
Zleva: Jana Pefitová,
Rozita Mertová a Daniel
Zeman diskutují s poslu-

chaãi na náv‰tûvû 
slezsk˘ch sborÛ.

Marie Frydrychová natá-
ãí slovo k Ïenám (pofiad
“Zadáno pro dámy“ –
Proglas, úter˘ 9:15 hod.).
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BoÏí plán záchrany

Dávání a ‰tûdrost

Ze zahraniãí

Z va‰ich dopisÛ

Pracovní t˘m

www.twr.cz

Nabídka titulÛ

Spolupráce s církví

Velikonoãní zamy‰lení
O technické odbavování pofiadu „Na sobotní frekvenci Proglasu” se

stfiídavû starají manÏelé Hodecovi, Ale‰ Barto‰ek a Ondfiej Malina 
(na snímku). Pfiipravuje se je‰tû Ale‰ Bambu‰ek (kter˘ byl hostem to-

hoto pofiadu v sobotu 9. bfiezna). 

Nákres budoucího odbavovacího pracovi‰tû celodenního vysílání TWR-CZ. V tûchto prostorách od 
prvního dne zprovoznûní na‰í budovy aÏ dosud sídlí firma Jana Viktorina (ãlena Rady TWR-CZ). Dohodli
jsme se, Ïe koncem leto‰ního roku budeme tyto prostory potfiebovat a bûhem mûsíce ledna je musíme upra-
vit pro vysílací úãely.

Control room je odbavovací reÏie, kde budou umístûny v‰echny potfiebné pfiístroje k pfiehrávání písní,
pfiedtoãen˘ch pfiíspûvkÛ, hudebních pfiedûlÛ a znûlek a kde také budou pfiepínaãe, umoÏÀující napojení 
slovenské redakce a na‰ich regionálních a spolupracujících studií (napfi. PlzeÀ, Proglas, Tachov apod.).
Technik a moderátor odbavovacího pracovi‰tû bude nejen obsluhovat ve‰keré technické zafiízení, ale bude
také sledovat dodrÏování ãasového vysílacího harmonogramu a sv˘m hlasem vstupovat do vysílání jako
moderátor smûny. Pfies zvukotûsné sklo je vidût do studia, odkud budou vysílány rozhovory, komentáfie 
a jiné diskusní typy pofiadÛ.

Speakers’ room je místnost pro pfiípravu a odpoãinek moderátorÛ, ktefií budou pracovat prakticky 
v nepfietrÏitém provozu stfiídavû v krátk˘ch smûnách. 

Technical room je prostor, kde budou umístûny rÛzné pfiístroje, umoÏÀující pfievod zvukového signálu
do digitální elektronické podoby a následnû pfievod do vysílacích antén, záloÏní zdroje elektrické energie 
a dal‰í nezbytná zafiízení pro pfiíjem a vysílání rozhlasového signálu. 

Editors’ room je prostor pro vedoucího vysílání, ‰éfredaktora a stfiídající se redaktory a autory, jejichÏ
hlavní pracovní ãinností bude zaji‰tûní obsahové i organizaãní sloÏky vysílání. 

Pfiestavba stávajících kanceláfisk˘ch prostor na uvedené úãely by mûla trvat asi 2 mûsíce a bude vyÏa-
dovat dost ochotn˘ch fiemesln˘ch pomocníkÛ (zedníky, stolafie, ãalouníky, malífie, uklízeãky). Podrobnûj‰í
harmonogram v‰ech pfiípravn˘ch prací uvedeme v podzimním vydání na‰eho zpravodaje Anténa. 

Pozn.: anglické názvy místností jsou uvedeny proto, Ïe obrázek byl pÛvodnû urãen pro zahraniãní ãtenáfie.
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Společné modlitby
Proto aÈ se kaÏd˘ vûrn˘ k tobû modlí v ãas, kdy lze tû je‰tû nalézt. 

Îalm 32:6

Milí ãtenáfii a posluchaãi,
pokud jste se doãetli aÏ sem, je Vám urãitû jasné, Ïe TWR-CZ se naprosto vymyká v‰em svûtsk˘m a podnikatelsk˘m

zámûrÛm. Obvykle rádia Ïijí z reklam a tûÏí z poslouchanosti. TWR reklamy nevysílá a poãty posluchaãÛ nejsou 
nejdÛleÏitûj‰í. Svûtská rádia se snaÏí lidi bavit, a proto pfiiná‰ejí záplavu informací, my pfiiná‰íme dÛleÏitou zprávu –

jenom jednu a mluvíme o ní pofiád. âistû ekonomicky vzato je to, Ïe uÏ 12 let v âeské republice a 50 let na celém 
svûtû existujeme, zázrak – a to je jádro v‰eho. TWR existuje díky poÏehnání V‰emohoucího a jeho milosti. Oboje se

projevuje mnoha rÛzn˘mi zpÛsoby. Nepfiestáváme Bohu dûkovat za jeho péãi a starost a také za vás v‰echny, kter˘m
leÏí na srdci zvûstování evangelia skrze sluÏbu TWR-CZ. Dûkujeme vám za v‰echny modlitby i finanãní dary 

a prosíme – vytrvejte! KaÏd˘ máme na misii svÛj podíl - nûkdo dá peníz, jin˘ usedne za mikrofon. A spoleãn˘m 
úsilím tak mÛÏeme mít podíl na Kristovu evangeliu. 

❉
UÏ dlouho se modlíme za redaktora na pln˘ úvazek. PfiestoÏe nás nûktefií zájemci uÏ kontaktovali, potfieba stále trvá.

Modlete se s námi za to, aby BÛh pfiivedl na toto místo ãlovûka oddaného zvûstování evangelia, stálého ve vífie 

a obdafieného moudrostí a biblick˘m rozhledem, nejlépe muÏe. ZároveÀ dûkujte za to, Ïe nás BÛh chrání a i kdyÏ místo 

stále není obsazeno, pofiady vãas a v pofiádku odcházejí na místo urãení.

❉
Za poslední rok se toho mnoho odehrálo v rÛzn˘ch jednáních a rozhovorech o satelitním vysílání. Situace se stále vyvíjí,

pfiicházejí nové moÏnosti a nabídky, a tak proÏíváme vdûãnost za v‰echno, co nás BÛh za ten minul˘ rok nauãil a ãím nás

provedl. Stejnû tak se uãíme v nov˘ch situacích hledat pfiipravené BoÏí cesty. Proste spolu s námi za moudrost a prozíravost

pro techniky, ktefií hledají nesnaz‰í a nejlevnûj‰í zpÛsob pfienosu signálu z vysílaãe aÏ k vám domÛ; modlete se 

za redaktorsk˘ a moderátorsk˘ t˘m, aby jejich rozum i jazyk byly podfiízeny Bohu a koneãnû se modlete i za nové 

posluchaãe, pro nûÏ toto v‰echno dûláme. Chceme jasnû zvûstovat evangelium zpÛsobem, kterému dne‰ní ãlovûk rozumí.

❉
Stále více reálná moÏnost celodenního vysílání klade velké poÏadavky na celou redakci. Hledáme nové spolupracovníky

a zku‰enosti ukazují, Ïe to není vÛbec jednoduché. V misii se málokde doãkáte vy‰‰ího finanãního zabezpeãení a mnozí,

ktefií by jinak o spolupráci s námi mûli zájem, skonãí na tom, Ïe jim nenabídneme dostateãné finanãní ãi materiální 

ohodnocení. Ale Bohu patfií v‰echno - on je skuteãnû bohat˘. Vûfiíme, Ïe najdeme redaktora, jehoÏ potfieby budou pokryty,

a vûfiíme Bohu, Ïe má celou situaci pevnû v rukou. Druhou ãástí tûchto modliteb jsou díky za v‰echny, ktefií s námi krátce

anebo také uÏ léta spolupracují bez nároku na honoráfi. Vypro‰ujte jim, prosím, spolu s námi BoÏí poÏehnání.

❉
V této Anténû se doãtete o pfiipravovaném ‰kolení pro nové i stávající spolupracovníky, které se má konat v kvûtnu tohoto

roku. Dûkujte spolu s námi za nové lidi, ochotné pfiispût sv˘m ãasem a sv˘m obdarováním. Dûkujte za ‰kolitele, ktefií nám

ochotnû vy‰li vstfiíc a pfiijedou pomoci. Proste za to, aby ‰kolení pfiineslo uÏitek v‰em zúãastnûn˘m - jak duchovní, 

tak profesionální. Modlíme se, aby novû pfiipravení lidé opravdu zaãali spolupracovat a pomohli tak vytvofiit celodenní 

satelitní rozhlasové vysílání.

❉
Hledáme ochotné lidi z místních sborÛ, ktefií by chtûli na tom svém místû dûlat “spojku” s TWR-CZ. KaÏd˘ máme své 

místo a svÛj úkol - teprve vzájemn˘m propojením získává toto snaÏení jednotlivcÛ na úãinnosti. Proste spolu s námi 

za tyto “spojky”.

❉
TWR-CZ, stejnû jako celosvûtové TWR, Ïije z darÛ. Nemáme dÛvod si stûÏovat, BÛh vÏdycky otevfiel srdce ochotn˘ch 

dárcÛ a my jsme vÏdycky mûli tolik, kolik jsme potfiebovali. I teì víme, Ïe se BÛh postará, a tak proste spolu s námi za nové

lidi, ochotné podpofiit zvûstování evangelia rozhlasem. ZároveÀ s námi dûkujte za to, Ïe s Bohem a v Bohu mÛÏeme vírou

proÏívat i finanãní bezpeãí navzdory neklidné dobû.

❉

BÛh nadûje nechÈ vás naplní ve‰kerou radostí a pokojem ve vífie, 
aby se rozhojnila va‰e nadûje mocí Ducha svatého. 

¤ímanÛm 15:13

� 55550000 �
Pfied padesáti lety do‰lo ke dvûma narozením. Jednak se narodila holãiãka, a pak také no-

vá práce. Obû mûly stejného otce: Dr. Paula Freeda. 11. února 1952, v den, kdy se FreedÛm
narodilo druhé dítû, oficiálnû vzniklo Trans World Radio, tehdy pod jménem International
Evangelism. Stejnû jako narození ãlovûka, i narození nové práce b˘vá bolestné. 

V knize „Antény do vûãnosti“ Dr. Freed napsal: „Od samého zaãátku . . .nás na v‰ech 
stranách obklopovala kritika. Vût‰inu zavinila na‰e neschopnost definovat si cíle. Vûfiili jsme,
Ïe se nûco musí udûlat, ale plnû jsme nechápali, kudy se dát. My‰lenka na rozhlas nás ale
neopou‰tûla… pofiád jsme si kladli otázku, kde BÛh otevfie dvefie…“

Dnes proÏíváme luxus pohledu zpût na to, co BÛh ”otevfiel“. Pfiitom se radujeme z odvahy
Paula Freeda, ochotného vstoupit do neznáma a pokraãovat dál i tváfií v tváfi kritice.
Podivujeme se nad mocí Boha, kter˘ poÏehnal a rozmnoÏil práci Trans World Radia. Chválíme
a oslavujeme Toho, kter˘ ji vyvedl z maliãké a neusmûrnûné práce do takové, která dnes 
objímá cel˘ svût sv˘m ‰ífiením evangelia po rozhlasov˘ch vlnách, a také jsme vdûãní za mnoho
ÏivotÛ, do kter˘ch vysílání vstoupilo a zpÛsobilo v nich trvalé zmûny. A modlíme se, aby vize
TWR zÛstala zakofienûná v Pánu JeÏí‰i Kristu.

I kdyÏ 50. v˘roãí vzniku TWR budeme oficiálnû vzpomínat aÏ v roce 2004 (zlaté v˘roãí prv-
ního vysílání z Tangieru), zveme vás k radosti a oslavû Pána teì, kdy si pfiipomínáme tento
milník v historii TWR!

Všechno nejlepší, MERA!
V maìarském t˘mu TWR (MERA) 9. února 2002 oslavili své desáté v˘roãí. ¤editel, pan Tibor

Kulcsar, fiíká: „Toto narození pfiedcházelo tfiicetileté tûhotenství!” V madar‰tinû se totiÏ zaãalo 
vysílat na zaãátku ‰edesát˘ch let. A tak se v Maìarsku slavilo, v‰ichni pracovníci a pfiátelé 
i posluchaãi TWR. Kulcsar se k tomu vyjadfiuje: „Neoslavujeme sebe, ale Pána, kter˘ v posled-
ních letech dûlal úÏasné vûci. Oslavujeme Jeho jméno za v‰echny ty, ktefií mohli uvûfiit díky 
rozhlasovému vysílání, i za v‰echny, ktefií bydlí na samotách a v mal˘ch vesniãkách, kde by jinak
nemûli ‰anci dovûdût se evangelium.”

(âeská redakce gratulovala s mísou vyrobenou ãesk˘mi skláfii.)

Změna ředitele TWR-International 
Vedení mezinárodního TWR oznámilo, Ïe od 1. ãervence 2002 fieditelské kfieslo pfievezme

David Tucker po fiediteli Dr. Thomasovi J. Lowellovi, kter˘ TWR provedl posledními 8 lety a byl
nástupcem Dr. Paula Freeda. David Tucker od ãervna 1997 zastával funkci jeho zástupce
a v letech 1995-1997 pracoval jako fieditel národního partnera TWR-UK. 

„Pfiemáhá mne dÛvûra a odvaha vedení TWR, které mû povolalo do funkce fieditele Trans
World Radia,“ fiíká Tucker. „Beru na sebe tuto novou v˘zvu se siln˘m pfiesvûdãením, Ïe 
evangelium JeÏí‰e Krista je jedinou nadûjí pro rozbolavûl˘ svût.“ 

Trans World Radio 
V lednu 2002 mezinárodní kfiesÈanská misijní rozhlasová organizace Trans World Radio do-

sáhla dal‰ího milníku. UÏ vysíláme pofiady ve 180 jazycích a náfieãích – coÏ je víc neÏ BBC,
Hlas Ameriky, ãínské Radio International a Voice of Russia dohromady. TWR jako celosvûtová 


