co je váš dar určen. Platí ale, že když chcete svůj dar určit 
na konkrétní projekt, pak je nutné tento údaj vyplnit.

Výhodou složenky typu „A“ je, že poštovní poplatek je nižší než u klasické poukázky typu „C“.

tem, vykřikla: „Mám název na nový pořad pro tebe – „Uvolněná matička“! Aniž bychom do-
mysleli souvislosti, vstoupila právě do dveří Lenka Malinová, jeho maminka… Kdo ji znáte, 
víte své.J  Maminky, tatínkové, slečny, chlapci, dědečkové a babičky, máte-li volnou ales-
poň hodinku denně, kterou byste mohli strávit u počítače a umíte dobře anglicky, ozvěte se 
mi. Potřebujeme schopné a spolehlivé lidi, kterým nedělá problém najít informace o různých 

Vaše osobní identifikační 
číslo, které každému 

dárci přidělíme v redakci. 
Pokud je neznáte, infor-
mujte se telefonicky na 
čísle 544 233 771-2.

Místo pro vepsání  
trojčíslí určujícího oblast  
vaší podpory (nevyplnění  

automaticky znamená  
běžný dar pro TWR-CZ).

Poštovní poukázka typu „C“
Dostanete ji na kterékoli pobočce České pošty. Na vyplnění je jednoduchá, stačí čitelně vy-

psat odesílatele, tedy vaši adresu a adresáta, což je naše adresa: TWR-CZ, Box 96, 656 96 
Brno. Je to vhodný způsob pro ty dárce, kteří neznají svůj variabilní symbol nebo jim ještě nebyl 
přidělen, a je to jejich úplně první kontakt s námi. Nevýhodou tohoto způsobu je vyšší poplatek 
za poštovné.
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Předání hotovosti
Stává se i to, že si k nám naši posluchači udělají malý výlet, aby nám mohli předat dar. Je to 

příležitost nahlédnout také do studia nebo se s námi potkat.

Obecné informace:
Stále platí, že pokud si nejste jisti, zavolejte k nám do redakce (544 233 771) a Vlasti-

mil Kolegar, případně Jitka Hovořáková, vám rádi pomohou s vyplněním poštovní poukázky. 
(Nejlepším řešením je použít námi zaslané poukázky. Od 1. 4. 2004 jsme přijali opatření, že 
každá námi dodaná složenka bude obsahovat VS pro konkrétní osobu. Při žádosti tedy udejte 
jméno odesílatele daru. Tímto opatřením vám velice zjednodušíme vyplňování složenky. Poukázka 
přiložená v Anténě už je předtištěná a obsahuje dokonce i předtištěné jméno dárce.) 

Zde je seznam třímístných kódů, ze kterých si můžete pro konkrétní určení daru vybrat pouze 
jeden a vepsat ho na poslední tři místa S. symbolu (u předtištěných složenek typu „A“).

Doplněním prvních pěti pozic vaším osobním číslem + dvě nuly + třímístný kód, vznikne 
Variabilní symbol /VS/, který vyplňujete v nepředtištěných složenkách, případně u příkazů k ban-
kovnímu převodu.

Variabilní symbol: 

Vaše osobní evidenční číslo XXXXX00XXX trojmístný kód – určení použití daru

V seznamu jmen jsou uvedena i jména osob, které nejsou v TWR-CZ zaměstnány (Míla 
Marková, Hana Pinknerová, Jana Peřtová). Tito externí spolupracovníci však mají s TWR-CZ 
smlouvu a pracují za honorář. Proto nám můžete pomoci nést náklady na jejich práci zacílením 
svého daru na jejich jméno. 

Každý dar určený osobní podpoře spolupracovníka jde na společný účet TWR-CZ, ale je 
účetně oddělen. Pro každého pracovníka je to také velká morální podpora!

Všem dárcům děkujeme.
Za všechno musí většinou někde někdo zaplatit. U daru nese tíži nákladů dárce. Aby sám 

mohl darovat, něco ho to stálo – musel vynaložit svoje úsilí, aktivitu, čas, a především chtít – ji-
nými slovy: něčeho se musel vzdát, musel podstoupit určitou oběť, a Bůh k tomu navíc říká, že 
miluje „ochotného dárce”... Přitom z poskytnutého daru nemá dárce sám pro sebe žádný zpětný 
hmatatelný prospěch, ale dar je k užitku někomu jinému. Jsme si toho vědomi a vaše dary přijí-

křesťanských interpretech, o jejich novém CD, jejich životě, službě. Fungovalo by to asi tak-
to: Já vám napíšu, že např. potřebuji všechny zajímavé informace o zpěvačce Amy Grant, 
a vy začnete lovit na internetu, seženete, přeložíte a pošlete vše, co vám bude připadat zají-
mavé, k nám. Moc děkuji. Jiřka  Ztrácíte přehled, kdo nyní v TWR pracuje? Aleš Bartošek, 
Kateřina Hodecová, Vlastimil Kolegar, Jitka Hovořáková, Daniel Zeman, Ondřej Malina, Ště-

- – - – - – - 101 ... podpora Kateřiny Hodecové
- – - – - – - 102 ... podpora Vlastimila Kolegara
- – - – - – - 103 ... podpora Blanky Sedláčkové 
- – - – - – - 104 ... podpora Míly Markové 
- – - – - – - 106 ... podpora Aleše Bartoška
- – - – - – - 107 ... podpora Jitky Hovořákové
- – - – - – - 109 ... podpora Daniela Zemana
- – - – - – - 110 ... podpora Hany Pinknerové
- – - – - – - 111 ... podpora Jany Peřtové
- – - – - – - 112 ... podpora Ondřeje Maliny
- – - – - – - 113 ... podpora Rozity Mertové
- – - – - – - 114 ... podpora Štěpána Exnera

- – - – - – - 116 ... podpora Jiřiny Markovové
- – - – - – - 117 ... podpora Elen Kožinové
- – - – - – - 118 ... podpora Lenky Malinové
- – - – - – - 119 ... podpora Petry Eliášové
- – - – - – - 120 ... podpora Dušana Jargaše
- – - – - – - 201 ... knihy edice Mikrofon
- – - – - – - 202 ... kazety, CD a jiné zásilky
- – - – - – - 401 ... technické vybavení a rozvoj
- – - – - – - 501 ... internet Download
- – - – - – - 777 ... celodenní vysílání
- – - – - – - 000 ... neurčujete použití daru
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máme s vděčností, modlitbou a neustálým připomínáním si, že my sami nejsme majitelé toho, co 
přijímáme, ale pouze správci ve službě. Děkujeme vám, že finančně umožňujete fungování tohoto 
vysílání i rozvoj práce a že na nás nezapomínáte ani v maličkostech. Kéž je naše společné úsilí 
lidem k prospěchu a k slávě toho největšího Dárce nás všech.

Rada TWR-CZ
Radu TWR-CZ tvoří zástupci jednotlivých spolupracujících církví a lidé, kteří mají s TWR-CZ 

nějaký mimořádný vztah. 
Mandát člena Rady je 4 roky a je obnovitelný. Členem Rady se kandidát stane kooptací. 

Zpravidla se vyžaduje souhlas či doporučení církve nebo sboru a po rozpravě Rada hlasováním 
vysloví souhlas s novým členem. 

Úloha člena Rady TWR-CZ je spatřována především v těchto základních oblastech činností:
a) jako správce poslání, přičemž:

- dbá, aby bylo poslání TWR-CZ naplňováno
- podílí se na tvorbě vysílací strategie
- hodnotí celkový profil vysílaných pořadů
- podílí se na realizaci konkrétních schválených projektů

b) jako sponzor, přičemž pomáhá získávat finanční prostředky pro realizaci poslání a cílů 
TWR-CZ

c) jako vyslanec, přičemž
- propaguje vhodným způsobem TWR-CZ ve své církvi, v jednotlivých sborech a ve spo-

lečnosti
- hájí poslání TWR-CZ a zastupuje je vůči cílovým skupinám
-  propůjčuje TWR-CZ vlastní kredit

d) jako poradce, přičemž pomáhá a slouží TWR-CZ odborným poradenstvím podle svého 
vlastního zaměření a potřeb TWR-CZ 

12. října 2005 ukončili členství v Radě:
Karel Říman (Slezská církev evangelická a. v.) – v Radě byl 15 let
Emil Kroczek (Slezská církev evangelická a. v.) – v Radě byl 15 let
Emanuel Opravil (Bratrská jednota baptistů) – v Radě 14 let
Oto Zabystrzan (Křesťanské sbory) – v Radě 8 let
Všem odstupujícím členům děkujeme za vykonanou práci, za jejich osobní přínos 

a za léta osobních přátelství a vší pomoci. Věříme, že i nadále budou zapáleni pro práci 
TWR-CZ a budou vždy u nás vítáni!

Současné složení Rady TWR-CZ:
Předseda Rady: Petr Raus (Církev bratrská)
Místopředseda Rady: Jan Viktorin (Křesťanské sbory)
Členové Rady: Jan Asszonyi (Církev bratrská), Josef Hurta (Československá církev 
 evangelická), Karel Řežábek (Křesťanské společenství), Aleš Bartošek 
 (funkční mandát), Otakar Vožeh (nezávislý), Kateřina Hodecová (funkční 

 mandát), Pavel Křivohlavý (Československá církev evangelická), 
 Geo Cooper (přísedící za TWR-E).

Rada TWR-CZ hledá do svých řad zástupce z Bratské jednoty baptistů, Slezské církve 
evangelické a. v., Křesťanských sborů, Apoštolské církve a církve Slovo života.

pán Exner, Dušan Jargaš, Jiřina Markovová, Petra Eliášová, Elen Kožinová, Rozita Mertová, 
Lenka Malinová.  Některý prosincový den – je rozjednána sobota 10.12. dopoledne – pro-
běhne prezentace Rádia 7 na náměstí Svobody. Vystoupí folková skupina Terebint a gospe-
lová skupina Two Big Mammas and  Children. Moderuje Lenka Malinová  Knihkupectvi.
biz – 23.10. bylo otevřeno nové internetové knihkupectví s křesťanskou literaturou a audiem. 
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Kontakty do živého vysílání.
Jedním z hlavních motivů, který od počátku provází naši snahu o celodenní živé vy-

sílání, byla a je možnost kontaktu s posluchači přímo ve vysílání. A protože živé vysílání 
se stává realitou, připravili jsme pro vás několik možnosti, jak se do vysílání „dostat”.

Důvod kontaktu Způsob Adresa Poznámka

Aktuální hlasová reakce na 
vysílání, 
odpověď na soutěž, otázka, 
nabídka atd.

Telefon (+420) 
544 233 777

Přímo moderátorovi směny 
s možností přepojení do 
vysílání ...
Volejte na výzvu moderátora.

Aktuální krátká písemná reakce 
na právě probíhající vysílání, 
odpověď na
soutěž, otázka, nabídka, 
kontakt atd.
Nepoužívat zpětně např. 
k předchozímu dni

SMS (+420) 
608 566 773

Přímo moderátorovi směny, 
může i nemusí být určeno 
pro okamžitou reakci, pište 
na výzvu moderátora, ale je 
možno kdykoliv.

Aktuální, ne příliš dlouhá 
písemná reakce na vysílání, 
odpověď na soutěž, otázka, 
nabídka, kontakt, ale i názor, 
polemika, atd...

e-mail studio@radio7.cz Přímo moderátorovi směny, 
může i nemusí být určeno 
pro okamžitou reakci.

Prosba o zařazení upoutávky 
na akci, prosba o písničku na 
přání, pozvánky na akce.

e-mail

pošta

pozvanky@radio7.cz

TWR, Box 96, PSČ 
656 96, Brno

Redaktoři vyhodnotí, 
zpracují a zařadí do 
vysílání ve vhodný okamžik 
v některý z následujících 
dnů, výjimečně ještě týž 
den. Většinou zpětně 
nekontaktujeme adresáta.

Vše ostatní, co souvisí 
s programem Rádia 7.

e-mail radio7@radio7.cz Redaktoři a administrativa 
zpracují a v případě potřeby 
odpoví nebo adekvátně 
reagují.

Redakční a autorské příspěvky, 
polemika, názory, cokoliv.
Oficiální písemnosti.

pošta

e-mail

TWR, Box 96, PSČ 
656 96, Brno

twr@twr.cz

Redaktoři a administrativa 
zpracují a v případě potřeby 
odpoví nebo adekvátně 
reagují.

Oficiální telefon do redakce 
a administrativy v pracovní 
době.

telefon (+420) 
544 233 771 
(+420) 
544 233 772

fax fax na vyžádání číslo (+420) 544 233 773 
bylo zrušeno

Nabízíme knihy od více než deseti křesťanských nakladatelství. Toto knihkupectví najdete 
také v malé prodejně literatury v Prostějově. Více: www.knihkupectvi.biz, e-mailová adresa: 
info@knihkupectvi.biz, telefon 777 812 458. (V tomto knihkupectví najdete také nabídku 
z produkce TWR-CZ i TWR-SK.)


