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Jsme v čase největších křesťanských svát
ků, měli bychom společně oslavovat největší 
vítězství, ale moc to tak mezi námi nevypadá. 
Jednak nemůžeme slavit společně, ale možná 
k oslavám chybí i nálada. Koronavirová krize 
nám bere chuť k životu, a to často i po duchov
ní stránce. Loňské Velikonoce, brzy po začát
ku pandemie, byly spíše ve znamení strachu 
z neznámého. Touto dobou nás více než strach 
z neznáma drtí dlouhodobost této krize. 

Obě charakteristiky – strach i dlouhé tr
vání – jsou výzvou naší společnosti. Pýše, 
která si chce se vším poradit bez Boha, je vý
zvou nepatrný vir. Stejně tak naše touha mít 
všechno hned naráží na dlouhou čekací dobu 
řešení tohoto problému. A těžkými situacemi 
procházíme i jako jednotlivci – lidé ztrácí své 
blízké, ztrácí práci, dostávají se do finančních 
těžkostí, depresí, velké rány dostávají často 
i mezilidské vztahy. Procházíme zkouškou 
jako společnost i jako jednotlivci.

Pokud věříme biblickému poselství, jsme 
ve velké výhodě, protože víme, že zkouš
ky mají smysl. Nejsou tu jen z nějaké his
torické nutnosti a nejsou ani trestem. Jsou 
vždy voláním k nápravě, voláním k návratu 
k Bohu – tam, odkud pocházíme, do vztahu, 
pro nějž jsme byli utvořeni.

Když se podíváme na dnešní krizi, vidíme, 
že na ni společnost nebyla připravena. To je 
ale obvyklý rys každé zkoušky. Zkouška má 
ukázat to, co není v pořádku, má odhalit naše 
slabiny, aby nás mohla posunout dál. Nikdy 
se proto nemůžeme připravit zcela dokonale, 
aby nás zkouška nepřekvapila. Nedokáže
me se bezezbytku připravit na stáří, na ra
kovinu, na rozpad nějakého blízkého vzta
hu. Vždycky nás zlo, které je v tom ukryté, 

nějakým způsobem zasáhne. A někdy je to 
opravdu silné.

Události velikonočního týdne znamenaly 
pro Ježíšovy následovníky také silný zásah zla 
do jejich životů, a stejně tak do jejich víry. Byly 
pro ně zkouškou, na kterou se nedokázali při
pravit. Nepomohlo jim ani to, že je Ježíš něko
likrát upozorňoval, že musí být zavržen nábo
ženskými vůdci a popraven. Přesto je všechno 
to zlo, které se sesypalo na Ježíše, ochromilo. 
Ztratili víru, ztratili naději.

Ale jejich zkouška měla pokračování. Ježíš 
se s nimi po svém vzkříšení setkává. Zjevu
je se Marii Magdaléně, která si Ho nejdříve 
splete se zahradníkem, protože na něco ta
kového nebyla připravena. Zjevuje se apošto
lům shromážděným ve strachu za zavřenými 
dveřmi. Když s nimi Tomáš není, tak neuvěří, 
protože je to příliš silné. Zjevuje se emauz
ským učedníkům, kteří o Něm s Ním hovoří, 
a přesto Ho nepoznávají. Tak je to pro ně ne
uvěřitelná zpráva. 

Ježíšovi učedníci nebyli připraveni ani 
na rozsah zla, které přišlo v ukřižování, ani 
na nádherné rozuzlení, které přišlo v Ježíšově 
vzkříšení. Ani my se nemůžeme dokonale při
pravit na nějakou konkrétní zkoušku. 

Můžeme se ale připravit na zkoušky obec
ně. Jednak budováním Ježíšova charakteru 
v sobě. Pomůže nám to snášet těžkosti spo
jené se zkouškou a také dělat správná morál
ní rozhodnutí, pokud jde třeba o zkoušku, kte
rá nabízí únikové cesty z problému. Pomůže 
nám utvrzovat se ve víře, protože na ni je při 
každé zkoušce veden útok. Pomůže nám na
učit se žít vděčností, aby nás ztráta, kterou při 
zkoušce zažíváme, nepřeválcovala. A konečně 
nám pomůže budovat hluboký osobní vztah 
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s Bohem, ve kterém Mu dokážeme naslou
chat a nechat se Jím vést.

Právě schopnost slyšet Boží hlas je po
třebná, když začne Bůh do naší zkoušky 
vstupovat. A On začne, jako to udělal v pří
padě svých následovníku po svém vzkříšení. 
Nejen je chtěl provést zkouškou a ukázat jim 
její smysl. Chce to udělat i v našem případě. 
I v nás chce skrze těžkosti, kterými prochází
me, něco změnit k lepšímu. 

Zkouška určitým způsobem věci rozsek
ne a my se vydáme jasnějším směrem než 
doposud – buď jasněji od Boha, nebo jasněji 
směrem k Němu. K tomu, abychom se vydali 
správným směrem, nepotřebujeme být su
perhrdinové víry, potřebujeme se jen rozhod
nout dát důvěru Bohu. 

Učedníky zaskočila velikost zkoušky, ale 
také velikost způsobu, jakým Bůh do zkoušky 
vstoupil. Jejich setkání s Ježíšem po vzkříšení 
bylo větší než celá zkouška. I my se podobně 
můžeme setkat ve svých zkouškách s Ježí
šem a to, co udělá s naším srdcem, může být 
podobně překvapivé. Setkání s Ježíšem totiž 
nikdy nebude rutinní záležitostí. 

A zaskočeni budeme i při dalším setkání, 
na které nás Velikonoce odkazují – až si pro 
nás Pán Ježíš přijde, abychom s Ním zůstali 
už natrvalo. Můžeme a máme tuto událost 
vyhlížet, ale stejně nás překvapí. V dobrém 
slova smyslu.

Luděk Brdečko

 Zaregistrovali jste už změny v našem archivu? Většina pořadů se na webu objevuje bezprostředně po premiéře, vy-
brané relace navíc mají nově vlastní kanál na podcastových službách. Zveřejněny zatím byly Klika, Nahoru, Štafeta, 
Uši k duši a Základy, přibudou ještě Dušebol, Life+, Průsečíky a Zákoutí. Podcasty jsou poznatelné také díky grafice 
z dílny Bohdanky Medřické.
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Malý vir 
a velký Bůh

Už přes rok dodržujeme různá omezení, 
z nichž některá mají přímý vliv na naše vysí
lání. Určitě jste zaznamenali, že mnoho hostů 
připojujeme do vysílání z jejich bydliště nebo 
zaměstnání, vzdálené připojení také občas 
ovlivňuje kvalitu zvuku. Na druhé straně tak 
můžeme do vysílání pozvat hosty, na které se 
dříve „stála fronta“ a díky jejich vytížení bylo 
skoro nemožné, aby se v objevili v nějakém 
pořadu. Teď je to daleko snazší.

Vždycky, když někoho zveme ke spoluprá
ce anebo nastupuje do týmu nějaký kolega, 
připravujeme ho na to, že práce v rádiu je 
vlastně velmi osamělá – buď je člověk sám 
u počítače nebo za mikrofonem (výjimku tvoří 
samozřejmě rozhovory anebo natáčení s hos
ty, to si pak užíváme). Ostatně i proto tak rádi 
jezdíme na prezentace a sloužíme ve sborech 
kázáním, slovíčky pro děti anebo ukázkami 
práce rozhlasové misie. Tahle pracovní samo
ta je v posledním roce ještě větší, protože se 
nescházíme k modlitbám ani na porady. Kdo 
může, pracuje z domu, abychom eliminovali 
možnost nákazy. Absolutně to ale stejně ne
jde udělat a za poslední tři měsíce – od ledna 
tohoto roku – už máme tři zaměstnance, kte
ří mají covid za sebou. To vše ale neznamená, 
že se nemodlíme a neradíme, ale všechno se 
tak jako jinde děje online.

A samozřejmě se modlíme také za vás, 
buď obecně, anebo konkrétně – to když nám 
dáte vědět, co právě prožíváte. Došlo i několik 
zpráv o úmrtí vašich blízkých, kteří se nakazi
li koronavirem a my vám opravdu a ze srdce 
vyprošujeme Boží ochranu, posilu a útěchu. 
Paní M. nám napsala: 

Také naše rodina byla postižena covidem – ze-
mřel mi na něj manžel a táta našich 7 dospělých 

dětí. Byli jsme spolu padesát let a nějak těžko 
se mi teď zvyká na to, že některé věci jsou jinak, 
a to definitivně. S dětmi se navzájem podporuje-
me a ony se mi snaží se vším pomáhat a hlavně 
mě dlouho teď nenechávat samotnou. Stále mi 
někdo volá, přiveze nákup nebo přijde na chvilku 
na návštěvu.

Budu teď tedy každý měsíc o několik tisícovek 
„lehčí“, a tak první, co jsem musela udělat, bylo, 
že jsem zrušila trvalé příkazy s podporou různým 
neziskovkám v bance a nejdřív se budu muset 
chvilku rozkoukávat v nové situaci, než snad 
budu moci aspoň některé z nich obnovit. Týká se 
to bohužel i TWR. Omlouvám se za to a určitě 
i tak zůstanu vaší velkou příznivkyní. 

Přeji všem v redakci zdraví a Boží požeh-
nání, které bylo dosud tak patrné, takže jistě 
bude pokračovat i dál. Je to těžká doba, ale je 
dost zřetelné, že ta tíha má své důvody. Proto 
je nutné ji přijímat bez reptání a ještě více se 
k Bohu přimknout.

Moudrost a pokorná oddanost paní M. 
nás hluboce zasáhla a inspirovala nereptat 
a přimykat se k Bohu tak, jak to popisuje ona 
ve své těžké situaci. 

V době, která od sebe lidi fyzicky odděluje, 
s vámi chceme být o to víc prostřednictvím 
vysílání, a tak nás moc těší vaše konkrétní 
reakce. Po odvysílání jednoho z pořadů Dary 
z rukou Mistra přišel tento mail: 

Já sama vidím v proroctví instrukce pro obdo-
bí karantény: sebekázeň a péči především o svoji 
rodinu. Bůh dává prorocké slovo i dnes, ale umím 
si představit, že někdo do slova od Pána může 
vložit své vlastní přání. Vedení Duchem je zále-
žitost neuchopitelná, takže je snazší s tím nic 
nemít. Kdo nic nedělá, nic nezkazí.

Malý vir a velký Bůh
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Mám tři děti a pět vnoučat, modlím se za je-
jich ochranu – ale zkušenost ukazuje, že posled-
ní slovo má Bůh. Všemu nerozumíme. V pořadu 
Světem Bible autor uvažoval, co by se stalo, kdy-
by číšník opravdu promluvil s faraonem a Josef 
byl z vězení propuštěn dřív, než vyložil sen farao-
novi. My opravdu nevíme, k čemu je dobré to, co 
se nám v našich životech nelíbí, co těžko snášíme 
a proč nevidíme žádný smysl takových trápení. 
Něčemu porozumíme, ale všemu ne. A Bůh to po 
nás ani nechce. Chce naši důvěru v každé situaci.

Ano, důvěra, že Bůh ví, co a proč se děje, 
nám dává klid a zároveň nás zastavuje u důle
žitých otázek: Co je potřeba právě teď? Dělá
me, co je potřeba, mluvíme o tom, co je dobré a 
prospěšné v tomto období, neplýtváme silami 
tam, kde je to zbytečné, neuniká nám něco, co 
je podstatné? Nejsou to lehké otázky, a tak se 
snažíme a zároveň nespěcháme. Soustředíme 
se na ně znovu a znovu a prosíme o moudrost, 
abychom neminuli to podstatné. A pak přijde 
pozdrav, který opravdu potěší – jako tenhle:

Radost, která vyvěrá z Boží blízkosti, je něco, 
co bych tolik přála nevěřícím lidem v mém okolí… 
Od nikoho a ničím si ji nenecháme vzít. Je to nád-
herný Boží dar. Díky za vaše pořady, které po-
vzbudí, potěší i poučí. Nevím, zda je to Bůh, který 
mě ráno ve tři čtvrtě na sedm budí na biblickou 
úvahu. Je to úžasný start do nového dne. Přeji 
celé redakci, ať vám Bůh žehná ve všem vašem 
konání a posiluje v těchto prazvláštních dnech.

Doba protiepidemických opatření přiměla 
většinu společenství přejít do virtuálního pro
storu, sdílet vyučování, bohoslužby, chvály. 
Materiálů k poslechu je všude víc než dost. To 
může vést k rezignaci anebo naopak k pečli
vějšímu výběru. A tak jsme také přikročili ke 
změnám a úpravám. A potěšilo nás, že to po
těšilo i vás: 

Děkuji za nový archiv Rádia 7, do kterého se 
pořady ukládají krátce po jejich odvysílání. Je to 
skvělé. Rychle jsem si zvykl na tento příjemnější 
opakovaný přístup k pořadům, které mi nejednou 
hodně pomáhají. Děkuji Pánu, že mi skrze vaši 
kreativitu a práci splnil toto přání, píše poslu
chač Václav. Momentálně pilně připravujeme 
spuštění nových podcastů vybraných pořa
dů. Už brzy tak budete mít velmi pohodlně 
k dispozici celé série relací Klika, Štafeta, Zá-
klady, Uši k duši, Zákoutí, Průsečíky, a dobrou 
zprávou je, že k dispozici už jsou podcasty 
pořadu Nahoru. 

Děkujeme za vaše ohlasy a podporu. 
Chceme tuhle zvláštní dobu nejenom přežít, 
ale využít ji k tomu, abychom se po čase moh
li ohlédnout a poděkovat Bohu za školu, kte
rou nám tímto obdobím dal. Pán Ježíš o sobě 
řekl: Já jsem ta cesta, pravda i život. Náš život 
je v Jeho rukou – a to je velký dar, bezpečí 
i radost. 

Kateřina Hodecová 

 Zatiší moderátorovo. Už kdysi to vyjádřila externí moderátorka Zuzka Elederová – Bible a kafe, dobrý základ rána.



Kde všude je možné 
najít Rádio 7

Živé vysílání
 • poslech v počítači přes webový prohlížeč: 
www.radio7.cz, www.play.cz/radio/radio-7

 • poslech v mobilních zařízeních (webová aplikace): 
m.radio7.cz

 • internetové radiopřijímače:  (v seznamu stanic hledat Rádio 7 
podle geolokace Evropa / Česká republika)

 • satelit ASTRA 3B, paket Skylink / M7 Group / stanice Radio 7
 • sítě kabelové televize (UPC/Vodafone, itself a další, pod názvem Rádio 7)
 • Radio Proglas (vybrané pořady)

Podcast (audioarchiv, záznamy pořadů)
 • webová stránka: www.radio7.cz/audioarchiv/nedavno-odvysilane
 • webová aplikace: m.radio7.cz/archiv.php (vhodné pro mobilní zařízení)
 • Spotify / iTunes (a další podcastové servery): Rádio 7 CZ TWR
 • webová stránka / mobilní aplikace: ttb.twr.org/cz 
(knihovna celého studijního cyklu Světem Bible – audio a text) *)

 • webová stránka / mobilní aplikace: twr360.org 
(vybrané pořady a další zdroje) *

*  tuto stránku provozuje mezinárodní organizace TWR; pokud je stránka/aplikace zobrazena 
v angličtině, je třeba vybrat češtinu ze seznamu jazyků (language – czech/česky)

Informace a aktuality
 • webové stránky: www.radio7.cz 
 • Facebook: www.facebook.com/radio7cz 
(včetně živých videostreamů některých pořadů)

 • YouTube: www.youtube.com/twrcz
 • Instagram: www.instagram.com/radio7cesky
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Základ každé práce tvoří lidé. Můžete mít 
sebelepší ideu, ale když nemáte lidi, kteří ji 
s vámi budou sdílet a udělají pro to maximum, 
je to zbytečné. A tak samozřejmě i ve služ
bě Rádia 7 hrají pracovníci (interní i externí) 
hlavní roli. 

Pravidelných externích spolupracovníků 
jsme na začátku tohoto kalendářního roku 
s velkou vděčností napočítali 62. Plus pracov
níci redakce a docházíme k číslu 75. Tolik lidí 
se stará o každodenní vysílání po technické 
i obsahové stránce. Nicméně tento seznam 
se stále trochu mění. 

Na roční pracovní úvazek k nám vloni 
v únoru nastoupila Helena Brdečková. Měla 
tu s námi být tedy zase do konce února, ale 
během vánočních svátků se ona i celá rodina 
nakazila koronavirem a průběh nemoci měli 
trošku složitější. I proto, že se nakazil také její 
tatínek, a tak se Helena po svém uzdravení 
o něj začala starat a dodnes stará. Z domu 
připravovala své poslední díly pořadu Modlit-
by podle Bible, ostatní relace si rozebrali kole
gové. Helena měla ale na starosti především 
návaznou službu, kterou v současné době 
zajišťují Jitka Vyležíková a Lucie Endlicherová. 
Momentálně se tedy rozhlížíme po někom, 
kdo by měl pro tuto činnost potřebné schop
nosti a taky chuť. 

Na konci února ukončil práci v Rádiu 7 náš 
dosavadní hudební redaktor Štěpán Matuš-
ka; na jeho místo se plánovaně přesunula 
Bohdanka Medřická, která k nové etapě své 
práce v rádiu říká: 

Hudbu považujeme za milý bonus našich 
životů, myslím si, že ji ale často podceňujeme, 
vždyť je součástí života každého člověka. Věřím, 
že hudba dokáže pohladit, propojit, dát naději 

a zejména je to častý způsob Boží komunikace 
s námi. Doufám, že se moje práce bude moci stát 
prostředníkem rozhovoru mezi Bohem a našimi 
posluchači.

Na Bohdančino místo v dětské redakci 
v lednu nastoupila dosavadní externí spolu
pracovnice Broňa Procházková – rozhovor 
s ní následuje. 

Jestli dobře počítáte, máme „o člověka 
méně“. Zatím tuto situaci řešíme vlastními 
silami a přeorganizováním práce a u toho 
se modlíme a rozhlížíme kolem. Bůh má ne
omezené zdroje a celá tahle práce je Jeho dílo, 
a tak očekáváme novou posilu. 

Kateřina Hodecová

S lidmi to stojí 
i padá

 Na podzim jsme ještě spolu občas obědvali, v pře-
dem určených skupinách. Když Bohdanka Medřická 
jedla v daném čase na daném místě, rozeslala posléze 
toto své foto s komentářem: Požaduji přesun do skupi-
ny, která skutečně jí!

S lidmi to stojí i padá
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Broňa Procházková je nejnovější člen týmu 
Rádia 7, i když za mikrofonem jako moderá
torku ji potkáváte už dlouho. Seznamte se s ní 
trochu blíž!

Jsi tu s námi v rádiu jako 
zaměstnanec už třetí měsíc. 
Jak k tomu vlastně došlo? 

Přiznám se, že moment kontaktu vedoucí
ho ke spolupráci s rádiem mám trochu skrytý 
v nevědomí. Ale patrně u toho bude Lucie, kdo 
jiný (redaktorka Lucie Endlicherová, pozn. redak-
ce). S mým společenstvím jsme dělali vánoční 
setkání pro veřejnost, kde jsme si vymysleli 

„rozhlasovou dramatizaci“ příběhu s obrázky 
a poprosili jsme, jestli to můžeme natočit v Rá
diu 7. A pak jsem se nějak ocitla na moderátor
ském křesle jako pravidelná výpomoc. A to ne
tuším jak. Je mi to záhadou při mé ostýchavosti. 
Před rozjezdem celodenního vysílání se mě 
Katka zeptala (šéfredaktorka Kateřina Hodecová, 
pozn. redakce), jestli nechci dělat Jazzklub. Na to 
jsem kývla, protože jazz je pro mě srdcovka. 
Loni v létě mi po mnoha (!) letech skončilo ob
dobí ženy v domácnosti, co dělá domácí školu, 
a hledala jsem, co dál. Jednou na konci léta (kdy 
jsem si říkala, tak dnes jsem za mikrofonem 
naposledy) se objevila Lucie v pruhovaných 

Neodolám 
olivám

Neodolám olivám

 Povšimněte si dokonale uklizeného stolu – a ten pořádek má Broňa na stole dodnes, nejen v první pracovní den. 
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kalhotách a naprosto rozkošně a roztomile 
a dětsky sebejistě řekla: „Broňo, pojď do rádia.“ 
Přišla myšlenka, jestli to nejsou pootevřené 
dveře, kudy dál. Nějak tak jsem se ocitla v rádiu.

Je to pro tebe úplně nová „kariéra“, 
nebo jsi někdy v dětství třeba snila 
o práci v médiích?

Neřekla bych snila. Spíše zkoušela nahrá
vat svůj hlas a zvědavě experimentovala jako 
každé dítě. Ale hlas mě fascinuje bohatostí in
formace, kterou nese, totéž se dá říci mnoha 
způsoby a s různým účelem i vyzněním. Roz
hlasová práce je v podstatě umění, které hlu
boce obdivuji. Nakolik se já s tímto uměním 
potkám, se uvidí…

Rádio 7 je tak trochu výjimka 
v mediálním světě, protože nese 
poselství evangelia. Jak ses ty potkala 
s dobrou zprávou o Ježíši Kristu?

Myslím, že Rádio 7 je výjimkou i množ
stvím dobrovolných spolupracovníků a atmo
sférou vzájemné pomoci a ochoty. To vzácné, 
krásné koření… Ale k mé konverzi. V mých 
asi patnácti jsem byla pozvána na evangeli
zaci, kam jsem šla ze slušnosti, abych neura
zila kamarádku. Těšila jsem se, až to skončí, 
protože mě to nebavilo a nerozuměla jsem, 
o čem se mluví. O nějakém Kristu a hříchu 
a záchraně… co to je jako?? Ale při závěrečné 
výzvě jsem silně vnímala, jak uvnitř mého ni
tra mě někdo jemně, ale důrazně volá: „Jestli 
mě – Boha – chceš poznat, vstaň a jdi.“ Když 
jsem to udělala, přišel intenzivní pocit radosti 
a změny, jako kdyby mě prozářilo světlo. Od
cházela jsem se zjištěním – vida, Bůh je a je 
uvnitř mě, tak odteď budu žít čistě a ve světle. 
Jenže to nešlo. Po tři čtvrtě roce jsem musela 
s hrůzou konstatovat, že toho nejsem schop
na a že patřím do pekla. Pak mi do cesty Bůh 
poslal další křesťany, kteří mi vysvětlili zprávu 
Ježíše Krista a já už rozuměla a nechala se po
křtít a přidala se do společenství.

Když jsi zmínila to množství 
spolupracovníků – jsme tým 
13 stálých zaměstnanců a k tomu 
řada externistů. Jaké to je pro tebe 
jako introverta – nadto dlouhá léta 
v domácnosti s dětmi?

Pokud mi položí někdo otázku, odmlčím se 
a až přijdu na odpověď (pokud), tak odpovím. 
Klidně i za dva dny. Tato introvertní poloha je 
pro rádio dosti nepraktická. Ale snažím se, aby 
překážela co nejmíň. Co si užívám, je potřeba 
používat všelijaké programy a technologie. To 
se učím moc ráda. To mě baví, i když to někdy 
jde ztuha a občas to drhne. Ale třeba nedáv
no jsem si hrála s úpravou obrázku pořadu na 
web ve vektorech – a to byla paráda.

… a to množství lidí? Potřebuješ 
po návratu domů půlhodinky 
regenerovat? (I když v současné 
situaci je plný dům spíše výjimkou…)

Regeneraci od lidí po návratu domů ani 
nepotřebuji. V rádiu je totiž jednak kam se 
schovat, když to na člověka je už moc. A jed
nak jsou tu lidé velmi milí. A neskutečně inspi
rativní! Zajímaví, obdarovaní, kreativní, líbí se 
mi je poznávat blíže, jejich specifika, nálady, 
vidění věcí. Je to tu jak orchestr s mnoha ná
stroji. Co mi chybí, jsou výjezdy na různá mís
ta za posluchači. Chtěla bych vidět, kdo rádio 
poslouchá. Osmělit se a mluvit s posluchači.

Přiznám se, že jazzový orchestr je 
pro mě občas kakofonie . Jak jste se 
navzájem objevili – ty a jazz? 

Během univerzitních studií jsem zkusila 
poslouchat jazz, jako že je to ta hudba inte
lektuálů (taková hloupost!). Ale znělo mi to 
divně. Naštěstí jsem udělala to nejlepší, co 
jsem mohla udělat, a přestala jazz poslou
chat. V osmatřiceti jsem se dostala náhod
ně na jazzový koncert a najednou to bylo 
jiné. Jazz probublával mými tepnami, bylo to 

Neodolám olivám
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ve mně živé a mluvilo to ke mně. Celkem to pro 
mě byl šok. Co je to za hudbu? Vždyť když se 
na to zaměříš, fakt to někdy zní jak kakofonie. 
Ale proč mě to teda chytlo? Co je to za alchy
mii? Tak jsem zkusila jazzu dokázat, že je to 
jen chvilková indispozice. No a po asi čtyřech 
jazzových koncertech jsem musela přiznat, že 
mě jazz dostal a drží mě dodnes. Nevím, jest
li bude Jazzový klub na Rádiu 7 pokračovat, 
mnoho lidí ho neposlouchá. Ale v podstatě 
kdyby skončil, přejdu do ilegality… .

Doufejme, že jazzový klub pro 
relativně malé publikum své 
posluchače najde. Co se v programu 
Rádia 7 naopak rozhodně nedá nazvat 
menšinovým žánrem, jsou dětské 
pořady. Kterých ses ujala a kam se 
budou pod tvým vedením ubírat?

Mám na starosti zajistit veškeré dětské 
pořady. Ve všední dny večerní Kanafásek, 
včetně načítání nových knížek. Sobotní Korál-
ky jsou komponovaný pořad z různých pohá
dek z archivu. Každá pohádka je jako korálek, 
který navlékneme do vysílání. A co víc, naše 
korálky jsou jakoby živé, občas mňoukají, 
protože nesou pohádku o kočce. Někdy mají 
sloní chobot. A chovají se jako malí skřítečci. 
Nedělní Kormidlo si definuji jako plavbu za po
znáním pestrého světa, kdy u kormidla je Bůh. 
Chtěla bych jednotlivé díly naplnit tématy, 
které děti zajímají. A ráda bych, aby v nich 
zazněly i odpovědi dětí. Zeptat se jich, co si 
o tom myslí. Vyjít s „nahrávadlem“ mezi ně, 
což zní v současné covidové době jako utopie. 
Když poslouchám starší reprízy Kormidel, vní
mám laťku vysoko nastavenou. Ti, co to dělali 
přede mnou, byli zkrátka šikovní! To je zava
zující a doufám, že ne šněrující. Před prázd
ninami bych ráda zařadila speciální díl, něco 
jako velká rádiová loupež s hledáním pacha
tele. Hádejte, milé děti, babičky, dědečkové, 
mámy, tátové, kdo z redaktorů rádia to byl.

V pohádkách se často ztratí třeba 
princezna… ale někdy se taky 
může ztratit třeba nádherný 
narozeninový dort anebo košík právě 
sklizených hrušek. Kterému jídlu ty 
neodoláš? Po kterém bys bez váhání 
vyhlásila pátrání?

Neodolám černým olivám. Pokud se v rá
diu ztratí olivy, viník je jasný.

Když tak miluješ olivy, co kdybychom 
na závěr našeho rozhovoru zkusily 
malý kvíz o nich?

Já o nich nemudruji, já je jím! Dobrá, tak jdu 
střílet od boku.

1. Jsou olivy ovoce?
Dobré téma k disputaci s ostatními u jede
ní oliv. Myslím, že ovoce.

2. Po kolika letech začne kvést olivovník?
To nevím, jen vím, že než doroste, tak to trvá.

3.  A za jak dlouho po vysazení začne prů-
měrně olivovník rodit?
Čtyřicet let? 

4.  Kde se nachází nejstarší olivovník a kolik 
má let?
Ráda bych ho viděla umístěný v Izraeli. 
Kdyby ještě navíc mluvil a vyprávěl, co za
žil. 500 let?

5.  Kolik kilogramů oliv (plodů) je třeba na vý-
robu 1 litru olivového oleje?
Totálně střílím, 20 kilo?

6.  Kolik se průměrně ve světě sní oliv za rok?
Dvě kila plodů na člověka, při započítání 
i použití olivového oleje, tak víc.

7.  Jak se říká největšímu a nejmenšímu dru-
hu oliv?
Ať jsi malý nebo velký nebo akorát, slupnu 
tě rád .

S otázkami za Broňou přišla Lída Hojková 
(a jestli vás zajímají správné odpovědi na kvízové 
otázky, propátrejte celý časopis).

Neodolám olivám
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Kontakty do živého 
vysílání

Občas se místo do studia dovoláte do re
dakce a naopak. Znáte to? V zásadě to niče
mu nevadí, my si zprávy většinou předáme, 
ale někdy může jít o čas – třeba když voláte 

do Písniček na přání a běží poslední minu
ty pořadu. Tady je tedy rychlá nápověda, jak 
a kde nás můžete ve vysílání kontaktovat:

Pokud chcete reagovat na řečené věci 
v živě vysílaném pořadu, nenechávejte to 
na poslední chvíli, může se stát, že moderátor 
pak vaši otázku nezařadí jen z toho důvodu, 
že už je s hostem v tématu někde jinde. Na
opak včasné zaslání písemné reakce nebo za
volání může pořad výrazně posunout a i díky 
vašemu přičinění nemineme důležité oblasti, 
které vás opravdu zajímají.

Zároveň prosíme: buďte struční. Důvodů 
je hned několik. Za prvé potřebuje moderátor 
i host čas na odpověď a když se dlouho ptáte, 
o to méně uslyšíte. Dále je potřeba brát v úva
hu úroveň technického spojení – čas od času je 
velmi špatné a co snese krátký dotaz, je v pří
padě dlouhého povídání nesrozumitelné. A pak 
je ve hře také jistá sounáležitost – vaše struč
nost umožní dalším posluchačům se ptát také.

To vše znamená mít ujasněné, co chcete 
říct (to vám umožní být struční a srozumitel
ní) a v případě dotazu pak mít zformulovanou 
otázku. Občas se stává, že se na nás nějaký 
posluchač trochu zlobí, že jsme neodpovědě
li, na co se ptal, ale ve skutečnosti se vlastně 
nezeptal, jen dlouze něco popisoval.

Stojíme o vaše reakce a postřehy a samo
zřejmě i o vaše osobní otázky. Díky, že nám 

píšete, jak věci vidíte, třeba jako Mahulena, 
když reagovala na relaci Nejen chlebem: 

Velice mně překvapil závěr dnešní relace Ne-
jen chlebem ve vysílání Proglasu, kde kde byl 
rozebrán příběh ženy, která byla přistižena při 
cizoložství. Obávám se, že je velice nebezpečné 
používat slova, jako že Pán Ježíš řekl ženě, kte-
rá zhřešila – spiklenecky „Jdi a už nehřeš“. To by 
se mohlo vykládat též jako tolerance a pocho-
pení hříšného jednání. Samozřejmě, že při jejím 
skutku mohly být určité polehčující okolnosti, 
které jistě Pán Ježíš znal. Ale hřích je hřích. Ne-
lze ho omlouvat ani tolerovat. Lidský hřích stál 
Pána Ježíše život. Příběh chápu tak, že odpuště-
ním a projevem Boží milosti dostala tato žena 
„druhou šanci“ k dalšímu životu, kde už nebude 
takto hříšně jednat. Ale nikoli jako toleranci a po-
chopení pro její hřích. Boží milost je samozřejmě 
úžasná. Bez Boží milosti by nikdo z nás nebyl 
zachráněn ani spasen. Ale tato milost je vzácná 
a nelze ji zlehčovat.

Díky, že jste v tom s námi. Dobré otázky 
jsou předpokladem dobrých odpovědí. Sna
žíme se zvát hosty, kteří opravdu mají co říct 
a zveme je živě proto, abyste se mohli zeptat 
i vy. Tak toho z obou stran využijme .

Kateřina Hodecová 

SMS: 
608 566 773

Facebook: 
radio7cz

Pevná telefonní linka do studia: 
515 535 485

email:
studio@radio7.cz
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INFORMACE A PŘEDPL ATNÉ:
www.zivotviry.cz /   zivotviry
predplatne@zivotviry.cz / 284 841 922

mezidenominační 
křesťanský měsíčník

To čtu.

Na stránkách Života víry 
se potkávám 
s (ne)obyčejnými lidmi 
a jejich příběhy.

Život víry nám připomíná 
Boží velikost a schopnost 
měnit naše životy.

Oceňuji široký rozsah témat 
a informací, které se jinde 
nedozvím.

Janette 
Oubrechtová
influencerka, 
SŽ Milovice

Jakub Limr
pastor KS „Mozaika“ 
Hradec Králové

Dave Patty, 
ředitel Josiah Venture, 
CB Frýdlant n. O.
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Ekonomika

Tak máme za sebou první rok zcela sa
mostatného 24hodinového vysílání Rádia 7 
v českém jazyce na internetu a satelitu. Prv
ní rok, kdy česká redakce Trans World Radia 
nesla celou finanční zátěž výhradně ve svém 
rozpočtu. Jak dopadl rok 2020 z hlediska pří
jmů a výdajů si můžete prohlédnout v tabulce, 
která následuje níže v textu. Jen pro pořádek 
připomínám, že se jedná skutečně o pohyb 
peněz – tedy výdaje a příjmy v daném roce, 
nikoli o účetní náklady a výnosy, které zahr
nují jisté časové rozlišení, opotřebení majetku 
vyjádřené v odpisech apod. 

K číslům malý 
komentář

Co se týká provozní 
budovy, v loňském roce 
jsme provedli jediný vět
ší samostatný investiční 
počin. Práce v podkrovním 
studiu bez možnosti pří
mého větrání a v kanceláři 
v podkroví otočené na jižní 
stranu se stávala neúnosnou, proto jsme tyto 
dvě místnosti dovybavili klimatizací. 

Z technického zázemí
V loňském roce jsme obnovili technické 

vybavení programových režií (dosluhování 
čtvrtstoletí starých mixážních pultů). Vý
sledkem je optimalizace procesu zpracování 
zvuku pro soudobý způsob práce. (Přestavba 
druhé programové režie proběhla na jaře le
tošního roku, proto nejsou tyto náklady zahr
nuty v uvedené tabulce). 

Proběhla výměna dosloužilých (16 let) CD 
přehrávačů v odbavení za nový profesionální 
CD/MP3/USB přehrávač (slouží i pro opera
tivní odbavení např. skladeb donesených hos
tem na CD/USB, případně náhradní odbavení 
pořadů během údržby vysílacího PC). Také 
jsme vyměnili sluchátkové zesilovače ve stu
diích (sloužily cca 22 let).

Byl zakoupen a instalován nový hlavní 
switch interní počítačové sítě, což mj. ved
lo ke zvýšení datové propustnosti k serveru 
(10 Gbit) a zvýšení redundance tohoto kritic

kého prvku sítě.
Vzniklo další samoob

služné nahrávací praco
viště. Aktuálně probíhají 
práce na úpravě akustiky 
studia 2 (PR2).

Současná epidemie 
má vliv i na dění v redakci. 
Přestože v běžném den
ním provozu silně vnímá
me jiné podmínky – ome

zili jsme přímé kontakty, nesetkáváme se 
společně, méně vyjíždíme do terénu natáčet 
nahrávky pro vysílání, méně hostů jezdí k nám 
„naživo“ do pořadů, řada programů se nahrá
vá nebo přímo odbavuje přes vzdálené připo
jení (což je někdy patrné i ze zvuku), po výda
jové stránce k velkým změnám nedochází. 
Na jednu stranu se snížily výdaje na cestovné, 
občerstvení hostů, na druhé straně se zvyšují 
výdaje na komunikační platformy, poštovné 
apod. Dá se ale říci, že v průměru téměř jedno 
vyvažuje druhé.

Ekonomika

Teď už se za loňským 
rokem ohlížíme 

a víme, jak to dopadlo. 
Víme, že jsme prožili 

svrchovanou Boží 
milost a záštitu…
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Rok 2020 v příjmech a výdajích
Výdaje:

Klimatizace odbavení 2 69,0 tis

Nákupy přístrojů, zařízení + materiál na jejich opravy a údržbu 106,8 tis
Vybavení pro samoobslužné nahrávací pracoviště STUDIO 1, počítač pro 

redakční práci, notebook, 2 monitory, zálohovací disk, zvukové karty, náhradní 
síťový switch, rekonstrukce programové režie, počítač pro příjem zpráv 
v odbavovacím studiu, náhradní hlavní router, CD/MP3/USB přehrávač 

a webkamera do odbavovacího studia

Počítačové programy 51,7 tis.

Opravy a údržba aut 16,3 tis.

Spotřební materiál 57,5 tis.
Záznamová média pro výrobu a archivaci pořadů a pro záznam pořadů pro 

posluchače (CD, DVD), kancelářské potřeby, tonery, odborná literatura, kabely, 
elektroinstalační materiál, drobné studiové potřeby, baterie, čistící, hygienické, 

dezinfekční, úklidové, prací a drobné údržbové prostředky, údržba provozní 
budovy, hliníkový žebřík pro čištění okapových žlabů

Tisk Antény a ostatních materiálů, propagace, vydání CD 74,6 tis.
Anténa, programy, potvrzení k dani, složenky, PF, záložky s propagací 

podcastu Rádia 7, drobné reklamní předměty

Poplatky, daně, pojištění, kurzové rozdíly 42,3 tis.
Pojištění nemovitosti, daň z nemovitosti, povinné ručení, dálniční známky, 

bankovní poplatky, kurzové rozdíly

Práce, služby, energie 391,5 tis.
Z toho: Poštovné 57,8 tis.; Telefony, ZOOM 25,5 tis.; Elektřina, voda, 

plyn 127,3 tis.; Pohonné hmoty a jízdné 41,9 tis.; Ostatní služby 139,0 tis.; 
technické zabezpečení vysílání přes Play.cz, internet, domény, 

datová úložiště, odpady, občerstvení hostů, nákup hudby

Mzdové náklady, zákonné pojištění a odvody 4.432,2 tis.
Mzdy zaměstnanců v řádném pracovním poměru – všechny personální 

výdaje včetně povinných odvodů zaměstnavatele na zdravotní 
a sociální pojištění, platby externistům, překlady, honoráře

Rádio 7 – satelitní vysílání 645,0 tis.
Pronájem satelitní kapacity, přenosová trasa, 

poplatky autorským organizacím OSA, INTERGRAM

VÝDAJE CELKEM 5.886,9 tis.

Ekonomika
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Příjmy:
Dary z České republiky 5.372,3 tis.

Příspěvky na odvysílání zahraničních pořadů z TWR-E + ostatní podpora 484,1 tis.

Dary ze zahraničí 616,1 tis.

Příjmy hudebního studia 0 tis.

Ostatní příjmy (kurzové rozdíly) 81,5 tis.

PŘÍJMY CELKEM 6.554,0 tis.

Pozn.: Jednotlivé položky jsou zaokrouhlovány a součet může být v jednotkách odlišný.

V podzimním vydání Antény jsme psali: 
„Koncem září už byly nůžky mezi příjmy a vý-
daji rozevřené o 600 tisíc, což je na toto obdo-
bí docela hodně. Kdo nás sledujete delší dobu, 
víte, že konec roku bývá celkem pravidelně na-
pínavý a vždycky očekáváme, jestli se náš roční 
rozpočet naplní. Je to o nervy. Nicméně – člověk 
se nemůže dívat na to, co je, ale na to, co Bůh 
může učinit – a tak doufáme a modlíme se, aby 
Hospodin položil službu TWR/Rádia 7 na srdce 
i novým dárcům a posluchačům.“

Tak to bylo. Teď už se za loňským rokem 
ohlížíme a víme, jak to dopadlo. Víme, že jsme 
prožili svrchovanou Boží milost a záštitu… 

můžeme se ztotožnit s žalmistou, který 
říká ve 126. žalmu: „Velkou věc s námi učinil 
Hospodin, naplnila nás radost.“ Číslo ze září 
zůstalo téměř stejné, ale změnilo se zna
ménko – z mínusu na plus. Jak snadno se to 
napíše, ale co všechno za tím je… to ví jen Pán. 
My jsme v úžasu a vděční. Až 22. prosince 
bylo jasné, že rok 2020 neskončíme v mínusu. 
Co se dělo v posledních dnech, předčilo naše 
očekávání. Po dlouhé době jsme uzavřeli rok 
s výrazným přebytkem. Máme stále na srdci, 
abychom hospodařili zodpovědně s tím, co je 
nám svěřeno. Můžeme částečně ovlivnit vý
daje – efektivním hospodařením, hledáním 

Děkujeme!

Dary přijaté v roce 2020 pro podporu redaktorek v Africe: 45.840 Kč. Tyto dary jsou evidova
né zvlášť, nevstupují do hospodaření redakce a bez jakýchkoli srážek je předáváme dál.

Jak na tom průběžně finančně jsme v aktuálním roce, můžete sledovat na našich interneto
vých stránkách www.twr.cz – klikněte na hlavní stránce na teploměry příjmů a výdajů a otevře 
se vám grafický přehled příjmů a výdajů. 

Připomínáme: 
Souhrnné písemné potvrzení za dary převyšující částku 300 Kč odesíláme v polovině ledna 

následujícího roku. Dary do 300 Kč potvrzujeme na vyžádání. Pokud vám potvrzení nedošlo, je 
možné, že nemáme vaši aktuální doručovací adresu. Kontaktujte nás!

Velkou věc s námi učinil Hospodin, naplnila nás radost.
(Žalm 126,3)

Ekonomika
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úsporných cest – o to se snažíme a myslím, 
že můžeme s čistým svědomím prohlásit, že 
jsme na maximu možného. 

Naprosto zásadní a neoddiskutovatelný 
podíl na nízkonákladovém provozu mají naši 
dobrovolníci – ať už jsou to tvůrci jednotli
vých programů, hosté, moderátoři, technici, 
údržbáři, odborníci, kteří poskytují bezplatnou 
pomoc v různých oborech. Bez jejich účasti 
na službě Trans World Radia by bylo nemy
slitelné dělat tuto práci v takovém rozsahu 
a rozmanitosti. Víme to. Jim všem patří naše 
velké poděkování.

Poděkování patří také vám – našim dár
cům. Děkujeme, že zabezpečujete nezbyt
nou stránku služby Trans World Radia. Jsme 

vděční Pánu Bohu, že naklonil vaše srdce 
k podpoře této práce. Děkujeme, že vnímáte 
naše potřeby a že je štědře naplňujete. Děku
jeme za vaši důvěru. Modlíme se, abyste i vy 
mohli mít radost ze společného díla.

Na jiném místě tohoto vydání Antény 
se dočtete o našich výhledech či záměrech 
do budoucnosti. Vše předkládáme Hospodi
nu, prosíme o Jeho moudrost i vedení. Chce
me se posunout dál – a tím i blíž lidem, po
tenciálním posluchačům. Stále je před námi 
spousta práce a rozhodně nemáme „hotovo“. 
Je potřeba, aby bylo slyšet Ježíšovo pozvání 
do Otcova domu.

Jitka Vyležíková

Ekonomika

 Popsaná modernizace studií v praxi – studio pro přípravu podkladů pro živé vysílání a pracoviště technika, 
režie PR2.
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Milí přátelé a příznivci Rádia7, v souvislosti 
se situací, kterou procházíme, mi na mysli vy
vstal jeden starozákonní příběh.

Izraelský prorok Eliáš vyhlásil, že bude 
sucho – a skutečně se tak stalo. Hospodin 
proroka nejdříve poslal k potoku, kde se o něj 
starali ptáci a posléze mu řekl, že přikázal ja
kési pohanské vdově ze Sarepty, aby se o něj 
postarala. Když do onoho města Eliáš přišel, 
viděl vdovu, která sbírala dříví na oheň, aby 
si z poslední mouky a oleje udělala chléb 
pro sebe a pro svého syna jako poslední jídlo 
před smrtí. Prorok ji požá
dal o kousek chleba a pití, 
i když věděl, že mají nedo
statek. Ona vdova šla a po
slechla. Od toho okamžiku 
měla po celou dobu hla
domoru dost oleje a dost 
mouky pro sebe, svého 
syna a proroka. Tuto ženu 
zmiňuje v evangeliu i Pán 
Ježíš a dává ji jako příklad, 
že poslechla proroka. 

Jakou to má souvislost s naší dobou? 
I když se mnozí začínáme potýkat (nebo se 
již potýkáme) s nedostatkem, Hospodin ctí 
každého, kdo chce mít podíl na budování Jeho 
díla i přesto, že má omezené prostředky. Pán 

Ježíš o jiné vdově řekl, že dala víc než ostat
ní, protože dala ze svého nedostatku. Proč 
to ty ženy dělaly? Myslím, že se opřely o víru 
v Hospodina, že On zná jejich srdce a záro
veň jejich potřeby. U té druhé ženy nevím, co 
Hospodin udělal, ale u té první ze Sarepty je 
zaznamenáno, že poslušnost Božímu slovu, 
které slyšela skrze proroka, jí zachránila život. 
Později i život jejího syna, který byl vzkříšen 
z mrtvých. 

Některé okolnosti našich životů se v po
slední době dramaticky změnily a mohou ovliv

nit přemýšlení o míře naší 
štědrosti. Štědrost není 
jen o financích, ale o čase, 
který věnuji jiným, o ener
gii, o lásce a pozornosti, 
zkrátka o tom, jak se vydá
vám druhým, abych byl pro 
ně požehnáním, když mi 
Hospodin požehnal. 

Končím výzvou: Zkuste 
se zamyslet nad vším po
žehnáním, kterého se vám 

od Pána Ježíše v životě dostalo. Zcela jistě vás 
to naplní vděčností a vírou. Skrze tuto víru 
uvidíte, že můžete mnohým lidem ještě hod
ně prospět a zároveň tím Bohu vyjádřit díky.

Marek Prosner

Štědrost 
a vděčnost

Správné odpovědi na otázky z rozhovoru s Broňou Procházkovou:
1. Olivy jsou ovoce.
2. Olivovník začne kvést cca čtyři roky po vysazení.
3. První úroda u nově vysazeného olivovníku se dá čekat po 15 letech.
4.  Nejstarší olivovník najdete na ostrově Kréta, stáří se odhaduje na 4 000 let a stále plodí. (Ty v Getsemanské 

zahradě ale údajně pamatují Ježíše Krista.)
5. Na litr olivového oleje potřebujete asi 6–7 kg oliv.
6. Průměrná spotřeba oliv ve světě za jeden rok je 2,5 milionu tun.
7. Největší druh oliv se nazývá „oslí oliva“ a nejmenší „bullet“ neboli patronová oliva.
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V době onlinové je prozkoušeno kde co. 
Naše ochota podřídit se, schopnost udr
žet kontakt i na dálku, trpělivost, vytrvalost, 
ochota omezit se, vyjít s druhými, nasadit síly 
na jiný (a v mnoha případech mnohem silnější 
a náročnější) výkon… A pak je tu onen všemi 
směry skloňovaný online – padající interne
tové připojení, nedostatečná kvalita zvuku 
a někdy i obrazu. „Haló, slyšíme se?“ je tak 
nejčastější otázka. A být slyšen možná velmi 
častá touha těchto týdnů a měsíců.

A tak jsme rádi, že nás slyšíte a navrch 
i posloucháte. Jak jinak si přeložit třeba tohle 
psaní od Marie: 

„Moc děkuji všem, kdo přispěli k tomu, že 
jsme v roce 2020 měli duchovní oporu v mnoha 
situacích. Věřím, že to pro vás bylo náročné. O to 
víc jsem vám všem vděčná.“

O vděčnosti bychom toho za poslední rok 
mohli říct dost a dost – ale to vy jistě také. 
Těch posledních 365+ dní má v sobě mož
ná příchuť hořkosti a překvapení, ale přede
vším obrovské místo k vděku a naději. Naději 
do budoucnosti. 

O naději chceme mluvit i v našem vysílá
ní, a věříme, že to děláme těmi prostředky, 
které máme – tedy slovem, hudbou a někdy 
i tichem (i to patří k vysílání rádia). To, co je 
nám nejvlastnější – tedy výroba rozhlasových 
pořadů a jejich vysílání – se Bohu díky v tom 
předchozím roce nezastavilo ani v době, kdy 
přišla různá omezení. Na změny a proměny 
se ovšem dostalo. 

Se začátkem kalendářního roku došlo 
k tradičnímu posunu na postu autora po
řadu Nejen chlebem. Místně jsme se příliš 
neposunuli – zůstali jsme na Valašsku, jen 
místo ze Vsetína, odkud se vloni hlásil Jan 

Vopalecký, nás v roce 2021 zdraví ze Stříteže 
nad Bečvou Josef Hurta. A my se z tohoto ná
vratu radujeme – obnovovat spolupráci po le
tech je vždycky velká radost. 

Těžko říct, jak zdatným cvičencem je Petr 
Húšť. Pravda, doma před nějakou dobou od
borně a přepečlivě položil zámkovou dlažbu, 
stará se o ovocný sad a vyrazit pěšky nebo na 
kole do kopců a dát si pořádně do těla mu není 
cizí. Ovšem za přemety u mikrofonu by si pro 
letošní rok zasloužil desítku . Petr nejprve 
ohlásil návrat k přípravě pořadu Klika (a my se 
zaradovali, jak psáno výše – takové návraty 
jsou vždycky potěšením), aby nedlouho nato 
pozastavil moderování programu Na sobot-
ní frekvenci Proglasu. Posluchačka Eva nám 
napsala: 

„Pan Petr Húšť mi bude chybět a přeji mu po-
žehnanou cestu, ať už ho Pán zavede kamkoli. 
Připadá mi, že pro moderování NSFP byl stvoře-
ný právě tak jako pan Vlastimil Kolegar, za kte-
rým dodnes smutním, a jako jsou paní Hodecová 
i paní Endlicherová. Tak mě mrzí, že ho v tomto 
pořadu neuslyším.“

Po Petrovi usedl za mikrofon Tomáš Sa
miec, kterého už znáte z magazínu ze Slezska, 
ale podle prvních zpráv soudě, výměna byla 
přijata. Posluchač Jarda konstatoval: 

„Díky za zpříjemnění sobotního rána. Tomáši, 
plnohodnotně jsi Petra nahradil.“

Dalším nováčkem v sobotních ránech 
je Honza Duchoslav, který převzal štafe
tu od Štěpána Matušky. A od počátku je to 
s Honzou dobrodružné – zatímco svůj úplně 
první pořad vysílal přes internet a jeho host 
v první části pořadu používal – nevědo
mě – k připojení jen mobilní data (a my jsme 
se tu mohli divit, proč to celé zní tak, jak to 

Děkujeme, 
že nás slyšíte
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zní), druhé vysílání bylo pro změnu limitová
no Honzovým pobytem v zahraničí. Už jsme 
se těšili na šumění karibských mořských vln 
v přímém přenosu, ale nakonec dostalo před
nost dříve předtočené povídání. Těšíme se, 
jaká esa má ještě Honza v rukávu .

Helena Brdečková připravovala po léta 
pořad Modlitby podle Bible a my jsme za toto 
její letité přispění vděční. Když Helenka ozná
mila konec této etapy, relace se na pár týd
nů před svým odchodem z redakce ujal ještě 
Štěpán Matuška. Teď jsme v intenzivním jed
nání s českým týmem hnutí Modlitby 247; 
věříme, že zde najdeme nového zdatného 
spolupracovníka. 

Štěpánův redakční post zaujala Bohdanka 
Medřická, a s jejím nástupem na novou po
zici se ve vysílání začíná objevovat písnička 
na týden – nová skladba doplněná spoustou 
informací a podrobností, to abyste lépe po
znali to, co v našem vysílání zní. Budeteli 
mít tip na nějakou tu novinku, určitě nám o ní 
dejte vědět.

Na kraji roku 2021 jsme se rozloučili s po
řadem Nahoru, který zněl na vlnách Rádia 7 
vloni. Vznikal ve spolupráci s organizací Každý 
muž bojovníkem. Pokud jste neměli prostor 
všechny relace vyslechnout nebo byste se ke 
slyšenému chtěli vrátit, není nic jednodušší
ho – v podcastových aplikacích zkuste vyhle
dat název Nahoru, a pak můžete poslouchat 
a poslouchat. Tuto relaci jsme nahradili pro
gramem Pravda pod mikroskopem – vracíme 
se na počátek pětiletého seriálu a uvádíme ho 
tentokrát už jako samostatný pořad. Věříme, 
že patnáctiminutovky zaměřené na setkání 
vědy a víry budou inspirací pro mnohé.

Osoba protagonistky – Lídy Hojkové – 
spojuje informaci o pořadech staronově se 
objevujících v naší nabídce. Pouze na Ra
diu Proglas můžete od ledna vždy v úterý 
v 10:15 slyšet programy Tichá pošta, které 
jsme vylovili z archivu, a jsme vděční za po
zitivní přijetí a množství ohlasů, se kterými se 

jejich uvedení od počátku potkává. Na Rádiu 7 
zase opakujeme cyklus Víra nespoutaná, kte
rý přináší autentické příběhy pronásledova
ných křesťanů – poslouchat je budete moci 
do konce tohoto školního roku. 

Obměnila se mírně i skladba protagonis
tů pořadu Kudy kam, kterému bychom mohli 
říkat 3+kk – Kudy kam ve znamení tří Petrů 
a jednoho k tomu, totiž Marka. Petr Janoušek, 
Petr Plaňanský a Petr Raus spolu s Markem 
Prosnerem se na vás těší každou středu 
po 21. hodině.

A ještě jedna věc stojí za zmínku – častěji 
než dřív k živě vysílaným pořadům přidáváme 
i obraz. S hosty se teď nejčastěji spojujeme 
prostřednictvím platformy ZOOM, a tak na
bízíme i vám možnost nakouknout na to, co 
vidím moderátor, když pořad probíhá. Sle
dujte naše facebookové stránky – oznámení 
o živém vysílání na vás teď vyskočí pravidel
ně v pondělí ve 21:00 (Momentky) a v sobotu 
v 8:00 (Na sobotní frekvenci Proglasu), ale i při 
vysílání Fortepiana, Kudy kam a nebo třeba 
písniček na přání.

Lucie Endlicherová

 Na podzim nás navštívil publicista Petr Vizina, s nímž 
jsme přemýšleli o tom, jak vést rozhovor. Ty Petrovy 
jsou velmi inspirativní.
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Jedním z trvalých cílů naší práce je rozšiřování 
dosahu našeho vysílání, aby se biblické posel
ství dostalo k co nejvíce posluchačům. Jednou 
z možností, která, jak se nám jeví, nabírá v po
slední době na dostupnosti (a to jak z pohledu 
rádia jako vysílajícího, tak ze strany poslucha
čů) je digitální rozhlasové vysílání DAB.

DAB (Digital Audio Broadcasting) je digitální 
ekvivalent běžného rozhlasového (FM) vysílání 
podobně, jako je dnes všudypřítomné digitál
ní televizní vysílání (DVBT) nástupcem dříve 
používaného analogového televizního vysílání 
(a v ČR jej už před několika lety zcela nahradilo, 
jak si jistě pamatujete).

Aniž bychom zacházeli do technických 
detailů, z praktického pohledu je podstatné 
následující: Vysílání DAB lze zachytit na DAB 
rozhlasovém přijímači kdekoliv v dosahu vy
sílače – podobně jako u běžného rádia. Není 
potřeba řešit žádné připojení k internetu 
(a tedy ani žádné poplatky), ani instalaci sa
telitního přijmu. Příjem je možný i za pohy
bu – v autě, venku… DAB rozhlasové přijímače 
jsou na trhu běžně dostupné, a to v různých 
provedeních – od malých přenosných „tran
zistoráků“ přes autorádia (od konce loňského 
roku jsou DAB přijímačem povinně vybavová
ny všechny nově vyráběné osobní automobi
ly) až po stolní přijímače. Jejich ceny začínají 
pod 1 000 Kč, což už se příliš neliší od „obyčej
ných“ rádií. V nabídce je běžně mají i některé 
u nás široce rozšířené obchodní řetězce s po
travinami a spotřebním zbožím. 

DAB technologie jako taková je sice už ně
kolik desítek let stará, ale v České republice stál 
její rozvoj (na rozdíl od některých jiných zemí, 
kde je DAB už řadu let běžné) na okraji zá
jmu. Z tohoto důvodu jsme zatím ani my – ač 

situaci dlouhodobě sledujeme – vzhledem 
k dostupným (finančním) zdrojům nepovažo
vali tuto cestu pro nás za vhodnou, protože by 
při vynaložení nemalé části našeho rozpočtu 
bylo zasaženo jen minimum posluchačů.

V posledních několika málo letech ale DAB 
u nás začalo nabírat dech, a díky nedávnému 
poměrně intenzivnímu rozvoji už jeho signál 
pokrývá většinu území ČR. Z hlediska vysí
latele (a v našem případě těch, kdo vysílání 
podporují – tedy vás, dárců a sponzorů) je zá
sadní skutečnost, že náklady na DAB vysílání, 
které pokrývá podstatnou část republiky, jsou 
zlomkové k nákladům na tradiční FM vysílání 
(i když i tak by tvořily podstatnou část našeho 
celkového provozního rozpočtu). 

Je otázka, jak si DAB povede v dlouhodobém 
časovém horizontu v konkurenci např. s 5G in
ternetem. V aktuálním výhledu několika příš
tích let se nám však tato možnost z hlediska 
dostupnosti (i mobilní) pro posluchače jeví jako 
dobrá, a vzhledem k tomu, že se jedná jen 
o provozní (technické zajištění vysílání se pro
najímá na sjednané období jako služba od pro
vozovatelů vysílacích multiplexů), a nikoliv 
investiční náklady, nehrozí ztráta vložených 
prostředků vlivem zastarání technologie.

Vzhledem k výše uvedenému se myšlen
ka na přesun vysílání Rádia 7 na DAB stává 
reálnou, a začali jsme se jí letos intenzivně 
zabývat. Znamená to další přiblížení našeho 
vysílání běžnému (i „náhodnému“ poslucha
či), tedy aby Rádio 7 nebylo jen „internetové 
a satelitní“, ale zkrátka (po technické, ne ob
sahové stránce!) „obyčejné“ rádio. 

Prosíme, myslete na nás i v tomto rozhodo
vání. O dalších krocích vás budeme informovat.

Daniel Zeman 

DAB a výhled 
do budoucna
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Žiju sice pár kilometrů od polských hranic, 
ale i zde bydlí lidé, kteří poslouchají Rádio 7. 
Zrovna nedávno ležela jedna žena doma 
s covidem a pořady i písničky byly jediným 
zdrojem útěchy a povzbuzení. Má nevěřícího 
manžela, který občas něco na adresu rádia 
okomentuje, s něčím nesouhlasí a někdy při
taká. Ale poslouchá. A to je přesně ten důvod, 
proč v této organizaci vidím smysl. 

Jestli jsme povzbuzením i vám, jsme za to 
nesmírně vděční. Z celého srdce děkujeme 
za vaše modlitby, za vaši finanční podporu. 
Děkujeme, že nás máte rádi. Prosíme však 
také, abyste (pokud je to možné) neustávali. 
Přes všechnu únavu, nemoci, občasný smutek 
v redakci, přes ztrátu některých našich blíz
kých, chceme zůstávat věrni tomuto poslání. 

Když se rozhlédnu kolem sebe, je tolik 
modlitebních témat. Mnoho lidí nemocných, 
bezradných, smutných, zoufalých, naštva
ných… Někdy mám pocit, že vleču těžkou klá
du, ale pak si vzpomenu, že Ježíšovo břemeno 
není těžké… Nově se učím důvěřovat Duchu 
svatému, že nás v modlitbách povede ještě 
konkrétněji. Nezapomínejme tedy na sebe 
navzájem, nesme si vzájemně břemena, jak 
kdo má v tu chvíli naloženo a učme se je vklá
dat na Toho, který je unese. 

Děkuji za celou redakci, že jste v tom všem 
s námi. Pomozte šíření informace o vysílání 
Rádia 7, třeba tím, že budeme pozvánky k po
slechu sdílet na svém FB nebo Instagramu. 

A pokud se s námi chcete modlit, tady je 
několik bodů pro inspiraci.

Jiřina Gina Čunková

Je dobré se modlit 
a neochabovat

 • Bůh je vždy větší než naše obavy a okol
nosti – chvalme Ho a držme se neotřesi
telné naděje, která je v Kristu Ježíši

 • Prosme o moudrost, abychom tento čas 
(v mnohém výjimečný) nepromarnili, na
opak abychom nesli ovoce Ducha svatého

 • Vyprošujme ochranu nemocným a jejich 
rodinám, i těm, kteří přišli o člena své rodiny

 • Prosme za moudrost moderátorů a všech 
pracovníků Rádia 7, kteří usedají za mikro
fon, aby svým hlasem a projevem přinášeli 
evangelijní zprávu o naději

 • Modlete se spolu s námi za hosty, téma
ta i technické zabezpečení vysílání, Boží 
ochranu, novou inspiraci i síly k realizaci

 • Prosme společně za nové kolegy – autory, 
moderátory i lidi v zázemí, kteří nám po
mohou v propagaci nebo třeba v kancelář
ské práci, při úpravě textů, budou dodávat 
tipy na hosty, natáčet zprávy a zajímavosti 
ve svých regionech atd. 

 • Prosme společně za odvahu ke štědros
ti projevované darováním času, schop
ností i peněz. Všechno je důležité a naše 
zkušenost je taková, že stačí trocha, 
ale pravidelně. 

„V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách 
a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry.“ (Ef 6,18)
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A my jsme vděční, že posloucháte. Ostat
ně tohle je ta nejčastější otázka, kterou do
stáváme. Kolik lidí to uslyší? Kolik lidí vás 
poslouchá? Jaký asi máte dosah? A vypadá 
to skoro neuvěřitelně, ale i v dnešní době mo
hou existovat otázky, na které není snadné 
odpovědět – a tyhle jsou jedny z nich. Jsou 
ovšem odpovědi, které dát umíme, a ty vám 
taky nabízíme.

To, co můžeme říci hned zkraje, je, že 
stále stoupá návštěvnost našich webových 
(a dlužno dodat, že i facebookových a insta
gramových) stránek. Na webu jsme vloni za
znamenali více než 700 tisíc přístupů (oproti 
cca 612 tisícům přístupů v roce 2019); měsíč
ně jde o cca 17 500 unikátních IP adres, tedy 
„různých lidí“ (o rok dříve to bylo něco málo 
přes 13 000). Celkový počet stažení pořadů 
z našeho zvukového archivu se opět blíží číslu 
1 milion (zde jsme byli naposledy v roce 2017, 
pak následoval propad, v loňském roce ovšem 
prudký nárůst). Celkově jsme každý týden na
bídli ke stažení cca 60 pořadů, zruční mate
matici tedy spočítají, že jde celkem o cca 3120 
pořadů, přibližně 1976 hodin poslechu ročně.

Kolik nás poslouchá průměrně poslucha
čů je asi nejhůře vyslovitelné číslo – systém 
metrik na službě play.cz, kterou především 

využíváte k poslechu, nezobrazuje tyto hod
noty tak jako dříve, a tak to, co říct umíme, 
vychází z grafu denní poslechovosti, kde 
ve špičce může jít až o 215 posluchačů sou
časně, průměr je cca 110 lidí denně. K těm 
se ovšem přidávají ti, kdo poslouchají jiným 
způsobem, skrze satelit, kabelové rozvody, 
ti, kdo si pouští pořady přímo z archivu a ne
stahují si je do počítače či jiného přenosného 
zařízení, ti, ke kterým se naše programy do
stávají „jinou cestou“… Až moc dobře víme, že 
jde nejen o čísla, ale o lidské osudy, příběhy 
těch, kdo nás poslouchají. Dobře to popisuje 
třeba ohlas, který přišel do našeho vysíla
cího studia v průběhu jednoho březnového 
pondělního večera:

Dobrý večer, moc rád poslouchám Momentky 
a dnešní momentka se školou mi přišla taková, 
jako by ke mně mluvil Bůh! Moc děkuju za sdílení 
životní situace se školou.

Vyprošuji vám Boží požehnání. Jindra

I když je rádio vlastně „osamělá“ aktivita, 
moc dobře víme o vás, kdo jste na druhé stra
ně a posloucháte. Děkujeme, že jste s námi. 
Děkujeme, že jsme v tom spolu. 

Lucie Endlicherová 

Poslouchám, posloucháš, 
posloucháte

 S programem Na sobotní frekvenci Proglasu se Petr Húšť loučil ve velkém stylu – Pavel Helan nejen odpovídal, 
ale i hrál naživo z chalupy v Orlických horách.
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Prožíváme podivnou dobu, a trvá to už pří
liš dlouho. Žijeme v podmínkách, na jaké jsme 
v posledních desetiletích nebyli zvyklí. V izo
laci, pod zákazy, bez jasného výhledu do bu
doucnosti, ba s vědomím, že důsledky budou 
zlé. Společnost se štěpí, lidé si přestávají ro
zumět, postoje se vyhrocují a jakákoli soudrž
nost mezi lidmi se vytrácí čím dál rychleji.

To všechno zasahuje i církev, i mezi lidmi od
danými Pánu Ježíši Kristu se objevují všelijaké 
názory. Probouzejí se chiliastické nálady, jako 
by druhý příchod Pána Ježíše už musel nastat 
každou hodinou. Lidé ustrašení a paranoidní 
vidí za vším, co se děje, spiknutí politických elit, 
nadnárodních korporací nebo přímo projevy 
příchodu Antikrista. A děsí se jich, jako by Kris
tova svrchovanost neznamenala mnohem víc. 
Nespokojenost s vládou už u mnohých pře
sáhla únosnou míru, ochota respektovat záko
ny mizí a politické názory, často založené jen 
na mediálních zprávách, rozdělují i sbory a far
nosti. Roste bezohledné sobectví odvolávající 
se na nesmyslnost vládních nařízení, tím ale 
neztrácející nic ze své hrozivé podstaty. Lidé už 
ztrácejí nejen trpělivost, ale i naději.

Biblicky zakotvený křesťan by ovšem na
ději ztrácet neměl, vždyť ta jeho je zakotvená 
hlouběji, než kam zasahují podmínky pozem
ského života. Jsme lidmi vykoupenými ke svo
bodě, kvalita našeho života by přece neměla 
záviset na vnějších okolnostech! Navíc Písmo, 
ale i lidská historie nám dávají dost podkladů 
k tomu, abychom se ani té současné situace 
nemuseli bát. Bývalo hůř, dokonce ta trvalá 
nejistota, která nás tolik trápí, bývala v celé 
historii lidstva normálnější než iluze bezpeč
ného zajištění, na jakou jsme si v posledních 
desetiletích zvykli.

Mám rád knihu proroka Jeremjáše. Přizná
vám, že mě k ní kdysi přivedla stejnojmenná 
kniha Franze Werfela, nezůstalo ale jen u ní, 
jde o biblický text, o slovo Boží. Příběh i úděl 
tohoto proroka mi připadají fascinující a ne
smírně aktuální. Jeremjáš žil ve velmi kom
plikované době na konci sedmého a počátku 
šestého století před Kristem. Jeho národ byl 
tenkrát fatálně ohrožen vnější politickou si
tuací, stal se zrnkem mezi dvěma mlýnskými 
kameny, mezi stále ještě mocným Egyptem, 
a nově se vzmáhající říší Babylonskou.

Co chci v tuto chvíli zvlášť zdůraznit, byla 
nepopulárnost poselství, které Jeremjášovi 
svěřil Hospodin. V časech, jakými byla ta doba 
přelomu sedmého a šestého století, pokládá 
běžný člověk za potřebné a nanejvýš chvály
hodné vzepřít se hrozícímu nebezpečí, posta
vit se blížícímu se nepříteli, povstat, bránit se 
a třeba se i obětovat pro záchranu druhých 
a pro spásu dědictví otců a jejich víry. Kolabo
race s nepřítelem, oslabování bojové morálky 
bývá v takových dobách předmětem nejpřís
nějších trestů.

Přesně to ale obsahovala Jeremjášova 
zvěst. Vybízel k poddání se babylonskému 
králi, bránil sebeobraně lidu. Vyzýval, aby se 
národ nechal odvléct do babylonské země, 
aby se dobyvatelům vzdal. Prorokoval zkázu 
chrámu, znamení a pečetě Boží přítomnosti 
uprostřed potomků Abrahamových.

S touto zvěstí zůstával prakticky sám. 
Snad všichni ostatní tehdejší proroci, z velké 
části profesionálové sloužící králi a chrámu, 
národ uklidňovali zlehčováním babylonského 
nebezpečí a ujišťováním, že Hospodin svůj 
lid přece zachrání. Ač působili velmi pravo
věrně, byli to proroci falešní. Byli ale spojeni 

Podivná 
doba



24 Podivná doba

s vládnoucí garniturou a Jeremjáš na vlastní 
kůži poznal, co znamená nepřízeň mocných.

Naše doba je v něčem podobná. Doléhá 
na nás nepříjemný a ohrožující tlak, který lidem 
bere sociální kontakty a mnohým i možnost 
obživy. Nejistota, vyplývající z nejasných a ne
přehledných situací, ze zmatků vyvolávaných 
leckdy chaotickými rozhodnutími vlády, i z na
prosto nepodložených internetových tvrzení 
a teorií, nám bere klid a tolik potřebné životní za
kotvení. Jak poznat, který hlas je ten pravý? Kdo 
má pravdu a které rady je dobré respektovat?

Biblické doporučení, podle kterého bývala 
posuzovaná pravdivost prorockých vyhlášení, 
je jasné, v aktuální situaci ale nepoužitelné, dá 
se s ním pracovat až ex post. „Promluvíli pro
rok jménem Hospodinovým a věc se nestane 
a nesplní, nepromluvil to slovo Hospodin,“ říká 
Pátá kniha Mojžíšova (Dt 18,22). „Opovážlivě 
je mluvil ten prorok sám; nelekej se toho.“

My se ale potřebujeme rozhodnout teď, 
kdy ještě nevidíme, co se skutečně stane 
a jaké slovo se naplní. Co dělat teď?

Naslouchat a důvěřovat Hospodinu. Jeho 
hlas je tichý a jemný, pokud se necháme 
ovládnout strachem, neuslyšíme ho. Nejprve 
je třeba prosit o pokoj a o důvěru.

Potom je třeba se ptát. Ptát se Boha a ptát 
se Jeho slova. A církve, protože teprve ona 
dostává od Hospodina plné poznání. Nedat 
na hlas jednotlivců, jakkoli by se na první po
slech zdáli velmi bibličtí a jakkoli by nosili třeba 
i známá jména. Čas proroků jako jednotlivců, 
kterým bývalo Boží slovo svěřované, už minul, 
když byl církvi svěřen Boží Duch, Duch svatý.

Co říká Písmo o hledání Božího vedení? 
Mám na mysli dva příběhy, spojené společ
ným jménem Saul.

Tím prvním byl král Saul, první král Izraele. 
Jeho země byla zase jednou přepadena peliš
tejskými vojsky, lidu hrozilo smrtelné nebez
pečí. Bylo třeba obětovat Hospodinu, čekat na 
Jeho slovo a podle něho pak jednat. Obětovat 
i zvěstovat Boží vůli měl prorok Samuel, který 

už ohlásil čas, kdy dorazí za králem do Gilgálu. 
Saul ho tam čekal už sedm dní předem, Samu
el ale v ohlášený čas nepřišel. Bible ne uvádí 
důvod, dá se ovšem předpokládat, že mu Pán 
Bůh své slovo nedal tak rychle, jak prorok 
předpokládal. Saul tlak plynoucího času a tíhu 
odpovědnosti neunesl. Obětoval sám.

Prokázal tak, že neumí respektovat čas 
Pánem Bohem určený, příhodný čas, o kte
rém Písmo tak často mluví. Odhalil, že v po
zadí jeho oběti stála snaha Pána Boha přinutit 
k činu, teď hned. Jako by král lépe věděl, co je 
třeba dělat, než sám Hospodin. Jako by měl za 
to, že tím, kdo chrání národ před zkázou, je on 
sám, král, nikoli jeho Bůh.

Tím druhým Saulem je farizeus Saul, mi
lostí Pána Ježíše Krista proměněný v apoštola 
Pavla. Hnala ho touha rozšířit Kristovo evan
gelium po celém tehdejším světě. Byl svému 
Spasiteli tak vděčný, že Mu toužil obětovat 
sám sebe, celý svůj život. Jenže svět je širo
ký. Kterou cestou se dát, aby zvěstování mělo 
smysl a přineslo dobrý užitek?

SaulPavel nesedí a nečeká na Boží pokyn. 
Ví dost, aby mohl jednat, ví, co je třeba, jen tu 
konkrétní cestu nezná. Ví ale, že tam i onde 
je evangelia třeba, že zásadní chybu neudělá. 
A tak si připraví plán a vyrazí. Nejprve do pro
vincie Asie – Boží Duch ho ale zastaví. Tam ne.

Pavel poslechne, nesloží ovšem ruce 
v klín. Vyrazí do Frygie, projde Galácii, zamíří 
do Bithynie – a Duch svatý ho zastaví podruhé.

Nová změna plánu. Pavel projde My
sií a dojde až do Troady. A teprve tady ho 
Pán Bůh osloví přímo. Má se dát do Evropy, 
do Makedonie.

Pavel při svém hledání nečekal. Jednal 
svévolně, že ho Boží Duch musel zastavovat? 
Proč nebyl potrestán jako král Saul?

Protože Pavla vedla důvěra, zatímco krále 
Saula nedůvěra k Hospodinu. Protože jejich 
postoje a činy měly zásadně odlišné koře
ny. Saul měl pocit, že Hospodin na svůj lid 
zapomněl, a že je na něm, na králi, aby ho 
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zachránil. Pavel věděl, že je poslán zvěstovat 
evangelium po celém světě a nepochyboval, 
že jeho Bůh bude s ním. Nechtěl promarnit 
čas, byl ale připraven od svých plánů kdykoli 
odstoupit a respektovat Boží vedení.

Navzdory podobnosti šlo o dvě naprosto 
odlišné situace. Klíčové pro jejich posouzení 
byla motivace jejich protagonistů. Podobně 
Jeremjášovo zvěstování, jakkoli se zdálo být 
podivné a protistátní, mělo dobrý motiv, to
tiž skutečné Boží pověření, soulad s Boží vůlí. 
Na motivu ovšem záleží ze všeho nejvíc.

Na koronavirovou pandemii existují různé 
názory. Tak to na světě chodí, problém ale za
číná tam, kde se různé názory objevují v círk
vi, a nerespektují přitom základní směřování 
biblického textu. Ano, o koronaviru se v biblic
kých knihách nemluví, ovšem to zásadní smě
řování biblického poselství, ty hlavní principy 
vyplývající z celkového biblického příběhu, ty 
mluví velmi jasně.

Jak se tedy zachovat, když žádný jasný 
a jednoznačný biblický pokyn nemáme? Je 
správné respektovat všechna vládní nařízení? 
Nosit respirátory? Nechodit do společnosti, 
ba ani na bohoslužby? Nechat se očkovat?

Neřeknu ani ano, ani ne, protože před Pá
nem Bohem nemá valnou cenu dělat něco jen 
proto, že mi to někdo poradil. Je třeba ptát se 
přímo Jeho, hledat v Bibli. Pokud ale mohu 
něco poradit, nechejme se vést příkladem 
biblických příběhů a ptejme se sami sebe, co 
je naším nejhlubším motivem. Proč se rozho
dujeme tak, jak se rozhodujeme. Protože to 
už nemůžeme vydržet, nebo proto, že touží
me následovat příklad Pána Ježíše, který se 
nikdy nevymezil proti kruté římské nadvládě? 
Protože nám to není pohodlné, nebo proto, že 
nám záleží na našich bližních? Protože chce
me být sami svými pány a nedělat věci, které 
se nám zdají podivné, nebo následovat pří
klad Boha, který se stal služebníkem?

Ano, mnohá vládní nařízení nejsou srozu
mitelná a zřejmě ani nejlepší. Kdybych byl ale 

na místě vlády, nejspíš bych nejednal o mno
ho lépe, rozhodovat se v nepřehledných situ
acích není snadné. Ano, o efektivitě některých 
opatření se dá pochybovat, jistotu ale ne
máme. A pokud si nejsme jistí, měli bychom 
vždycky volit princip předběžné opatrnosti. 
A podle 14. kapitoly epištoly Římanům máme 
brát velmi vážně svědomí, a tedy i obavy 
svých bližních. Pokud bych měl svým cho
váním někoho pohoršit, vyvolat jeho strach 
nebo nejistotu, měl bych jednat jinak.

Nejpodstatnější totiž je, že nic z toho, co se 
děje, se neděje bez Božího vědomého dopuš
tění. A jestli Pán Bůh něco dopustil, udělal to 
s vědomím všech důsledků. Ví přitom i o nás, 
nezapomněl na nás. O to se můžeme vždycky 
opřít. Náš Bůh nás v tom nikdy nenechá.

Petr Raus

 Jdete-li u nás nahrávat, musíte být skutečně obe-
zřetní – někteří by se nemuseli vůbec k mikrofonu ani 
dostat (k vidění cestou do nahrávacího studia).
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Výběr 
z dopisů

Milí přátelé, dík za pořad. Vnímám, že 
se dnes potřebujeme ztišit v modlitbě 
a prosit Pána, co On chce. A vstupovat 
do jím připravených skutků. Často se 
uzavíráme do sebe.

Karel

Opravdu jsem vděčný za práci vás 
všech v TWR a i v otázce financí máte 
moji (a věřím, že nejen moji) plnou dů
věru. Budu se snažit občas napsat. Ne
dávno jsem si říkal, že by se mi líbilo mít 
samolepku TWR třeba na autě nebo 
na schránce. Kdybyste něco takové
ho měli k dispozici, určitě bych si rád 
samolepky zakoupil.
Doufám, že vysílání TWR se bude dál 
moci šířit pod Boží ochranou. To, co 
v těchto dnech předvedly Google, Face
book, Twitter a spol., nám docela reál
ně ukázalo možnou podobu novodobé 
cenzury. Vy bojujete v první linii, a za to 
vám náleží moje lidské poděkování, ale 
především veliká odměna od nebeské
ho Otce. Možnost na toto dílo alespoň 
trochu přispět je potěšením, ale ať pra
vá ruka neví o levé…
Ať se vám daří, ať vám Bůh žehná.

Pavel

Jsme moc vděční za službu Rádia 7. Moje 
žena asi neposlouchá ani nic jiného .
A také jsme vděční, že tuto službu mů
žeme z Boží milosti podporovat. Máte 
naši důvěru. Jsem rád, že jste nakonec 
skončili v plusu (ještě když jsem posílal 
peníze, tak to nevypadalo). Dík za info.
Aktuálně bojujeme doma s covidem, 
a tak vám přejeme hojné zdraví a požeh
nání od našeho Otce a Pána Ježíše Krista.

Robert

Děkuji za včerejší vysílání pořadu Na so-
botní frekvenci Proglasu. Hodně jsem 
u něj přemýšlela a uvědomovala si, že to, 
aby se rodiče, když už to musí být, roz
vedli tak, aby minimalizovali škody na dě
tech, by bylo velice potřebné, a to dokon
ce i v případě, že ty děti jsou už dospělé. 
Z rozvodu svých rodičů vím, že je to skoro 
nemožné, a o to víc obdivuji lidi, kteří se 
s tím pokoušejí pomoct druhým. Je dobré 
vědět, že taková pomoc existuje, i když na 
druhé straně asi nebude hodně těch, kteří 
by si chtěli nechat pomoct...
Dále bych chtěla poděkovat za vysílání 
na téma Nemilujte svět od Lucie a Ja
kuba Limra. V pořadu zmínili, že se před 
zahájením modlili, aby je Bůh vedl, tak 
bych jim ráda vzkázala, že bylo zjevné, 
že tomu tak je.

Martina

Zdravím vás a děkuji za vaši sluzbu. Ať 
vás Hospodin sám vede, dává nové ná
pady, vize, síly i k realizaci a také Jeho 
ochranu a vše, co potřebujete. Je mi ctí 
být aspoň v malém množství finančně 
vaší součástí. Bůh vás požehnej.

Adéla
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Před chvílí jsem se modlila za svoji ro
dinu, aby jim Pán Bůh dal svůj pokoj, 
sílu a moudrost. Mamce zjistili covid, 
není jí dobře a sestra se o rodiče stará. 
Hrála u vás anglická písnička, o které 
jste říkali, že vznikla během první vlny, 
a ve které se zpívalo, že Pán Bůh má 
naše blízké v rukou a že jim žehná. Tak 
jsem Mu děkovala za rychlou odpověď.

Alena

Manželka dostala na Vánoce chytrý 
mobil a data, a tak když jede autem 
z práce, vždy si vás pustí online a přije
de domu „plná Ducha“.

Pavel

Milí přátelé v TWR, chci vás požádat 
o zrušení zasílání Antény a zrušení dat 
mého otce Karla ve vaší databázi, a to 
z důvodu jeho úmrtí. Odešel smířen se 
svým Pánem a Spasitelem v požehna
ném věku 95 let loni v létě. Do poslední 
chvíle byl zcela samostatný, dobře my
slící. Byl velkým čtenářem a také sepi
soval různé zajímavosti, historii, psal 
dopisy i emaily na počítači. Celý život 
žil v církvi, kde větší část svého života 
sloužil v nejrůznějších službách. Zajímal 
se a podporoval dění v křesťanském 
světě a také se zajímal o dění v TWR 
a se zájmem četl Anténu.
Jinak i já s manželkou jsme příznivci 
TWR, poslouchali jsme za totality ješ
tě na krátkých vlnách. Rád vzpomínám 
na čas základní vojenské služby v le
tech 1976–1978, kdy jsem o víken
dech pracoval v kanceláří náčelníka 
a tajně si na jeho přijímači pouštěl po
řady TWR . A v posledních letech, kdy 
jsem pracoval v Armádě spásy jako ři
dič a míval jsem v autě pomocníky z řad 
bezdomovců – tedy uživatelů Armády 
spásy – jsem jim pravidelně po mnoho 
let pouštěl vaše pořady, které vždy za
čínaly na stanici Proglas v 9.00 a občas 
i pořad Na sobotní frekvenci Proglasu.
I v současnosti vás rádi posloucháme – 
tedy Rádio 7. Díky za vaši práci, ať jí 
Pán žehná a mnoho lidí ať je povzbuze
no ve víře a obráceno k Bohu.

Miroslav

Milí v Rádiu 7, kvůli svému synovi jsem 
si díky koupila knihu Normální šílenství, 
kde jsem našla další důvody něco to
lerovat a něco se v jeho životě snažit 
usměrnit. 
Další titul, který jsem díky vám koupi
la, je kniha „Jak zničit církev“. Jedna ob
darovaná sestřička už mi sdělila, jak je 
z ní nadšená, ostatní reakce čekám, až 
to přečtou. Knihu Otevřená klec jsem si 
objednala hned, jak jste nás o ní infor
movali a jednu už čte kamarádka, které 
jsem o Bohu už něco řekla. Přečetla si 
i Malou školu lásky a Střežené město. 
Komu nabídnu ty další, ještě nevím.
Silvestrovské a novoroční pořady se 
mi líbily, nejvíc asi pořad s Noemi Ko
mrskovou. Moje situace se schizofren
ním synem také není vždy a ode všech 
pochopena. Ale těžko to od někoho 
mohu čekat.

Marie

Zdravím. Znovu musím napsat. Pořad 
Klika dnes a bratr Petr. To, co tam říká, 
je průlomové, a opravdu to lze použít 
na dnešní dobu.

Alex
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NEPRODEJNÉ!

Trans World Radio je nástrojem církve Kris
tovy; česká redakce TWR je partnerskou sou
částí stejnojmenné celosvětové organizace.

TWR prostřednictvím rozhlasového vysí
lání přináší posluchačům evangelium, dobrou 
zprávu o odpuštění hříchů skrze oběť Ježíše 
Krista na kříži a o věčném životě s Bohem, 
a současně vysvětluje důsledky odmítnutí 
této nabídky – tedy věčné oddělení od Boha. 

V České republice máme pracoviště v Brně; 
připravujeme rozhlasový program pro stanici 
Rádio 7. Tato stanice vysílá česky 24 hodin 
denně prostřednictvím satelitu, internetu 
a kabelových rozvodů. 

Každodenně také připravujeme programy 
pro Radio Proglas.

Můžete nás sledovat na webu www.twr.cz 
nebo www.radio7.cz, kde najdete i archiv 
odvysílaných pořadů; dále na FB Rádia 7 
(www.facebook.com/radio7cz) a Instagramu 
(radio7cesky). Pravidelně doplňujeme zázna
my pořadů na YouTube – kanál TWRCZ – a vy
síláme živě videa na Facebooku. Odvysílané 
relace najdete také na streamovací službě 
Spotify nebo iTunes – pod názvem „Pořady 
TWR a Rádia 7“. Svůj vlastní podcastový kanál 
mají pořady Klika, Průsečíky, Štafeta, Uši k duši 
a Základy; další připravujeme.

Informace o připravovaných pořadech 
zveřejňuje měsíčně časopis Život víry.

Máteli zájem se ke službě TWRCZ přidat 
a osobně se zapojit do rozhlasového šíření 
evangelia, kontaktujte nás.


