
Ïe onen zmínûn˘ satelit, kter˘ vyuÏívají ãeské subjekty, mÛÏe nyní vyuÏívat i Slovenská repub-
lika a má na nûj svÛj vlastní pfiístup. Tato skuteãnost sama o sobû by je‰tû tak mnoho nezna-
menala, kdyby slovenská strana nemûla také své ceny za satelitní sluÏby. Ceny na Slovensku
jsou je‰tû nejménû o polovinu niÏ‰í neÏ v âeské republice a to uÏ je dÛvod k dal‰í rozvaze.
V polovinû fiíjna jsme se dohodli s vedením TWR-Slovakia na moÏnosti provozování spoleã-
ného vysílání zatím nejlevnûj‰í slovenskou cestou. ZÛstává nedofie‰eno pomûrnû drahé mezi-
národní spojení mezi Brnem a Bratislavou (coÏ by ale v pfiípadû ãeské varianty bylo stejné, jen
by ‰el signál opaãn˘m smûrem). Tímto problémem jsme se zab˘vali na jednání s telekomuni-
kaãními spoleãnostmi pfii pfiíleÏitosti mezinárodního veletrhu INVEX v Brnû. V dobû uzávûrky
tohoto zpravodaje je‰tû nebyly známé v˘sledky. 

PÛvodní pfiedpoklad zahájit celodenní vysílání 30.3.2003 nechceme v této situaci brát jako
definitivní. Musíme respektovat okolnosti, kter˘mi jsme (tfieba i nechtû) vedeni a pfiijímat je
v pokofie pfied BoÏí svrchovaností. To, co je na nás, se snaÏíme dûlat v poslu‰nosti v˘zvy Pána
JeÏí‰e ke zvûstování evangelia tak, aby strategick˘ zámûr roz‰ifiovat BoÏí slovo k co nejvût-
‰ímu poãtu lidí byl uskuteãnûn. Souãasnû chceme b˘t dobr˘mi hospodáfii se svûfien˘mi pro-
stfiedky a neutápût finance tam, kde to není nutné. Je tedy docela moÏné, Ïe termín zahájení
celodenního provozu bude posunut, ale nemûlo by to b˘t o více neÏ o pÛl roku. 

V této nelehké situaci potfiebujeme nejvíce pokoj, rozvahu, dostatek energie a pfiedev‰ím
BoÏí poÏehnání a ochranu nad cel˘m projektem. Jde pfiece o to, aby tato práce byla Bohem
pouÏitelná, aby na ná‰ první krok mohl BÛh navázat svou milostí, vypÛsobit v srdcích poslu-
chaãÛ touhu po Jeho Slovû a promûnu srdcí, vyjádfienou obrácením se k Pánu JeÏí‰i Kristu –
záchranci lidsk˘ch du‰í. ZÛstalo-li by v‰e jen na nás, mohli bychom mluvit a mluvit a mluvit
a slova by hnila a hnila a hnila... BÛh je ten, kter˘ zasetému slovu dává vyrÛst v nové ratolesti
pfiiná‰ející ovoce. Pfiesnû o takovou vzájemnost usilujeme!

České vysílání HCJB končí
Vysílaní Dobré noviny z ekvádorského Quita skonãilo
Bûhem leto‰ní 72. HCJB World Radio International Council Conference v Quitu 13.–18. záfií

jsme se dozvûdûli pfiekvapivou zprávu, Ïe ãeské a slovenské vysílání na krátk˘ch vlnách v záfií
konãí. Byli jsme vdûãni Pánu Bohu, Ïe jsme témûfi v‰ichni, kdo se na vysílání a následné práci
s posluchaãi nûjak podílíme, mûli moÏnost podûkovat zakladatelkám Dobré noviny sestfie
Kladenské (sestra Fialová) a Georginû Gonzales (Helena Kaplanová). Po 27 letech denního
vysílání jsme spoleãnû pfiipravili oznámení a bûhem dvou minut a padesáti dvou vtefiin jsme
posluchaãÛm oznámili, Ïe vysílání konãí. DÛvod pro toto rozhodnutí vypl˘vá ze skuteãnosti, Ïe
se nedostávají finanãní prostfiedky pro cel˘ euroasijsk˘ region. ProtoÏe jsme malá zemû
s mal˘m poãtem obyvatel, byli jsme z úsporn˘ch dÛvodÛ zru‰eni. Jen pro zajímavost, náklady
na vysílání Dobré noviny se pohybovaly kolem 30 tisíc US dolarÛ roãnû. (Pozn. redakce: cena
je za 15 minut vysílání dennû – za tuto sumu se dá dnes uhradit celoroãní pronájem satelit-
ního segmentu nesrovnatelnû vy‰‰í kvality pfienosu a to na 24 hodin dennû!) 
• Dûkujeme Bohu, Ïe jsme nezÛstali nepfiipraveni. JiÏ del‰í dobu archivujeme v‰echny

pofiady na webov˘ch stránkách. Dnes jsou tam stovky nejrÛznûj‰ích pofiadÛ, nejen ve zvu-
kové, ale i textové podobû. Jakmile zdigitalizujeme archivní nahrávky, jsme ochotni poslu-
chaãÛm zasílat audio kazety, takÏe se v Ïádném pfiípadû neodmlãujeme. Dále máme k dis-
pozici ãasopis Zápas o du‰i a internet – www.hcjb.cz.

• Dûkujeme Bohu, Ïe jiÏ nûkolik let jednáme za HCJB World Radio s brnûnsk˘mi pracovníky
TWR o moÏnostech satelitního vysílání. HCJB World Radio je pfiipraveno poskytnout tech-
nickou v˘pomoc.

• Dûkujeme Bohu, Ïe se pfiedstavitelé HCJB World Radio, Trans World Radia a spoleãnosti
FEBA se‰li v záfií na Floridû, kde prezentovali spoleãn˘ projekt rozhlasové spolupráce.
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Modlíme se, aby nové moÏnosti spolupráce na‰ich misií, pracovníkÛ, bratrÛ a sester pfiine-
sly poÏehnání v‰em posluchaãÛm a slávu na‰emu Pánu. Jsme pfiesvûdãeni, Ïe pokud jsou
urãité zmûny nutné, je nejlépe je provést bez zbyteãn˘ch odkladÛ. Dobfie víme, Ïe tam, kde
BÛh jedny dvefie zavfie, otevfie dal‰í moÏnosti.

Konference se úãastnily Helena Kaplanová, Jindra Suchomelová, Gabriela Lauková,
Dagmar Kukuãková a Klára Steigerová.

Za redakci HCJB Steigerovi

V˘Àatek z dopisu, zaslaného posluchaãÛm rádia HCJB jako vysvûtlení k rozhlaso-
vému upozorÀování o ukonãení ãeského vysílání HCJB. 

Byl to pro v‰echny opravdov˘ ‰ok, kdyÏ jsme se o tom dozvûdûli na v˘roãni schÛzi HCJB.
Nebyli jsme sami. ·védské vysílání skonãilo jiÏ dfiíve a ruské se také pfiená‰í „domÛ“. Konãí
také japonské vysílání – bratr Ozaki, kter˘ tento program zaloÏil, vyslovenû plakal. Anglické
a nûmecké vysílání bylo velmi zkráceno. Byly vyfiazeny ty jazyky a zemû, ve kter˘ch mají
posluchaãi moÏnost zachytit jiné kvalitní kfiesÈanské stanice, a dává se pfiednost zemím, kde
tato moÏnost neexistuje. MÛÏete si pfiedstavit, jak mne to sebralo, ale nezb˘vá mi nic jiného,
neÏ dûkovat Pánu za tûch 28 let sluÏby. Vûfiím, Ïe v tom ãase bylo mnoho posluchaãÛ povzbu-
zeno ve vífie, Ïe mnozí pfiijali Pána. Pro mnohé byl program „Dobrá novina” kaÏdodenní posi-
lou. Dûkuji Pánu také za to, Ïe jsem vytrvala do konce, a aãkoliv  se mnohdy zdálo, Ïe práce
byla nad moje síly, pfiece jsem se nevzdala. Nyní jsem Pánu vdûãná za klidné svûdomí
a pokoj, Ïe jsem poslechla to, co pro mne naplánoval, a teì uÏ budu mít Ïivot klidnûj‰í a ne
tolik stresu. Vám, milí posluchaãi, chci podûkovat za va‰i vytrvalou spolupráci, za va‰e dopisy
a i tûm, co nepsali, také za to, Ïe jste pravidelnû poslouchali. Nemohu vám doporuãit nic
jiného, neÏ sledovat na‰e programy pfies internet – máte-li tu moÏnost a vám, ktefií zÛstáváte
u rádia, abyste poslouchali TWR. Dá se v˘bornû zachytit a má velmi kvalitní kfiesÈanské pro-
gramy. Tak se raduji, Ïe vás tímto zpÛsobem nenechávám opu‰tûné a bez duchovní posily
a prosím Pána, aby vám dále Ïehnal a ve vífie vás posiloval, aby nikdo z vás nese‰el z té
cesty, na kterou vás „Dobrá Novina” uvedla.

Vzpomínky: Na rozlouãenou chci je‰tû zavzpomínat na dobu, kdy mne Pán povolal, abych
zaãala v HCJB ãeské a slovenské vysílání. KdyÏ mi bylo 14 let, byli jsme na prázdninách
v âeské republice a jeli jsme s bratranci na kánoích po fiece aÏ na pfiehradu. V noci se stano-
valo a tam jsem vidûla, s jakou touhou trampové „lovili“ na rádiích cizí stanice, vãetnû HCJB.
Pak, krátce pfied tím, neÏ jsme se vrátili domÛ, mi maminka fiekla: „Ty má‰ je‰tû koruny. Tady
nûkdo prodává nádhern˘ vy‰ívan˘ ãesk˘ kroj. Nechce‰ si ho koupit?“. Moje pfiesvûdãivá odpo-
vûì byla: „Ne! Já musím koupit ãesk˘ psací stroj!“. „Na co, prosím Tû?” zeptala se maminka
s velik˘m údivem. „AÏ dostuduji, budu dûlat ãesk˘ program pro HCJB,“ odpovûdûla jsem s jis-
totou. A skuteãnû, ve 23 letech, po ukonãení university, kdy jsem mûla titul magistra v radio-
komunikacích a ‰kolství, jsem jela na 3 mûsíãní kurz ãe‰tiny na Karlovu univerzitu v Praze.
O této cestû samotné by se dalo napsat nûkolik kapitol, jak mne Pán vedl a chránil od v‰eho
zlého. Pfii této cestû jsem také nav‰tívila TWR, které tehdy fungovalo v Monaku. Po návratu
do Quita jsem nastoupila v HCJB ...

... Zaãala jsem dostávat dopisy a kdyÏ jich bylo 46 za rok (tyto první dopisy jsme si scho-
vávaly jako poklad), vzala si maminka – s pseudonymem „sestra Fialová” – na starost kores-
pondenci, která v roce 2000 vzrostla na 8530 kontaktÛ za rok. Z kaÏdého psaní jsme se rado-
valy a kaÏd˘ posluchaã obdrÏel odpovûì. 
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4. dubna se manÏelÛm Danielovi a Zuzanû Zemanov˘m narodila dcera Verunka.
44cm a necelá dvû kila prozrazují pfiedãasné narození. Verunka má zdravotní pro-
blémy, které stateãnû pfiekonává. Informace na internetu vveerruunnkkaa..zzddee..cczz Rodiãové
slibují, Ïe informace zase budou aktualizovat. Váha 3,20 kg, délka 49 cm, datum



... Tak se s vámi, milí posluchaãi, louãíme a jménem v‰ech spolupracovníkÛ „Dobré noviny”
vás pozdravujeme a odevzdáváme do BoÏí ochrany. KéÏ zÛstanete Pánu navÏdy vûrní.
Jednou bude to nejslavnûj‰í setkání, aÏ se obejmeme ve Slávû BoÏí. 

Helena Kaplanová, sestra Fialová

www.twr.cz
Náv‰tûvnost na‰í webové prezentace, potvrzující její oblibu, stále utû‰enû roste. Zatímco

(jak jsme informovali v minulé Anténû) v roce 2001 uvítaly na‰e webové stránky zhruba 
13 000 náv‰tûv, za uplynulé tfii ãtvrtiny leto‰ního roku toto ãíslo jiÏ pfiesáhlo hranici 18 500!
Leto‰ní záfií bylo v tomto ohledu vskutku rekordní. „Na svûdomí” to má nejen nov˘ grafick˘
design, vytvofien˘ na‰ím webmasterem Pavlem Rejmanem, ale i roz‰ífiená obsahová náplÀ,
kterou na stránkách nabízíme:

Radikální zmûnou pro‰la hned
stránka úvodní, kde jsou nyní poho-
tovû k dispozici aktuální informace,
které bylo dfiíve nutné hledat v pfiíslu‰-
n˘ch rubrikách (tam ale samozfiejmû
také stále zÛstávají). KaÏdodenní dûní
v redakci pfiibliÏují nyní jiÏ prÛbûÏnû
aktualizované „perliãky”. Moderátofii
Ïiv˘ch sobotních pofiadÛ, vysílan˘ch
na Radiu Proglas a âeském rozhlase
PlzeÀ, sem také kaÏd˘ t˘den umísÈují
podrobné pozvánky na tyto pofiady
s informacemi o pozvan˘ch hostech
a probíran˘ch tématech. Pozvánky
jsou „vyvû‰ovány” obvykle na zaãátku
t˘dne, ve kterém je dan˘ pofiad vysí-
lán. Na úvodní stránce najdete téÏ
upoutávky a recenze nov˘ch nahrávek
a knih z produkce TWR. O to, aby
na‰e spojení s vámi, posluchaãi, nebylo ochuzeno o vizuální stránku, kterou rozhlasové vlny
nemohou zprostfiedkovat, se stará nová sekce „fotoalbum”, v níÏ si mÛÏete prohlédnout jak fiadu
fotografií dokumentujících historick˘ v˘voj ãeské redakce TWR, tak i zábûry ze souãasnosti.

Plánované umístûní na‰ich pofiadÛ na serveru HCJB, anoncované v minulé Anténû, se ponû-
kud zdrÏelo, nicménû záznamy jsou jiÏ pfiipraveny a vûfiíme, Ïe do konce roku si je zájemci
budou moci poslechnout na sv˘ch poãítaãích, pfiipojen˘ch na internetovou adresu www.hcjb.cz.

Míla Marková se odstěhovala
„Milí posluchaãi a pfiátelé TWR!“ Tímto pozdravem se s vámi tak napÛl louãím. Od zaãátku ãer-

vence uÏ nepatfiím mezi ãleny t˘mu TWR, takÏe jsem vlastnû pfie‰la mezi externí spolupracovníky.
Proã? Je to v˘sledek zajímavého BoÏího vedení. Vylíãím vám to podrobnûji.
S manÏelem jsme se v létû 2000 pfiestûhovali z Brna do Tfiebíãe, kam byl poslán jako kaza-

tel Církve bratrské. Musela jsem do redakce v Brnû pravidelnû dojíÏdût, a i kdyÏ mnû to vedení
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21.9., ãas 13:40 ... a jméno? Milostiplná! To je pr˘ hebrejsk˘ v˘klad jména Anna.
Právû toto jméno dal své dcefii ná‰ spolupracovník Ale‰ Bambu‰ek se svou Ïenou.
Aniãka je pr˘ krásná a milá. Gratulujeme! 10.8. se v Americe oÏenil ná‰ spolupra-
covník Jifií Novák. Jeho vyvolená se jmenuje Krist˘na, uãí ‰panûl‰tinu a v souãasné

„Webmajstr” Pavel Rejman u nás absolvoval civilní
sluÏbu. Nyní je uÏ ‰Èastn˘ otec a ochotn˘ spolupracov-
ník. To, co uvidíte a usly‰íte pfii náv‰tûvû na‰ich inter-
netov˘ch stránek, je jeho práce. 



TWR usnadnilo a vy‰lo maximálnû vstfiíc,
v˘sledkem byl mÛj ponûkud hektick˘ Ïivot.
Vloni na jafie mne Pán BÛh dost dÛraznû
oslovil s tím, Ïe se Mu mÛj Ïivotní styl
vÛbec nelíbí, protoÏe na Nûj nemám ãas.
To jsem rychle a ráda uznala, ale vÛbec
jsem nevûdûla, co s tím mohu dûlat.
Pfiipadalo mnû to jako naprosto nefie‰i-
telná situace. Jednu vûc jsem ale udûlat
mohla – vzala jsem si t˘den dovolené,
uch˘lila se do lesÛ a strávila ho tam na
modlitbách a studiem Bible. Byl to t˘den
nádhern˘ a já si umiÀovala, Ïe si nûco
podobného dopfieji kaÏd˘ rok. Kromû toho
jsem Pánu Bohu slíbila, Ïe se budu snaÏit
trávit s Ním kaÏdou druhou sobotu. Po tfii
ãtvrtû roce jsem plnûní tohoto rozhodnutí
rekapitulovala a shledala jsem, Ïe jsem jej
nedodrÏela. Volala jsem k Pánu 

s prosbou o vedení: „Pane, ty vidí‰, Ïe to není proto, Ïe bych se na to prostû vyka‰lala, ale já
opravdu ty soboty nemám. Pfiesto vím, Ïe se ti to takhle nelíbí. Prosím tû, ukaÏ mi, co mám 
v Ïivotû vynechat!“ Uplynuly dal‰í dva mûsíce a moje situace zÛstávala stejná. Obrátila jsem
se o fie‰ení zase k Pánu: „Pane, ty vidí‰, Ïe jsem asi slepá a hluchá, a je‰tû k tomu zabed-
nûná. Ale já opravdu nevím, co mám vynechat. Nechci dûlat Ïádná divoká a unáhlená roz-
hodnutí, chci tû poslechnout. A tak jestli tû nesly‰ím, protoÏe tvÛj hlas je na mÛj sluch pfiíli‰
tich˘, tak na mû zakfiiã, nebo mû je‰tû nûãím pfietáhni!!!“ No a pak vûci dostaly rychl˘ spád.
Do‰lo k nûkolika klíãov˘m rozhovorÛm a navíc Bible ke mnû mluvila jednoznaãnû. A v‰e to 
do sebe zapadalo jako jednotlivé dílky skládaãky. V‰echny okolnosti ukazovaly na to, Ïe mám
odejít z TWR a víc podporovat manÏela v práci ve sboru a sama se tam také aktivnûji zapojit.

Po dohodû s vedením TWR jsme se tedy roze‰li k poslednímu ãervnu 2002. Nikdy neza-
pomenu na nádherné rozlouãení, které mi pfiipravili. Uspofiádali spoleãnou bohosluÏbu, 
ve které mi v‰ichni vypro‰ovali poÏehnání a Ale‰ Barto‰ek s Vlastimilem Kolegarem mi na
závûr udûlili poÏehnání, se kter˘m mû vyslali do dal‰í práce. Pak jsme v‰ichni ‰li na Ale‰Ûv
nepfiekonateln˘ bor‰ã a spoleãnû se radovali ze Ïivota.

Jsem Pánu Bohu nesmírnû vdûãná za ty ãtyfii roky, kdy jsem mohla b˘t souãástí t˘mu TWR,
i za v‰echno poÏehnání, které jsem tam mohla proÏít. A i kdyÏ se teì tady s vámi tak tro‰ku
louãím, nikdy ve svém srdci nepfiestanu b˘t TWRák. UÏ tam dva mûsíce oficiálnû nejsem, ale
moji pfiátelé se mi smûjí, Ïe kdyÏ mluvíme o TWR, tak vÏdycky fiíkám: „my to,… my ono…“

Míla Marková

Pozn. redakce: V záfií jsme byli na biblickém semináfii, kter˘ se vyuãoval v angliãtinû. Míla
Marková nám simultánnû cel˘ch 12 dnÛ tlumoãila do sluchátek, dûlala to dobrovolnû a vÛbec nám
nepfiipadalo, Ïe by do kolektivu TWR-CZ nepatfiila. S Mílou jsme prakticky obden v písemném
styku a spolupracujeme dál v pfiimûfieném a potfiebném rozsahu. Jsme Bohu i Míle vdûãni za
moÏnost takové spolupráce.
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dobû se uÏ aklimatizuje v âeské republice. Není to pro ni jednoduché – manÏelství
a nová zemû s úplnû jinou kulturou, to je hodnû vûcí najednou. Prosíme, modlete
se spolu s námi, aby BÛh Krist˘nu chránil a pomáhal jí se zde zabydlet. Perly
nepadají pfii natáãení jenom z moderátorÛ – o nûkteré se postarají sami redaktofii.

Ale‰ Barto‰ek, Míla Marková a Vlastimil Kolegar –
slavnostní poÏehnání Míle Markové pfii pfiíleÏitosti
odchodu do Tfiebíãe. 



Vzdělávání spolupracovníků
Na podzim loÀského roku absolvovalo osm z nás a z na‰ich externích spolupracovníkÛ

jedenáctidenní odborn˘ semináfi pro redakãní pracovníky Trans World Radia. Zmínili jsme se
o nûm alespoÀ fotografiemi v na‰em zpravodaji pfiesnû pfied rokem. Semináfi byl velmi moti-
vující. U mnoh˘ch z nás zmûnil pfiístup k na‰í sluÏbû. Více jsme si uvûdomili potfiebu zvûsto-
vání evangelia s dÛrazem na pfiesnost a jednoznaãnost BoÏího poselství. Na tomto semináfii
vyuãovali zahraniãní lektofii a vzhledem k tomu, Ïe byl urãen pro celou stfiední a v˘chodní
Evropu, byl znaãnû omezen poãet úãastníkÛ z jednotliv˘ch redakcí. I pfies toto omezení se
nám podafiilo pfiihlásit osm lidí. Byla to v‰ak v˘jimka, protoÏe jiné státy byly zastoupeny jed-
ním aÏ tfiemi reprezentanty. 

Po absolvování semináfie nám bylo jasné, Ïe dal‰ích 40 externích spolupracovníkÛ potfie-
buje ‰kolení tohoto typu. S BoÏí pomocí se nám podafiilo uskuteãnit takov˘ semináfi jen pro
vlastní potfiebu. Zajistili jsme rekreaãní komplex v krásném prostfiedí obce Tfii Studnû na
âeskomoravské vrchovinû. Poslali jsme pozvánky v‰em souãasn˘m spolupracovníkÛm a také
vyzvali dal‰í vûfiící, zda se nechtûjí pfiipojit k práci Trans World Radia. Nakonec se pfiihlásilo
49 úãastníkÛ a spoleãnû s námi, pracovníky redakce a lektory, nás bylo pfies ‰edesát. ·kolení
bylo pfiipraveno na dny, kdy bylo sice hodnû volna, ale pfiesto musel kaÏd˘ obûtovat 2 dny
dovolené. KaÏd˘ úãastník si musel uhradit cestovné, TWR-CZ hradilo ubytování a stravu.

Témûfi polovinu úãastníkÛ tvofiili pro nás naprosto neznámí lidé, ktefií se pfiihlásili, Ïe by
s námi chtûli v budoucnu spolupracovat. Bylo velmi napínavé, jak takové ‰kolení probûhne
a zda se investice a námaha s tím spojená obrátí v pomoc a poÏehnání sluÏbû TWR-CZ. Cílem
semináfie bylo ukázat spolupracovníkÛm, co je hlavním posláním sluÏby TWR-CZ (jednoznaãná
zvûst o spasení ãlovûka skrze víru v Pána JeÏí‰e Krista, BoÏího Syna, vydaného na smrt
z dÛvodu lidského hfiíchu; Bible je základním zdrojem informací a BoÏím slovem pro ãlovûka;
na‰im úkolem není zabavit posluchaãe a vyplnit vysílací ãas, ale pfiedev‰ím vyuÏít otevfien˘ch
dvefií pro evangelium skrze rádio k tomu, aby co nejvíce lidí mohlo zmûnit svÛj Ïivot obrácením
se ke Kristu), a aby rozhodnutí spolupracovníkÛ ke spolupráci bylo uskuteãnûno s tímto vûdo-
mím. Logick˘m dÛsledkem je protipól, kdy spolupracovník, kter˘ vidí, Ïe se s tímto posláním
nemÛÏe ztotoÏnit, pochopí, Ïe spolupracovat nemÛÏe. Po skonãení semináfie nebyl nikdo, kdo
by spolupráci odmítl, pouze nûkolik jedincÛ si nechalo z rÛzn˘ch dÛvodÛ ãas na rozmy‰lenou. 

A co v‰echno bylo pfiedmûtem semináfie? 
Velké pochopení pro tuto akci jsme získali u lektora TWR-E Teda Siemense, kter˘ s celou

rodinou pfiijel aÏ z Holandska. Vynikající a rozhodující pomocí byla pomoc externího lektora
TWR-E Josefa Gábora z Rakouska, kter˘ pfiedná‰el vût‰inu lekcí programové tvorby. Oba pfii-
jeli bez nárokÛ na honoráfi. Petr Raus a Ale‰ Barto‰ek pfiedná‰eli charakteristiku médií s dÛra-
zem na specifikaci rozhlasu, legislativní podmínky, charakter práce ãeské redakce. Ted
Siemens a Josef Gábor vyuãovali tématiku rozhlasové práce v rÛzn˘ch Ïánrech, s aplikací pro
kfiesÈansk˘ rozhlas, napfi. jak se dûlá rozhovor, úvaha, svûdectví, rozhlasov˘ dokument, jak se
pofiady obsahovû profilují pro rÛzné typy posluchaãÛ a podobnû. Otakar VoÏeh nás vedl k bib-
lick˘m základÛm relací, George Cooper hovofiil o mezinárodních aspektech práce Trans World
Radia, Jana Pefitová s Rozitou Mertovou vyuãovaly správnou mluvu a v˘slovnost, Daniel
Zeman vedl vynikající lekce o rozhlasové technice a Katefiina Hodecová uchvátila lekcí
o Ïivém vysílání, zejména pak demonstrací nejãastûj‰ích chyb, kter˘ch se moderátofii dopou-
‰tí. Jitka Hovofiáková, za pomoci v˘pravãího Viléma ·edivého, dala nahlédnout do ekonomiky
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Tak napfiíklad Ale‰ do závûreãné moderace jednoho pfiedtáãeného pofiadu
nedávno napsal: „Následující pÛlhodinku mÛÏete proÏít poslechem Trans World
Radia – tedy pfiesnûji fieãeno alespoÀ pfií‰tích 30 minut.“... není nad pfiesné vyme-
zení ãasu, jsme pfiece v rádiu! Na krátkovlnn˘ch a stfiedovlnn˘ch vysílaãích obãas



na‰í práce. KdyÏ to v‰echno podtrhneme
a seãteme, bylo toho dost. Rozvrh vyuãovacích
hodin byl hodnû nároãn˘. Zaãínalo se v 7 hodin
snídaní a od 8 hodin ráno do 9 hodin veãer se vyu-
ãovalo. V poledne byla hodina a pÛl na obûd
a veãer hodina na veãefii. KaÏd˘ den zaãínal krát-
k˘m biblick˘m zamy‰lením s modlitbou. Úãastníci
byli unaveni, ale souzvuãnû konstatovali, Ïe takové
‰kolení v˘znam mûlo.

S urãit˘m ãasov˘m odstupem mÛÏeme konsta-
tovat, Ïe uÏ nyní vidíme ovoce vynaloÏeného úsilí.
Mnozí spolupracovníci se zapojili do spoleãné
sluÏby s mnohem vût‰í intenzitou a novou chutí,
zaãínají spolupracovat úplnû noví lidé, s ostatními
jsme v kontaktu a jejich ãas pfiijde v okamÏiku, kdy
zaãneme pfiipravovat relace pro celodenní vysílání.
Napfi. uÏ nyní se v Brnû formuje t˘m spolupracov-
níkÛ, kter˘ bude pfiipravovat speciální relace
urãené pro studenty a z celé republiky se ãasto

hlásí „pro‰kolení” dobrovolníci a pomáhají nám. Jakmile budeme vysílat cel˘ den, dozvíte se
o nich a jejich práci mnohem více.

Zahraniční zpravodajství TWR
Prezidentské poslání, prezidentsk˘ závazek.
David G. Tucker byl na zaãátku ãervna 2002 jmenován tfietím prezidentem TWR, meziná-

rodní kfiesÈanské rozhlasové misie. Sám fiíká, Ïe hlavní prioritou v poslání této organizace je
sluÏba dûtem a mládeÏi.

„Zatímco se v Americe mluví o tom, Ïe pomalu stárnou lidé z generace tzv. ‘populaãní
exploze’, vût‰ina svûta neustále mládne a to mi hodnû leÏí na srdci,“ fiíká Tucker. „Na celé zemi
trpí spousta dûtí a mlad˘ch lidí. Tato vûková skupina miluje rádio a poslouchá vûrnû a inten-
zivnû. A tak TWR zdvojnásobuje úsilí spojit se s tûmito zraniteln˘mi posluchaãi a rozhlasem
jim pfiiná‰et zprávu o BoÏí nekoneãné lásce.“

Tucker, v˘konn˘ viceprezident TWR od roku 1997, byl jmenován prezidentem pfii zvlá‰tní
bohosluÏbû v nedûli 9. ãervna 2002 ve sboru Cary Alliance Church v Cary, North Carolina.
Oficiálnû pfiebral tento úfiad jako prezident TWR v pondûlí 1. ãervna od pfiedchozího prezidenta
Thomase J. Lowella, kter˘ pracuje v TWR 38 let a prezidentsk˘ úfiad zastával od roku 1994. 
S nástupem do penze se Lowell stává pfiedsedou Rady TWR. Pod jeho vedením se rozhlasová
práce pro dûti a mládeÏ prudce rozvinula a v tomto trendu chce prezident Tucker pokraãovat.

Trans World Radio vytvofiilo nejrozsáhlej‰í rozhlasovou síÈ na celém svûtû. KaÏd˘ t˘den
vysílá víc neÏ 1800 kfiesÈansk˘ch pofiadÛ ve více neÏ 180 jazycích a náfieãích, z 13 hlavních
vysílacích míst a pfies satelit. Vysílání TWR je rozsáhlej‰í neÏ BBC, Hlas Ameriky, âínsk˘ mezi-
národní rozhlas a Hlas Ruska dohromady.

TWR plánuje nejen dal‰í roz‰ífiení vysílání pro dûti a mládeÏ, ale chce se také napojit 
na kfiesÈanské organizace, které se soustfieìují na práci s dûtmi a mládeÏí, aby je pomohly
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uvádíme frekvence, aby nás posluchaãi snáze na‰li. A tak opût Ale‰ navádûl: „Na‰e
dal‰í pofiady si mÛÏete poslechnout na frekvenci 215 MERTÒ“ – pfiítomnost Rozity
MERTOVÉ ve studiu dodala v˘roku opravdov˘ smysl. Dne 22. 8. 2002 ve 13:30
se manÏelÛm Homolkov˘m v Plzni narodila dcera Katefiina (48 cm / 3,35 kg). Mirku

Jana Pefitová nelétá, n˘brÏ uãí správn˘
zpÛsob d˘chání pfii hlasitém ãtení 
a mluvení na mikrofon.



oslovit a slouÏit jim. Souãasn˘ rozpis programÛ pro dûti a mládeÏ je obrovsk˘, ale i tak se pfii-
pravují dal‰í pofiady.

Jednou ze strategick˘ch cílov˘ch skupin jsou univerzitní studenti v âínû (coÏ je nejzalid-
nûnûj‰í zemû svûta – se sv˘mi 1,3 miliardami obyvatel). Pofiad Awake with the Angel (Probuì
se s andûlem), kter˘ pfiipravuje Hlas spasení na Taiwanu, je denní 60-ti minutov˘ rozhlasov˘
blok, kombinující kfiesÈanskou hudbu a skuteãné pfiíbûhy ze Ïivota kfiesÈanÛ. Navíc pro vysílání
do âíny pomocí krátk˘ch vln z ostrova Guam v Pacifiku chystá TWR program i na sv˘ch inter-
netov˘ch ãínsk˘ch stránkách.

Souãasnû TWR vyvíjí velkou iniciativu a efektivnû ‰kolí uãitele nedûlních ‰kol a vûfiící, kte-
r˘m leÏí na srdci práce s dûtmi v âínû. ProtoÏe je tam oficiálnû zakázané jakékoli náboÏenské
vzdûlávání dûtí do 18 let, TWR vybaví uãitele rozhlasov˘mi pfiijímaãi. Bude to podobná akce
jako Seminary on the air (Semináfi v éteru), která nabízí biblické vyuãování pro kazatele
a vedoucí pracovníky ve sborech.

Radio Lifeline (Rádio záchranné lano) je souãasn˘ program pro mládeÏ v Indii. Tento pofiad
se vysílá od roku 1996. Je to smûs hudby a vyuãování, pfiipravovaná „mlad˘mi pro mladé“.
KaÏd˘ mûsíc dostávají pfies 150 dopisÛ od posluchaãÛ. Jeden pfiíklad za v‰echny: „Jsem blá-
zen do hudby, ve ‰kole jsem za tanec a zpûv vyhrál mnoho cen. Byl jsem velmi osamûl˘ ãlo-
vûk s mnoha pfiáteli, které zajímaly jenom moje peníze, a tak jsem byl je‰tû osamûlej‰í.
V jedné takové melancholické chvíli jsem si naladil Radio Lifeline a proÏil v srdci BoÏí pokoj.
Teì poslouchám pravidelnû.“ Jako souãást návazné sluÏby na reakce posluchaãÛ vzniklo
mnoho modlitebních a Bibli studujících skupin. 

Children’s Corner (Dûtsk˘ koutek) je nejnovûj‰í dodatek k pofiadÛm pro Turkmenistán
a okolí. Tento patnáctiminutov˘ pofiad se od kvûtna vysílá jednou t˘dnû a doplÀuje dal‰í dva
turkmenské pofiady, se kter˘mi vytváfií tfiídenní blok v t˘dnu. Je to zemû, kde 38 % obyvatel
nedosahuje vûku 15 let, a protoÏe je uzavfiená misionáfiÛm, rozhlasové vysílání tam je klíãovû
dÛleÏité. Producenti tohoto pofiadu pro dûti pfiipravují biblické pfiíbûhy, doplnûné písniãkami.

Populární pofiad Climbing Higher (·plhat se v˘‰) dál pÛsobí na Ïivoty mlad˘ch AfriãanÛ.
Vysílá se jednou t˘dnû a je moÏné ho poslouchat v nûkolika zemích a v rÛzn˘ch jazycích.
Zab˘vá se takov˘mi tématy jako sex mlad˘ch lidí a tûhotenství, HIV/AIDS, potraty, drogy, roz-
vrácené rodiny, politické násilí, nezamûstnanost, krize vzdûlání nebo v˘bûr manÏelského part-
nera.

Vzniká nová iniciativa pro dûti ve vûku 4–10 let. V projektu Samuel má vzniknout 52 díln˘
seriál, tvofien˘ 30-ti minutov˘mi pofiady. Je‰tû není pfiesnû rozhodnuto, jak bude vypadat, ale
mûly by ho tvofiit písniãky, kvízy, drama, biblické vyuãování – a to v‰echno v africkém kontextu.
Nejdfiív budou pofiady v angliãtinû a následnû se budou pfiekládat do rÛzn˘ch jazykÛ. Mûly by
zaznít z místních VKV stanic po celém kontinentu.

ProtoÏe TWR velice leÏí na srdci oblast, kde vûk neustále klesá, zaãalo v roce 1998 vysí-
lat na Blízk˘ v˘chod pofiad Street Talk (Povídání na ulici). Tento patnáctiminutov˘ arabsk˘
dramatick˘ program, produkovan˘ ve spolupráci s organizací Back to the Bible v Lincolnu 
v Nebrasce, prochází tématy, která se t˘kají problémÛ mlad˘ch lidí ve vûku 16–25 let. Od
bfiezna 2001 TWR roz‰ífiilo toto vysílání i do severní Afriky. TWR také vysílá jednou t˘dnû dût-
sk˘ program Uncle Kasim (Str˘ãek Kasim) v tureãtinû.

Z Miami TWR koordinuje ‰panûlské pofiady pro Severní Ameriku. V souãasné dobû pfii-
pravuje a uÏ vysílá rozhlasovou verzi dramatického programu pro mládeÏ The Advantures of
Sabio y Prudente (DobrodruÏství Sabia y Prudente), kter˘ zprostfiedkovává biblické pfiíbûhy
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Homolkovou znáte jako moderátorku pofiadu Na kfiesÈanské vlnû Plznû, ve kterém
kaÏd˘ mûsíc debatovala s Karlem ¤eÏábkem. Mirce a manÏelovi Michalovi gratu-
lujeme a vypro‰ujeme BoÏí poÏehnání a také moudrost k v˘chovû. Potfiebujeme
techniky, ochotné odbavovat Ïivé pofiady – jedním z tûch ochotn˘ch, ktefií se 



a duchovní vyuãování pro dûti pomocí fiktivních postav a hlasÛ. Muzikálov˘ program pfiebírá
a vysílá 61 stanic a ãtyfii rozhlasové sítû v USA a v Latinské Americe.

ProtoÏe v KambodÏi víc neÏ polovina obyvatel nedosahuje vûku 21 let, TWR v oblasti jiho-
v˘chodní Asie pfiipravuje programy pro dûti v khmer‰tinû. Také vyjíÏdí na mnoho míst mezi
posluchaãe, i do odlehl˘ch konãin. Autofii pfiipravují nûkolik pravideln˘ch pofiadÛ na kaÏd˘
t˘den a také jednou mûsíãnû „dûtsk˘ klub.“ Tímto zpÛsobem se spojují s dûtmi, spoleãnû zpí-
vají, fiíkají zpamûti ver‰e z Bible a poslouchají vyuãování. Pofiady nûkdy zahrnují i lekce o hygi-
enû a pfii této pfiíleÏitosti se dûtem rozdává m˘dlo.

Ve stadiu plánování je konverzaãní dramatické vysílání o „stvofiení, které pfiedstavuje kon-
cept Boha-Stvofiitele“. Cílem je, aby skrze tento program TWR-KambodÏa dostalo povolení
vyuãovat o pfiírodû nebo zdraví na kambodÏsk˘ch ‰kolách a aby dûti dostaly pfiíleÏitost zare-
gistrovat se k biblickému korespondenãnímu kurzu.

K TWR programÛm pro Vietnam brzy pfiibude t˘denní pÛlhodinov˘ program pro dûti 
ve vûku 6–14 let, coÏ je skupina pfiedstavující asi 32 % místní populace. Plánovan˘ pofiad
bude formou dialogu uãitele a studenta jako ve skuteãné ‰kole. Do toho bude patfiit hudba, pfií-
bûhy, kvíz a biblické vyuãování. Vyjde také pfiíruãka pro ty uãitele, ktefií chtûjí tento pofiad vyu-
Ïít k vyuãování dûtí ve svém sboru.

První v˘roãí oslavil program pro mládeÏ The Reality Zone (Zóna skuteãnosti), kter˘ pfiipra-
vuje TWR Austrálie/Nov˘ Zéland. Tento hodinov˘ pofiad je pro mladé lidi ve vûku 14–25 let.
Vysílá se z více neÏ 61 stanic v Austrálii a Novém Zélandu. Pfiejalo jej také nûkolik stanic
v USA. Poslouchají ho pravidelnû mladí lidé, i kdyÏ ãasto sami nejsou vûfiící a ani nechodí do
Ïádné církve. V rádiu se dovídají o nadûji, spasitelné milosti JeÏí‰e Krista, a jejich Ïivoty se mûní.

TWR-Rusko pfiipravuje blok pûti pofiadÛ, v nichÏ posluchaãÛm pfiedstavuje napfiíklad zdra-
matizované pfiíbûhy s kfiesÈansk˘m pohledem na Ïivot, pouãné pofiady o stvofiení, rozhovory
dcery s maminkou, ve kter˘ch probírají otázky Ïivota a biblické rady, nebo pofiady zab˘vající
se tématy o dospívání mlad˘ch lidí v Rusku a na Ukrajinû. Mladí lidé také mohou ãerpat
z pofiadu Full Cycle (Cel˘ cyklus), coÏ je rusk˘ program vycházející z materiálÛ misijní spo-
leãnosti  Back to the Bible.

KaÏdou sobotu na národní rozhlasové síti Radio JunosÈ vysílá své pofiady Raisa Kulikova.
Tato síÈ pokr˘vá Rusko a Bûlorusko ze 165 místních stanic. Dal‰í národní síÈ na Ukrajinû pfie-
ná‰í t˘denní program Cestiãka na 115 místních vysílaãích po celé zemi. Program „Cestiãka” je
pfiebírán z populárního dûtského ãasopisu téhoÏ jména a pfiedstavuje posluchaãÛm pfiíbûhy,
dramata, písniãky a básniãky.

Romské dûti se mohou tû‰it z pfiíbûhÛ a vyprávûní s kfiesÈanskou tématikou For Little
Children (Pro malé dûti). Je to balkánsko-romské vysílání, které pfiipravuje Anna
Zacharievová, dcera romského kazatele a pracovníka TWR Ivana Zacharieva. Balkánsko-
romsk˘ pofiad Thinking about God (Pfiem˘‰lení o Bohu), nahran˘ bulharsk˘m partnerem
Studio 865, povzbuzuje mládeÏ k pfiem˘‰lení a diskusím na rÛzná kfiesÈanská témata, která
jsou pro vûfiící mladé lidi dÛleÏitá.

Hodinov˘ britsk˘ pofiad Blow the Box, cílen˘ pro vûkovou skupinu 15–18 let, je pro vûfiící
lidi a jeho cílem je povzbudit, aby svou víru a biblické pohledy vysvûtlovali sv˘m nevûfiícím
kamarádÛm. Vhodnû se k obsahu vybírá i hudba a uãení má návaznost na skuteãné situace
v Ïivotû mlad˘ch lidí. Vysílají se také rozhovory se ãleny populárních souãasn˘ch hudebních
skupin z Velké Británie a USA. Tento pofiad je v Británii moÏné chytit pfies satelit a místní sta-
nice, je moÏné ho naladit i v karibské oblasti.
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zauãují, je i Ale‰ Bambu‰ek. Nedávno sedûl v reÏii a za asistence Katky poprvé
odbavoval Ïiv˘ pofiad. V jednom okamÏiku, kdy se snaÏil prolnout mluvené slovo
vlnkou hudby a povedlo se mu to, byl pochválen a zareagoval na to kouzelnû: „To
se mi zatfiásla ruka tím správn˘m smûrem...“ Odbavování Ïiv˘ch pofiadÛ chce



Tucker k tomu fiíká: „BoÏí slovo se ‰ífií po rozhlasov˘ch vlnách, aby mûnilo mladé i staré,
TWR producenti pfiipravují pofiady tak, aby efektivnû vyfiídili Pravdu dûtem i mlad˘m lidem
v‰ude na svûtû. Modlíme se, abychom tento dopad mohli vidût na v‰ech kontinentech.“

Věrka a počítač
Zmûna zabûhl˘ch pracovních postupÛ mÛÏe b˘t docela nároãná a nepfiíjemná vûc. Na‰e

dlouholetá studiová techniãka Vûra Votavová musela takov˘ch zmûn absolvovat jiÏ nûkolik.
Po dlouhé fiádce sezón, v nichÏ uplatÀovala své mistrovství ve stfiihu magnetofonového pásku
za pomocí nÛÏek a lepící pásky, éra cívkov˘ch magnetofonÛ v na‰ich studiích pomalu konãí
a na jejich místo nastupují minidisky. Mechanické nÛÏky jsou tak nahrazeny stfiihem elektro-
nick˘m, ovládan˘m tlaãítky a koleãky z panelu pfiístroje.

PouÏitím minidiskÛ se jednak zv˘‰ila kvalita zvuku (digitální záznam), u‰etfiily se drahé
pásky (které se mechanick˘mi stfiihy a opakovan˘m pouÏíváním znehodnocují), zlep‰ily se
editaãní moÏnosti a v neposlední fiadû se také zmen‰ily prostorové nároky na archivaci a tran-
sport pofiadÛ do odbavovacího stfiediska (vÛãi pásÛm se stejnou stopáÏí zaberou aÏ 30x ménû
místa). Minidisky s sebou pfiinesly trochu jin˘ zpÛsob práce a obãas nám (stejnû jako kaÏdá
technika) provádí neãekané (a hlavnû nevyÏádané a neÏádoucí) kousky. 

Vûra se (s pomocí kolegÛ technikÛ) s novou technikou i jejími nechtûn˘mi ‰pr˘mi bravurnû
vypofiádala, a proto nic nebránilo tomu, nauãit se zase nûco nového. Do její reÏie pfiibyl dal‰í
pfiístroj, kter˘ dnes najdete uÏ témûfi v‰ude – ano, uhodli jste – poãítaã. Nutno podotknout, Ïe
Vûra je dáma „rozhlasové klasiky”, odkojená pásy a poãítaã byl pro ni nûãím stejnû nepfiíjem-
n˘m jako dvoudenní sluÏební cesta. Ale nedalo se nic dûlat, pokrok si Ïádá obûti! Vûra dostala
‰anci pfiestûhovat se do klasické reÏie a v tom uhodil blesk a zahfimûlo tak silnû, Ïe jsme první
dny poté nedosl˘chali. Vûra totiÏ fiekla, Ïe se chce nauãit s poãítaãem pracovat a Ïe ji to urãitû
bude bavit. (Toto nelze pfiejít bez komentáfie, protoÏe kolegové pÛsobící dojmem technick˘ch
typÛ zÛstali zahanbeni a nepouãení...) TakÏe poãítaã je u Vûry v reÏii a je pouÏíván na natá-
ãení a pfiesn˘ stfiih pofiadÛ (je‰tû
mnohem pfiesnûj‰í neÏ na mini-
disku), zejména tam, kde mluvãí
dûlá mnoho chyb a jejich oprava
jin˘m zpÛsobem by byla znaãnû
problematická. Na poãítaãi je
moÏné také efektivnû sestavovat
pofiady, které jsou z technického
hlediska komplikované (sloÏitá
kompozice, mnoho stfiihÛ, rÛzné
prolínaãky, efekty, potfieba pfies-
ného naãasování). Na poãítaãi
také bûÏí softwarov˘ kompresor,
kter˘ hlídá úroveÀ záznamu, coÏ
v koneãném dÛsledku vede k vût‰í
„prÛraznosti” zvukového signálu
pfies rozhlasové vlny. Vûra ke
v‰em moÏnostem nové techniky
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opravdu silné nervy. ☺☺ Na‰e spolupracovnice Helena Brdeãková ãeká se sv˘m
manÏelem Luìkem (také na‰ím spolupracovníkem) tfietí miminko. PfiestoÏe jí není
nejlépe, obûtavû chodí k nám do redakce a stará se o kopie pofiadÛ pro posluchaãe
i o nástûnku pfied domem. Skupina TTeerreebbiinntt pokraãuje v nahrávání svého 



pfiistoupila s pevn˘m odhodláním a chladnokrevnû se pustila do „krocení divoké (poãítaãové)
my‰i”. Za podpory ostatních krotitelÛ se stateãnû vyrovnává se v‰emi záludnostmi, které v˘po-
ãetní technika pfiiná‰í. 

Pfiejeme jí v tom hodnû trpûlivosti i nadále. Nám v‰em pfiejeme a modlíme se za moudrost
pfii pouÏívání techniky (se kterou vÏdy byly a budou nûjaké problémy), abychom mohli úãelnû
vyuÏívat dostupné moÏnosti pro kvalitní realizaci základního cíle na‰í práce – pomocí rozhla-
sov˘ch pofiadÛ pomáhat církvím a místním sborÛm naplÀovat misijní pfiíkaz JeÏí‰e Krista. 

No a dál? KdyÏ to vidûly nûkteré dal‰í nejmenované dámy, hnedle chtûly poãítaã také
a najednou jsou z nich ohromnû technické typy, stfiíhají a pracují na poãítaãi, jako by se na nich
v mládí uãily vafiit.

Změny ve vedení TWR-CZ
Na jafie roku 2003 konãí ãtyfileté funkãní období fieditele TWR-CZ Ale‰e Barto‰ka. Poslední

fiádné zasedání Rady pfied uplynutím tohoto funkãního období, kde má probûhnout volba
a jmenování fieditele pro dal‰í období, se uskuteãnilo 20. fiíjna – tedy po uzávûrce tohoto
vydání Antény. NemÛÏeme tedy napsat, jak volba dopadla. Redakci není znám dal‰í kandidát
na funkci fieditele, kter˘ by byl Radou projednáván. Souãasn˘ fieditel Ale‰ Barto‰ek pone-
chává tuto záleÏitost na Radû s tím, Ïe by se radûji vûnoval více redakãní práci a fieditelování
by nûkomu pfiedal. TakÏe na v˘sledek tohoto jednání se mÛÏete informovat jen osobnû, pro-
toÏe do uzávûrky tohoto ãísla se nedostane. 

Dále bude projednávána otázka personálního obsazení pfiedsedy Rady. Tuto funkci nyní
zastává Petr Raus, kter˘ po neãekan˘ch zdravotních komplikacích musí zmírnit osobní pra-
covní zátûÏ. I v tomto pfiípadû je v˘sledek jednání nepfiedvídateln˘.

Trochu pfiedvídat lze jen kooptaci bratra Karla ¤eÏábka za ãlena Rady TWR-CZ. Více neÏ
rok byl kandidátem. Po prvních zku‰enostech si ãlenství v Radû velmi rozm˘‰lel a zdálo se,
Ïe se nakonec rozhodne negativnû. Po dal‰ích modlitbách, zvaÏování a konzultacích s bra-
tfiími ve vedení KfiesÈanského spoleãenství, se nakonec rozhodl ãlenství pfiijmout a spolupra-
covat i tímto zodpovûdn˘m zpÛsobem. Zb˘vá tedy formální pfiijetí za ãlena Rady. Jeho Ïivoto-
pis a svûdectví uvefiejníme v pfií‰tím vydání Antény. Pravidelní posluchaãi mohou znát jeho
hlas z na‰eho vysílání. 

Blanka ve špitále
Nemoc je válka v na‰em tûle. Je-li nachlazení klasická bitva, pak infarkt je teroristick˘ útok.

Zaãátkem dubna jsem 10 dnÛ leÏela s chfiipkou. Nastoupila jsem do práce. Tfietí den jsem si
odpoledne po práci na chvíli lehla. Kolem 17. hodiny jsem ucítila neznámou a hodnû velkou
bolest nad Ïaludkem. OkamÏitû jsem volala své kamarádce ze sboru Zuzance a po telefonu
jsme se modlily. Bolest sílila, manÏel uÏ vidûl, Ïe je zle, a volal pohotovost. Injekce nezabrala
a pofiádnû nezabrala ani dal‰í injekce, aplikovaná uÏ po pfievozu na chirurgii. Bolest se sníÏila
po okamÏitém nasazení kapaãkové v˘Ïivy. Celkem rychle byla stanovena diagnóza: zánût sli-
nivky bfii‰ní. No a pak jsem si pfiipadala jako v laboratofii „NASA”. Jedna kapaãka za druhou,
hadiãek a hadiãek, rentgenÛ a ultrazvukov˘ch sonarÛ mû „prosvítilo” také dost, sondy do
Ïaludku ãi kam... 

Bolest neustupovala, horeãka stále stoupala, zimnice se mnou tfiásla. Toto v‰echno se ode-
hrávalo v Brnû. MÛj syn je lékafi internista a 5 let pracoval na internû znojemské nemocnice.
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druhého alba. Stále je‰tû není jasn˘ jeho název, nicménû 10 písniãek je v plánu
zcela urãitû a dost moÏná je‰tû nûjaké pfiibydou. (Album je urãené aÏ na vánoãní
trh, jenÏe vzhledem k v˘padku techniky nejsme schopni slíbit na kter˘.)
PoãítaãÛ je stále víc a digitalizaci se asi nemá cenu bránit. I zakoupili jsme dal‰í



KdyÏ vidûl neúspû‰nost léãby v Brnû, zafiídil mÛj pfie-
voz do Znojma. Tam po dal‰ích vy‰etfieních nafiídili tzv.
„cétéãko”, které ukázalo zánût slinivky v pokroãilém
stádiu – byl objeven hnis. OkamÏitû jsem byla pfielo-
Ïena na jednotku intenzivní péãe a pfiipravována
k operaci. ·éfchirurg chodil kolem mne s ne‰Èastn˘m
v˘razem ve tváfii. Nezapomenu na vûtu: „Já vlastnû
nevím, paní Sedláãková, co vám mám operovat, máte
to skoro v‰echno shnilé.” Ale veãer operace probûhla.
Následoval návrat na JIP a kaskáda komplikací: voda
v plicích, ohroÏené srdce... cel˘ch 5 t˘dnÛ kritického
stavu. MÛj syn dobfie vûdûl, o co se jedná, dokonce
volal do sboru a Ïádal o „poslední pomazání” (je kato-
lického vyznání). 

Teì jsem se snaÏila popsat to, co vidûli ti, ktefií cho-
dili kolem mne, a nyní se pokusím o vykreslení svého
vnitfiního stavu. Od samého poãátku nemoci o mém
zdravotním stavu vûdûli jak spoluvûfiící ve sboru, tak
kolegové v TWR-CZ a vím, Ïe za mne ‰lo mnoho
modliteb k nebeskému Otci. Jedna z nejstar‰ích ses-
ter ve sboru (devadesátiletá) mne brzy dvakrát nav‰tí-
vila a nebyla sama. Pfiicházeli dal‰í, v‰ichni pfiiná‰eli

vzkazy posilnûní a pozdravy od dal‰ích a dal‰ích pfiátel. Tak to probíhalo i ve Znojmû. Pfiijel
i ná‰ kazatel, kolegové a mnozí dal‰í. Jiní mi zase telefonovali... Nikoho nejmenuji, ale chci
zde podûkovat manÏelovi a celé rodinû za ãasté nav‰tûvy a starost o mne. MÛj manÏel mnû
dûlal „manaÏera” náv‰tûv. V Brnû koordinoval náv‰tûvy tak, aby jeden den nepfiijelo moc
náv‰tûv a zbytek t˘dne nikdo... prostû úÏasné. I tento fakt bratrské sounáleÏitosti pfiispûl k hlu-
bokému pokoji – aÏ stavu tiché radosti. Ani chvíli jsem nemûla strach, i kdyÏ mnû nikdo nedá-
val Ïádnou velkou ‰anci. (Pozdûji, kdyÏ jsem hovofiil se synem – lékafiem, mi fiekl, Ïe vidûl
‰anci na uzdravení tak 1 : 10, tedy mizivou – poznámka Ale‰e Barto‰ka). Ale koneãnû to
hlavní: V této situaci jsem proÏívala pfiekrásné chvíle. Mám 66 let, uvûfiila jsem „teprve” pfied
10 lety. Do svého obrácení jsem byla pohor‰ením pro svého syna a trápila jeho srdce tak, Ïe
mi také v hofikosti dfiíve ledacos fiekl pûknû od plic. Tento syn mi nyní fiíkal: „Maminko, tak mi
prosím v‰echno odpusÈ, mám tû moc rád, prosím Pána JeÏí‰e, aby ses uzdravila...”, prozra-
dil, Ïe si fiíkal: „Maminka mi uÏ umfie – ale nakonec je na té správné stranû!”. To byl pro mû uÏ
jak˘si „záblesk” nebe. Co Pán JeÏí‰ ãiní nové, ãiní také nad pomy‰lení krásné. Dovede uzdra-
vit kaÏd˘ hfiíchem zniãen˘ vztah a to jsem v této kritické situaci proÏívala jako radost nade v‰í
bolestí a chátrajícím tûlem. Také manÏela mi BÛh novû vrací a my ve svém stáfií proÏíváme
úplnû nov˘ vztah. Pozdûji se mi svûfiil, Ïe v té dobû celou jednu noc probdûl a proplakal pro
mne a slíbil, Ïe jestli se uzdravím, tak se se mnou bude modlit. Vlastnû celé tfii mûsíce jsem 
v nemocnici mûla pfied sebou slova Bible: „DÛvûfiuj Hospodinu cel˘m srdcem, na svoji
rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na v‰ech sv˘ch cestách, on sám napfiímí tvé
stezky... A hle, já jsem s vámi po v‰ecky dny aÏ do skonání tohoto vûku... Nikdy tû neo-
pustím a nikdy se tû nezfieknu.” Toto vûdomí blízkosti Pána JeÏí‰e jsem po celou dobu pro-
Ïívala velmi silnû. 
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poãítaã a vybavili jím první reÏii v TWR, takÏe teì uÏ nahráváme pfiímo do nûj
a mícháme v nûm (pofiady). Zafiízení se osvûdãilo a i kdyÏ vychytáváme mouchy,
chystáme se na nákup dal‰ích poãítaãÛ do zbyl˘ch dvou reÏií. MMííllaa  MMaarrkkoovváá
uukkoonnããiillaa  ssvvÛÛjj  pprraaccoovvnníí  ppoommûûrr  vv TTWWRR a zaãala naplno slouÏit ve svém sboru CB

Blanka Sedláãková se z nemocnice
vrátila na nové pracovi‰tû ve vstupní
hale, kde byla vybudována recepce
a telefonní ústfiedna. 



V nejvût‰ím ãervnovém vedru jsem byla propu‰tûna domÛ. UÏ cestou domÛ mnû stoupala
teplota aÏ na 39 stupÀÛ. Bûhem veãera téhoÏ dne padlo rozhodnutí: ihned zpût do nemocnice.
Bylo 10 hodin veãer, nad jiÏní Moravou se rozpoutala boufie, pfiívalov˘ dé‰È s krupobitím a vich-
fiice. Jeli jsme do Znojma – na na‰e auto nespadla jediná vûtev, jediná kroupa. KdyÏ jsem
nastupovala a vystupovala z auta, pfiestalo pr‰et! Následovaly dal‰í 3 t˘dny v nemocnici. 

A nyní? Opût pracuji v TWR-CZ a poslední vy‰etfiení ukazují, Ïe jsem zdravá. „Shnilá” sli-
nivka je funkãní. „Jsem jist, Ïe ani smrt ani Ïivot, ani andûlé ani mocnosti, ani pfiítomnost
ani budoucnost, ani Ïádná moc, ani v˘‰iny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu
nedokáÏe nás odlouãit od lásky BoÏí, která je v Kristu JeÏí‰i, na‰em Pánu.” (¤ím 8,38)

PS1: Pfied nemocí jsem trpûla bolestmi zad a záchvaty ka‰le. To si pfii tûch v‰elijak˘ch
hadiãkách a sondách do mého tûla vÛbec neumím pfiedstavit, jak bych to pfieÏila. Bûhem
nemoci „jako kdyÏ utne”.

PS2: Pfii rychlém návratu do nemocnice, ve zmínûné boufice, mû vezl manÏel. Docházel
benzin a v‰echny ãerpací stanice, které jsme cestou míjeli, uÏ byly zavfiené. Cestou zpût
zabloudil a „narazil” na otevfienou benzinku. Právû vãas.

Jak žijeme
V jedné staré kfiesÈanské písni se zpívá: „Seãti v‰echny dary, které Pán Ti dal, a v tvém

srdci musí zaznût píseÀ chval.” 
Ohlédneme-li se zpût, musíme slova písnû potvrdit a podepsat se pod nû. A to i s vûdo-

mím, Ïe nebylo vÏdy na rÛÏích ustláno. A tak doufáme, Ïe i na‰i posluchaãi mají podobnou
zku‰enost. Jsou v‰ak chvíle, dny a t˘dny, kdy se nám pfiítomnost jeví v ponûkud jiném svûtle.
Jsem pfiesvûdãen, Ïe kaÏd˘ proÏil nejedno období, kdy se v‰echno dafiilo podle vlastních
pfiedstav a sluníãko v du‰i svítilo na pln˘ v˘kon, ale na druhé stranû také období, kdy, jak se
fiíká „na postiÏeného i záchod spadne” (promiÀte, ale nenapadl mû v˘stiÏnûj‰í obrat). Prostû
v‰e vychází pfiesnû naopak, neÏ oãekáváme a vût‰inou situace pfiekroãí i nejbujnûj‰í katastro-
fické scénáfie. Pak zji‰Èujeme, Ïe nejsme pfiipraveni. Díky Bohu, kter˘ nechal v Bibli zapsat
v˘roky, které v takové krizi „skuteãnû potû‰ují”. Dokazují totiÏ, Ïe nejsme sami. Staãí se podí-
vat na pisatele mnoh˘ch ÏalmÛ: „VÛkol a vÛkol bezboÏní se potulují, kdyÏ takoví niãemní vyv˘-
‰eni b˘vají mezi syny lidsk˘mi. Ano, to jsou svévolníci: bez starostí vûãnû kupí jmûní“ (Îalm
12:9; 73:12). Îalmista byl evidentû ne‰Èastn˘, kdyÏ vidûl, jak tûm neznabohÛm kolem v‰echno
vychází a on se v nûkter˘ch situacích trápil. 

Pokud jste po pfieãtení tohoto úvodu nabyli dojmu, Ïe si chceme stûÏovat, pak ihned upfies-
Àuji, Ïe tomu tak není. Chci jen ukázat, jak˘mi situacemi nûkdy procházíme. 

Pro kaÏdého, kdo spoléhá na Boha a jeho vedení, vznikají v takov˘ch situacích otázky: „Jdu
dobfie? Nezabloudil jsem? Nedûlám nûco, co nemám?” Dáváme vám nahlédnout tam, kam
normálnû není vidût. 

Bfiezen 2002. ManÏelka na‰eho ‰éftechnika Daniele Zemana proÏívá poslední mûsíce
tûhotenství a v‰e je v pofiádku. Ale jen do konce mûsíce, kdy ji Daniel odváÏí na kontrolu
k lékafii a Zuzanka uÏ zÛstává v nemocnici. Zcela neãekanû se tûhotenství mûní na velmi rizi-
kové. Malá Veronika pfiekvapuje velmi brzy, protoÏe pfiichází na svût pfiedãasnû. Její zdravotní
stav byl velmi labilní aÏ kritick˘ a v‰ichni na modlitbách usilujeme o její Ïivot a zdraví. Dodnes
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v Tfiebíãi, kde se pr˘ od manÏelky kazatele ãeká dost práce – skoro aÏ nad hlavu ☺☺.
S námi zÛstává ve spojení jako externí spolupracovnice a protoÏe pofiád u nás
nevládne angliãtinou nikdo tak dobfie jako ona, doufáme, Ïe ji spolupráce s námi
neomrzí... Na jiném místû Antény o svém rozhodnutí Míla pí‰e podrobnûji.



jen BÛh ví, jak se bude dále její zdravotní stav vyvíjet. Daniel se Zuzkou celou situaci nesou
více neÏ stateãnû. Daniela máme dennû na oãích a obdivujeme jeho klid a odevzdanost Bohu.
V této nelehké osobní situaci Daniel fie‰í mnohé sloÏité pracovní problémy, instaluje novou
techniku, pfiipravuje nároãn˘ technick˘ semináfi pro úãastníky kvûtnového ‰kolení... A mezitím
kaÏdou chvíli odjíÏdí s rodinou do nemocnice, kde maminka s dcerou ãasto zÛstávají na více
dnÛ. Malé Verunce nûkolikrát mûní krev, chvíli leÏí na jednotce intenzivní péãe, chvíli zase na
pokoji s maminkou a Daniel s ulehãením oznamuje, Ïe: „UÏ je to lep‰í, Verunka je odpojena
od pfiístrojÛ...” Pozorujeme rodiãe a vidíme víru v praxi. 

Ale to není v‰echno.
(popisuje Daniel Zeman)
Pátek 23.8.2002 dopoledne. âechy se pozvolna probírají z povodÀového ‰oku. Zatímco

venku panuje horké letní dusno, pracuji v hudebním studiu (vdûãen dvojit˘m zdem a oknÛm
za poskytnutí pfiíjemného chládku) na pracovní nahrávce skupiny Terebint, která v na‰em stu-
diu bûhem léta natoãila podstatnou ãást materiálu pro své nové album. Tak – v˘bornû –
hotovo, teì je‰tû vypálit nahrávku na CD, abych ho veãer pfiedal Jifiímu Eliá‰ovi z Terebintu,
kter˘ si chce s ostatními ãleny skupiny nahrávku poslechnout a pfiipravit se na dokonãovací
práce. Ale co to? CD vypalovaãka nespolupracuje – neotvírá se! No, to se mÛÏe stát, v‰ak
znáte ty poãítaãe, zkusíme to je‰tû jednou. No, koneãnû. CD vplouvá do útrob pfiístroje. Náhle
se na monitoru poãítaãe Macintosh objevuje neãekané varovné hlá‰ení: „PotíÏe pfii práci
s harddiskem. Restartujte poãítaã...” Ach jo, restart – zase zbyteãné zdrÏení v práci. Ale co se
dá dûlat. Poslu‰nû tedy ãekám, aÏ systém opût nabûhne. Náhle zÛstávám nevûfiícnû hledût
na pracovní plochu – jeden z pevn˘ch diskÛ, mimochodem ten nejnovûj‰í, na nûmÏ je mimo
jiné uloÏena právû inkriminovaná nahrávka skupiny Terebint, zde není! K uloÏen˘m souborÛm
se nemohu nijak dostat. Tak to se mi za 4 a pÛl roku provozu hudebního studia je‰tû nestalo.
S pomalu ra‰ícími krÛpûjemi studeného potu na ãele kontroluji v‰echny propojovací kabely,
posléze bádám i uvnitfi poãítaãe. Bezv˘slednû. Horkou linkou volám na‰eho dodavatele studi-
ové techniky, kter˘ mi doporuãí autorizovan˘ servis. V servisu se ochotn˘ technik zdarma
hodinu snaÏí dostat k nedostupn˘m datÛm – nahrávkám, pfiedstavujícím zhruba tfiít˘denní
práci nûkolika lidí. Marnû. Jedin˘ v˘sledek, kter˘ si ze servisu odná‰ím, je kontakt na specia-
lizovanou firmu na záchranu dat v Praze. Hned po víkendu telefonicky kontaktuji doporuãenou
firmu a dívám se i na její internetovou prezentaci. Vypadá solidnû. Dívám se i po jin˘ch firmách
zab˘vajících se obnovou ztracen˘ch dat, ale v‰echny se vûnují pouze bûÏn˘m PC diskÛm, ale
disky z ponûkud vzácn˘ch Apple MacintoshÛ opravit neumí. 

S rozbfieskem dal‰ího dne vyráÏím autobusem do Prahy spoleãnû s Alenkou Dobrovolnou,
která byla v TWR na nûkolikadenním pracovním pobytu. Jsem rád, Ïe mi jako PraÏaãka
pomÛÏe zorientovat se v dramatické popovodÀové dopravní situaci v na‰em hlavním mûstû.
Díky její navigaci pomûrnû snadno nacházím hledan˘ servis a pfiedávám disk k opravû. 
Do dvou dnÛ nám mají oznámit, zda a za jakou cenu bude moÏné záchranu dat realizovat. 
Po uplynutí této doby netrpûlivû volám do Prahy a ptám se, jak to vypadá – na disku se zatím
stále pracuje. AÏ po t˘dnu, kdy se vrátil specialista na Macintoshe z dovolené, se dozvídám,
Ïe záchrana pÛjde realizovat, i cena je pomûrnû pfiijatelná. Pfiíval radostného nad‰ení ov‰em
zaráÏí dal‰í informace, kolik Ïe dat z disku pÛjde zachránit. Uvedené ãíslo je pouze asi ãtvrti-
nové oproti objemu, kter˘ pfiedpokládáme, Ïe na disku je. Specialista slibuje, Ïe zachrání, 
co se dá. S tímto se louãíme. Bûhem dal‰ího t˘dne napjatého oãekávání se domlouvám
s brnûnsk˘m Apple Macintosh servisem, Ïe nám zachránûná data, která praÏská firma dodá
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V edici Mikrofon vy‰la avizovaná kknniihhaa  DDaavviiddaa  NNoovváákkaa  „„VVíírraa  vvee  vvíírreecchh  oottaazznnííkkÛÛ““
neboli Apologetika. Nestaãí vám jednoduché odpovûdi na sloÏité otázky? Potom je
tato kniha právû pro Vás! K mání je mimo jiné i u nás v redakci a stojí 120,- Kã.

V na‰em hudebním studiu vzniklo druhé album znojemské skupiny JJiinn˘̆  rryyttmmuuss



na novém disku, jenÏ ov‰em nejde k na‰emu (jiÏ po ãtyfiech letech (!) ponûkud zastaralému)
studiovému poãítaãi pfiímo pfiipojit, zkopíruje zpût na pÛvodní systém. Koneãnû pfiichází tele-
fonát z Prahy – záchrana je hotova! Dal‰í pracovní den tedy obûtuji cestû pro disk. Kolik se
jim toho asi podafiilo zachránit? Druh˘ den po pfiíjezdu do Brna telefonuji do servisu, jestli
mohu pfiijít na domluvené zkopírování dat. S omluvou mi sdûlují, Ïe právû, zcela vyjímeãnû,
poprvé za 3 roky zapÛjãili svÛj poãítaã jinému zákazníkovi, takÏe tento t˘den nemohou zkopí-
rování provést. Dal‰í pfiekáÏka! S na‰ím poãítaãov˘m expertem Petrem Kri‰tofem pfiipojujeme
disk se zachránûn˘mi daty k bûÏnému PC, abychom se alespoÀ podívali, kolik dat se poda-
fiilo zachránit, abychom mohli informovat postiÏené hudební skupiny. No, fiada souborÛ tam je,
ty nejdÛleÏitûj‰í ale chybí! Co dál? Napadá mû pfiítel Jaroslav Zouhar, kter˘ má ve svém domá-
cím studiu novûj‰í typ poãítaãe Macintosh neÏ my a domlouvám se s ním, Ïe data u nûj vypá-
líme na CD. K na‰emu úÏasu se ale nov˘ disk na jeho stroji jeví jako prázdn˘?!? Pfiepadá mnû
vlna zoufalství. Smutnû se s ním louãím. V tu chvíli je‰tû netu‰íme, Ïe za nûkolik dní havaruje
i jeho poãítaã s nûkolikamûsíãní prací.

S Petrem Kri‰tofem, kter˘ se neplánovanû zdrÏel pfii odjezdu na dovolenou do zahraniãí,
je‰tû pár hodin pfied tím neÏ opou‰tí Brno, alespoÀ zji‰Èujeme, Ïe na zachránûném disku pfiece
jen nûco je. AlespoÀ nûjaká povzbuzující zpráva. Druh˘ den mi to potvrdí i v servisu, kde mají
na chvíli vrácen˘ poãítaã od zákazníka, k nûmuÏ se po urãit˘ch peripetiích podafiilo zachrá-
nûn˘ disk pfiipojit. Poãítaã ale musí opût vrátit zákazníkovi, takÏe zkopírování zpût do na‰eho
systému nelze stále provést. Volám Luborovi Pfiikrylovi, ‰éftechnikovi Radia Proglas. Zji‰Èuji,
Ïe je mimo jiné zdatn˘m programátorem právû poãítaãÛ Apple Macintosh a vûci velmi dobfie
rozumí. Ochotnû a naprosto nezi‰tnû nám pfies víkend kopíruje zachránûná data na CD
nosiãe. V na‰em studiu natahujeme data z CD do poãítaãe a nedoãkavû zji‰Èujeme, co se
podafiilo zachránit. Îel, není toho pfiíli‰ mnoho. Z 20-ti písní jsou 2 kompletní (díky za nû, pfied-
stavují celou sobotu strávenou ve studiu v ‰esti lidech), zbytek jsou jen torza (jen nûkteré
nástroje a hlasy nebo jen ãásti písní) – snad i nûco z nich by ‰lo pouÏít. Lubor Pfiikryl nabízí,
Ïe se sám podívá na havarovan˘ disk a pokusí se cel˘ proces záchrany provést je‰tû jednou.
Kolega Ondfiej Malina mu tedy veze havarovan˘ disk. Lubor v‰ak zji‰Èuje, Ïe nemá potfiebné
ovladaãe a se záchranou tak musí poãkat na kolegu, kter˘ je momentálnû mimo republiku. 
Do chvíle psaní tohoto ãlánku není jasné, jak celá záleÏitost dopadne. Ondfiej mezitím v hudeb-
ním studiu dokonãuje práci na projektech, které byly uloÏeny na jin˘ch discích. Jednoho dne
v‰ak studiov˘ poãítaã pfiestává fungovat zcela – tedy pfiesnûji – nehraje ani nenahrává – coÏ
je pfii tomto zpÛsobu pouÏití dost podstatná vûc ☺☺. Opût problém, se kter˘m se setkáváme
poprvé. Bûhem své dovolené se stavuji v práci a spoleãnû se pokou‰íme problém rozlousk-
nout. Neúspû‰nû. Obáváme se hardwarové poruchy velmi drahé speciální zvukové karty, coÏ
by mohlo znamenat aÏ ohroÏení provozu studia! Po nûkolika dnech úpûnliv˘ch modliteb
a Ondfiejov˘ch neúnavn˘ch pokusÛ, podpofien˘ch konzultacemi se zahraniãními odborníky
prostfiednictvím internetu, se z poãítaãe opût oz˘vá hudba. Díky Bohu! 

Ale to není v‰echno.
Po více jak roãní diskusi a nabídkách TWR-Evropa ke spolupráci na satelitním vysílání se

dozvídáme, Ïe z toho nic nebude. Pí‰eme o tom na jiném místû zpravodaje, zde jen pfiipomí-
nám, co jsme na zaãátku ãervence proÏívali. Vnitfinû jsme uÏ byli pfiipraveni na moÏnost pou-
Ïití evropského TWR satelitního segmentu a koneãn˘ verdikt nás vrátil v ãase o více neÏ rok
nazpût. To také musíme nûjak vnitfinû zpracovat, vzít na vûdomí, vyhodnotit celou situaci
znovu a jít dál. 
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„„CCííttíímm  ttvvoouu  lláásskkuu““. Na CD se jim podafiilo ve svobodû a ãerstvé tvofiivosti zachytit
atmosféru BoÏí pfiítomnosti. Tak jako na koncertech, touÏí kapela po tom, aby vtá-
hla posluchaãe, inspirovala je a pomohla jim vyjádfiit úctu králi Pánu JeÏí‰i. Na
plo‰e 76 minut a 13 sekund najdete 14 písní radostn˘ch i zaduman˘ch.



Ale to není v‰echno.
25. záfií kolem poledne telefonuje Petr Raus, Ïe vypÛjãené auto vrátí veãer. Má hodnû

práce a není to Ïádn˘ problém. Veãer se na Ale‰ovû mobilu rozsvítí jmenovka „PeRaumob”
(coÏ v Ale‰ov˘ch zkratkách znamená: Petr Raus mobil). Psaná zpráva od Petra je krátká
a struãná: „Jsem v nemocnici, auto stojí pfied na‰ím domem, ozvu se pozdûji.” Po nûkolika
pokusech se telefonické spojení s Petrem pfiece jen podafiilo a dovídáme se, Ïe Petr 
na chodníku ztratil vûdomí, upadl, rozbil si hlavu (coÏ nebylo nijak váÏné) a vÛbec neví, co se
stalo. Následují intenzivní lékafiská vy‰etfiení a diagnóza je celkem jednoznaãná. V mládí po
úraze mûl podobné stavy, ale uÏ 25 let mûl klid a nepotfieboval ani Ïádné léãení. DÛvod: cel-
ková vyãerpanost a pfiepracovanost. (Petr je neuvûfiiteln˘ pracant. Známe ho jako soustfiedû-
ného ãlovûka, kter˘ v‰e dûlal s nejvût‰í moÏnou zodpovûdností, ãasto pracoval v noci
a mnohdy dlouho do rána.) A dÛsledek? Zákaz fiízení automobilu, zákaz práce v noci, nafiízen˘
reÏim práce a odpoãinku... Petr byl za 10 dnÛ zpût v práci, ale jeho ‰ífie zábûru se jedním oka-
mÏikem podstatnû zmûnila. Je mu líto, Ïe s námi uÏ nebude moci spolupracovat tak jako dopo-
sud, a nám je to líto dvojnásob! Ale je to tak a my na tom nic nezmûníme. Petr pro TWR-CZ
externû pfiipravoval tfii patnáctiminutové pofiady t˘dnû a nesl za nû plnou odpovûdnost! Ze dne
na den jsme postaveni do situace, kdy se s tím musíme vypofiádat. Vzhledem ke zdravotnímu
stavu Petra nás ani nenapadá ho k nûãemu pfiesvûdãovat. Tato informace pfiichází v dobû, kdy
uÏ dva roky hledáme samostatného odpovûdného redaktora a kdy v redakãní oblasti uÏ
mnohdy nevíme kudy kam. 

Ale to není v‰echno.
Zaãátkem fiíjna se dozvídáme, Ïe jeden sbor pfiestává pravidelnû finanãnû podporovat jed-

noho ze dvou odpovûdn˘ch redaktorÛ. DÛvod? Sbor se aktivizuje místnû a potfiebuje více pod-
pofiit své lokální sborové aktivity. 

Ale pfiesto.
Na to, co je pfiipraveno, ãekáme a spoléháme na BoÏí milosrdenství. Vûfiíme, Ïe po pfieãtení

v˘‰e psan˘ch fiádkÛ (jeÏ jsou jen zlomkem v‰ech moÏn˘ch situací) pochopíte, proã nás také
napadají otázky jako: „Máme skuteãnû roz‰ifiovat vysílání? Zkou‰í nás BÛh, nebo Satan háÏe
klacky pod nohy? Nemáme zlikvidovat hudební studio a vyuÏít prostory pro vysílání?”, atd. 

V nedûli 28. záfií pfiijelo autobusem na krátkou náv‰tûvu TWR asi 40 vûfiících z jednoho
sboru v âeském Tû‰ínû. Jeden ze star‰ích pamûtníkÛ tohoto sboru krátce vzpomnûl na doby,
kdy nav‰tívil v Monaku redakci ãeského vysílání a sám tam nûco natoãil. Pfiipomnûl slova
apo‰tolÛ Pavla a Jana: A kdyÏ tam pfii‰li a shromáÏdili církev, vypravovali jim, kteraké
vûci BÛh skrze nû uãinil a Ïe otevfiel pohanÛm dvefie víry (Sk 14,27), Nebo otevfiíny jsou
mi tu veliké a mocné dvefie, a protivníkÛ mnoho (1 Kor 16), Modléce se spolu i za nás,
aby BÛh otevfiel nám dvefie slova, k mluvení o tajemství Kristovu (Kol 4,3), Aj, postavil
jsem pfied tebou dvefie otevfiené, a Ïádn˘È jich nemÛÏe zavfiíti (Zj 3,8). 

Byli jsme povzbuzeni slovy o otevfien˘ch dvefiích ke zvûstování evangelia. Pfied 12 lety
tomu tak nebylo a rozhlasové ‰ífiení BoÏího slova bylo tímto zpÛsobem naprosto nemyslitelné.
Ve v‰ech tûchto situacích jsme se nauãili nerozdûlovat okolnosti, kter˘mi procházíme, na ty,
které jsou „od Satana”, a na jiné, které jsou „od Boha”. Uvûdomili jsme si, Ïe BÛh je na‰ím
Pánem a Ïe bez jeho vÛle a bez jeho dopu‰tûní se nic nestane. Pro nás není dÛleÏité, zda tu
ãi onu situaci BÛh dovolil realizovat Satanovi (jako napfi. u BoÏího sluÏebníka Joba), ãi jinou
situaci pfiipravil BÛh. Pro nás je dÛleÏité, co se máme nauãit, jak se s takovou situací máme
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Objednávejte na e-mailové adrese: iinnffoo@@jjiinnyyrryyttmmuuss..ccoomm a nebo telefonem 660055  995588
337744. (zvukové ukázky na na‰em webu) 25. ãervna se na‰emu externímu spolu-
pracovníkovi, pastoru KfiesÈanského spoleãenství v Plzni Karlu ¤eÏábkovi a jeho
Ïenû Dá‰e narodilo ãtvrté dítû – syn Filip. VáÏil 3,5 kg, mûfiil 49 cm, má ãerné vlásky



vyrovnat, co od nás ná‰ BÛh oãekává a jak se pod-
dáme pod jeho mocnou ruku. Více a více si uvûdomu-
jeme, Ïe jde o velk˘ zápas. BoÏí pokyn je naprosto
jasn˘: „Zvûstovat Pána JeÏí‰e Krista – zvûstovat
evangelium!” Není dÛvod od tohoto zámûru ustupo-
vat. Pfii tom v‰em chceme mít na mysli biblick˘ princip
hospodafiení. Nerozhazovat peníze, nezakopávat
obdarování od Boha a zÛstat vûrní BoÏímu vedení
a BoÏímu srdci. Tyto situace nás vedou k jakési vnitfiní
sebereflexi, kdy si kaÏd˘ z nás musí uvûdomit, co
a proã dûláme. Na‰ím úkolem je vyfiídit nejdÛleÏitûj‰í
zprávu pro ãlovûka. Zprávu, jejíÏ nevyfiízení ãi nûjaké
zkreslení mÛÏe mít za následek smrt mnoha lidí!
Zprávu, která nesytí a ne‰atí tûlo, ale která pfiiná‰í
nov˘ Ïivot v Pánu JeÏí‰i Kristu. Vede nás to k fiazení
rozhlasov˘ch priorit, kdy obsah pfiedchází formu, kdy
na‰e pfiipravenost není v dokonalém zvládnutí forem
a rozhlasové techniky, ale v bytostném uvûdomûní si
„o co jde”! Evangelium v prvé fiadû nepfiiná‰í zmûnu

stylu Ïivota, nedává novou náplÀ Ïivota, nezlep‰uje morálku a nezpÛsobuje pocity ‰tûstí...
Evangelium otevírá cestu ze smrti do Ïivota. Pfiejeme si b˘t dobr˘mi nástroji pro tuto sluÏbu
a pfiitom Ïít lásku k bliÏním, nezapomenout na povzbuzení spoluvûfiících, biblické vzdûlávání 
a podobnû. 

Tentokrát nechci hovofiit o penûzích. Za rok a pÛl informování, Ïe budeme roz‰ifiovat vysí-
lání a proã, se poãet dárcÛ ani pfiíspûvky pfiíli‰ nezmûnily. Nûkdy spí‰e naopak je cítit celo-
spoleãensk˘ ekonomick˘ tlak na na‰e penûÏenky. Na druhé stranû BÛh vloÏil do srdcí nûkte-
r˘ch jednotlivcÛ naprosto neãekané vûci. V ãervnu jsme od jednoho spolupracujího pfiítele
dostali úplnû nov˘ osobní automobil. Dnes má najeto asi 5000 km a uveze pomûrnû hodnû
nákladu. Za chvilku se z nûho dá vyrobit mal˘ náklaìáãek a my z nûho máme uÏitek i radost.
Od záfií jsme obdrÏeli finanãní pfiíslib od jednûch vûfiících manÏelÛ z Prahy, ktefií nyní Ïijí
v zahraniãí a svÛj byt v Praze pronajali. Rozhodli se, Ïe cel˘ nájem z tohoto bytu vûnují na krytí
ãásti nákladÛ, vynaloÏen˘ch na satelitní spo-
jení. Není to úÏasné? Poprvé v Ïivotû jsme
dostali dopis od – pro nás do té doby nezná-
mého – vûfiícího podnikatele, kter˘ zaloÏil
nadaci na podporu misijních aktivit. Jsou pfii-
praveni nám ãásteãnû pomoci s krytím potfieb-
n˘ch v˘dajÛ.

Co máme dûlat? Vím, Ïe v‰ichni dárci
chtûjí podporovat BoÏí dílo. MoÏná se nûkomu
pfiíãí takto pfiem˘‰let a tvrdí, Ïe BÛh pfiece
nepotfiebuje lidskou podporu. Ano, nepotfie-
buje, ale chce ji. BÛh po na‰í oddanosti touÏí,
a proto nás zde nechává, proto nechává ony
otevfiené dvefie milosti. A tak se skoro stydíme
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a nos po tatínkovi ☺☺. V‰ichni jsou v pofiádku a vdûãní Bohu. GRATULUJEME!!!
A je‰tû jedno miminko – 28. kvûtna se na‰emu spolupracovníkovi Pavlu Rejmanovi
a jeho Ïenû Janû narodila dcera Krist˘nka. VáÏila 3,5 kg a mûfiila 51 cm, ona
i maminka jsou zdravé a v pofiádku. GRATULUJEME!!! Od 1. do 5. kvûtna 

Richard (na snímku), Matou‰ a Ondra
jsou specialisty na v˘‰kové práce. 
V létû toho vyuÏili a natfieli v‰echna
okna v na‰í budovû.

Koncem ãervna pfied na‰í budou zaparkovalo
nové autíãko. Vystoupil fiidiã (není na snímku)
a fiekl, Ïe ho koupil pro TWR-CZ. 
Móóóóóc dûkujeme. 



podûkovat v‰em, ktefií podporují sluÏbu TWR-CZ, protoÏe si uvûdomujeme, Ïe to nejvût‰í podû-
kování a odmûna – pro kaÏdého zvlá‰È – pfiichází od Hospodina. Pfiesto i my vyjadfiujeme velk˘
dík v‰em, ktefií na na‰i práci myslí a podporují ji. Finanãní dary patfií mezi dary „nejodváÏnûj‰í”,
protoÏe dárce nemÛÏe pfiili‰ ovlivnit jejich vyuÏití, ãi zneuÏití. Modlitební pomoc a praktická
pomoc sebou nese moÏnost osobního vlivu na tuto práci a má úplnû jin˘ a rovnûÏ nepostrada-
teln˘ charakter. Práce TWR-CZ potfiebuje obojí. Díky Bohu za Vás, spolusluÏebníky spoleãného
díla. Jsme v BoÏí ‰kole a pod Jeho ochranou! Chvála Bohu za v‰echno a ze v‰eho.

Z vaší pošty
✒ Milí pfiátelé! Srdeãnû zdravím celou redakci TWR. Mnohokrát dûkuji za pfiípravu krás-
n˘ch relací. V poslední dobû mû obzvlá‰tû zaujal seriál O nezamûstnanosti, neboÈ se to
t˘ká i mne. ProÏila jsem krizové období, ale BÛh mû neopustil. Posiloval a uzdravoval mé
zranûní. I vysílání TWR mi v tomto moc pomáhalo. Velmi se mi líbí seriál Svûtem Bible, díky
za nûj i za hezké písnû.

Ludmila S., Hodonín

✒ Milí sourozenci v Kristu, dûkuji Vám za zpravodaj Anténa. Psát dopis se mnû del‰í
dobu nedafiilo, protoÏe jsem ‰patnû vidûla, byla jsem na operaci s jedním okem, s druh˘m
pÛjdu za pÛl roku. Teì vidím docela dobfie, tak Vám pí‰i dopis. Del‰í dobu bylo m˘m vel-
k˘m pfiáním poslouchat pofiad Svûtem Bible , protoÏe nemohu poslouchat Radio Proglas
na FM, bylo to pro mû nemoÏné. Díky Bohu jste zaãali tento pofiad vysílat na MW (vysíláme
uÏ 10 let – pozn. redakce). Pozdravujte bratra Vopaleckého. Zaujalo mû také sobotní vysí-
lání pastora Jifiího Nováka, kter˘ sv˘m nad‰en˘m projevem musí vyburcovat kaÏdého
posluchaãe. BÛh Vám Ïehnej.

Pavla J., Hodonín

✒ Bratfii v Kristu. Pokud mohu, sleduji va‰e vysílání na Radiu Proglas FM. Je mi 79
rokÛ a v dobû totality jsem ráda sledovala va‰e vysílání ze zahraniãí. Pomáhalo mojí vífie
a posilovalo mû. Teì jste rozebírali list Efezsk˘m v pofiadu Studna slova. Mnohé se mi
objasnilo. Ráda bych si zopakovala nûkteré v˘klady, hlavnû se mi jedná o oddíl o man-
Ïelství s nevûfiícím. Nevím, jestli mohu Ïádat o nahrávku. KdyÏ ne, tak dopis zahoìte.
Jsem katoliãka.

Josefa O., KromûfiíÏ

✒ Milé sestry a bratfii v TWR. Je to uÏ del‰í dobu, co si fiíkám, Ïe bych chtûl opût napsat
do TWR. Vlastnû se na to chystám uÏ od loÀského podzimu. Tehdy totiÏ vy‰lo ãíslo
Antény, které jsem si mohl pfieãíst bez vût‰ích problémÛ. Ta pfiedchozí ãísla obsahovala
i stránky, kde byl text sestaven do sloupcÛ a mÛj poãítaã s hlasov˘m v˘stupem, s jehoÏ
pomocí si Anténu ãtu, z toho mûl ponûkud „zamotanou hlavu“. Nyní to bylo jinak, vûfite,
Ïe jsem z toho mûl velkou radost. Dûkuji. Va‰e pofiady nyní mohu v jiÏních âechách
poslouchat na FM Radiu Proglas, jsem za to moc vdûãn˘, Ïe mohu opût sly‰et nûkteré
relace, které jsem znal z krátk˘ch vln. Poslouchám bûhem své práce a vÛbec mû to
neru‰í, je to spí‰ pfiínos. V na‰ich sborov˘ch oznámeních jsem sly‰el, Ïe nás pfiijedete
nav‰tívit a tak se moc tû‰ím, Ïe se s nûkter˘mi z vás setkám osobnû.

Roman H., â. Budûjovice
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pofiádalo TWR ‰kolení pro nové spolupracovníky (podrobnûj‰í informace na jiném
místû Antény). Ve Tfiech Studních na Vysoãinû se se‰lo celkem 49 spolupracov-
níkÛ, z nichÏ nûktefií s námi uÏ nûkolik let aktivnû spolupracují, jiní se o rozhlasové
práci teprve dovídali. V souãasné dobû tyto nové spolupracovníky kontaktujeme



✒ Milí v TWR, chci vám napsat, Ïe
i kdyÏ vás poslouchám jen v sobotu
a v nedûli ráno na FM Radiu Proglas, tak
musím uznat, Ïe jste skvûlí. Va‰e pfiís-
pûvky a hosté mi vÏdy kápnou do noty.
Do m˘ch problémÛ. Do mého rozm˘‰lení
o rÛzn˘ch vûcech. Do mého smutku
i radosti. Z va‰ich hlasÛ je cítit nad‰ení
pro evangelium a to je super. Tím nechci
opomenout ty, ktefií stojí v pozadí, nejsou
sly‰et, ale bez nichÏ by to ne‰lo. Moc vám
fandím a tû‰ím se na celodenní vysílání.

EvÏenie R., Brno

✒ VáÏení a milí pfiátelé v TWR! Zdravím
a dûkuji za v‰echny va‰e pofiady na MW
a SW, které jsou pro mnû velk˘m duchov-
ním obohacením, potû‰ením a posilou.
A moc bych vám i sobû pfiála, aby vût‰ina
na‰ich spoluobãanÛ byla va‰imi poslu-
chaãi a do‰la tak k poznání Pravdy
a k vífie v Boha. Souãasnû Vám dûkuji za
Anténu i rozpis pofiadÛ. Jsem ráda, Ïe dá-
li Pán a bude satelitní vysílání, zachováte
také vysílání na SW a MW, já si totiÏ sate-
lit nebudu moci dovolit koupit. AÈ Pán
Ïehná Va‰í zásluÏné práci.

Marie Z., Brno

✒ Pfiijmûte srdeãn˘ pozdrav. Rádi
posloucháme va‰e rozhlasové vysílání,
ale máme velice ‰patn˘ pfiíjem, chvílemi
se signál ztrácí, moc nás to mrzí, va‰e
vysílání je velice povzbuzující. Jsme
s manÏelem oba znovuzrozen˘mi kfies-
Èany. Víme, Ïe budete vysílat cel˘ den
pfies satelit, rádi bychom se stali jeho
posluchaãi. Jsme oba dva invalidní
dÛchodci, pofiízení satelitního pfiíjmaãe
bude pro nás finanãnû nároãné, pfiesto
jsme na nûj jiÏ teì zaãali ‰etfiit. Tû‰íme
se, Ïe nejen my budeme mít moÏnost
kvalitního poslechu.

Jarka J., Havífiov

18

s praktick˘mi nabídkami spolupráce (psaní biblick˘ch úvah, natáãení svûdectví
a mnoho dal‰ích vûcí). Stále jsme ale otevfiení nov˘m kontaktÛm – proto mmááttee--llii
zzáájjeemm  oo ssppoolluupprrááccii  ss TTWWRR--CCZZ a leÏí-li vám na srdci zvûstování evangelia skrze roz-
hlas, napi‰te nám. Zaãátkem fiíjna se Jana Pefitová „pomnohokáté” stûhuje.

Světem Bible 32% (27%)Listárna 3% (–) Takt 2% (–)

Zadáno pro dámy 17% (–) Soutěsky 3% (4%)
Kde nás boty tlačí 2% (4%)

Slova 
naděje 3% (–)

Krok za 
krokem 9% (3%)

Na sobotní frek. 
Proglasu 29% (53%)

Spontánní ohlasy na typy pořadů:

VKV Radio Proglas 41% (63%)KV 5% (8%)
SV 16% (12%)

VKV ČR Plzeň 38% (17%)

Jaké vlny posloucháte:

dopis 68% (66%)
e-mail 12% (12%)

osobně 6% (4%)

telefon 14% (18%)

Forma kontaktů:

Ohlas na pořad 38% (30%)

Ohlas na soutěž 7% (4%)

Žádost o literaturu 10% (5%)
Žádost o text 2% (3%)

Slib víry 17% (–)Nové kontakty 19% (14%)

Duchovní
problém 2% (–)

Žádost o nahrávku 5% (17%)

Z dopisů posluchačů:

(V závorkách jsou údaje z roku 2001 – statistika je orientaãní)



✒ Milí bratfii a sestry. Dûkuji vám v‰em za obûtavou práci, které si cením. Je to velmi
nároãné hlásat ãisté evangelium v dne‰ní dobû, kdy se ‰ífií bludy jako „houby po de‰ti“.
Pán bohatû odmûní jen ty, ktefií se nebojí to dûlat i za cenu, Ïe se nebudou líbit lidem.
ZÛstaÀte vûrní, modlím se za vás. UÏ vícekrát jsem vyjádfiila svoji nespokojenost
s moderními písnûmi, ale jaksi nezji‰Èuji nápravu. Napfiíklad po relaci Kompas ‰la ang-
lická píseÀ, moÏno to také nazvat hulákáním. Drásá mi to nervy. Nechci tvrdit, Ïe jsem
nervózní, to ne, ale po vyslechnutí takové skladby jsem znechucená. PíseÀ a mluvené
slovo mají b˘t pfiednesené v takové formû, aby tomu rozumûli v‰ichni a mûli z toho uÏi-
tek a povzbuzení. Opravdová duchovní kfiesÈanská píseÀ je ta, ke které se dokáÏe pfiipo-
jit i stará babiãka. Bdûme nad tím, aÈ nedûláme zábavné podniky.

Anna O., Trenãín

✒ Úvodem zdravím. Jsem va‰ím posluchaãem na SW kaÏd˘ pracovní den – veãer.
Jsem vám velmi vdûãn˘ za zprostfiedkování BoÏího uãení. OceÀuji to, Ïe se snaÏíte ote-
vírat problematická témata a hledání odpovûdí v Bibli. I kdybych si nezapamatoval nic,
námût na pfiem˘‰lení zÛstane. 

Peter H., Luãenec

✒ Milí sourozenci v Pánu JeÏí‰i, ktefií pracujete v TWR. Chci Vám podûkovat za to, Ïe
témûfi dennû vysíláte na Radiu Proglas FM. Pán ke mnû promlouvá skrze pofiady Zadáno
pro dámy a Sestfiihy. Jeden bratr od nás ze sboru Apo‰tolské církve nahrál v˘klad knihy
Zjevení z pofiadu Svûtem Bible. PÛjãil mi ty kazety a já si je poslouchám pfii vafiení, Ïeh-
lení a tak, jsem totiÏ na matefiské dovolené. Úplnû cítím, jak mnou BoÏí slovo proniká
a ãasto se mi pfiipomínají ver‰e, které jsem na kazetách sly‰ela. 

Martina D., Rakvice

✒ Milí pracovníci TWR v Brnû. Pfieji hojnost BoÏí milosti, pomoci a poÏehnání pfii va‰í
práci. Dûkuji za Anténu, mám z ní uÏitek, informuje mne o tom, co dûláte, Va‰e práce 
pro Boha je krásná. Jsem rád, Ïe mohu poslouchat slovo BoÏí z va‰í rozhlasové stanice
i zde v Nûmecku. KaÏdé vysílání mi pfiiná‰í uÏitek, jak Svûtem Bible, tak ostatní rady
Písma svatého. V sobotu mi bylo 77 rokÛ. Pánu Bohu za nû dûkuji a prosím Hospodina,
aby uãinil ze zbytku mého Ïivota je‰tû nûco ke Své cti a slávû.

Jan C., Waiblingen

✒ VáÏené rádio, jsem va‰ím posluchaãem uÏ rok, od doby, co jsem zcela náhodnû
zachytil veãerní vysílání. Aã se signál ãasto ztrácí, pofiad Svûtem Bible se snaÏím vÏdy
zachytit. Va‰e kázání BoÏí pravdy je pro mne velkou du‰evní podporou v tomto prostfiedí,
plném zloby a nelásky ãlovûka k ãlovûku. Víra mû utuÏuje a udrÏuje pfii zdravé mysli
v tomto drsném prostfiedí. Dává mi sílu do dal‰ích dnÛ k odolávání rÛzn˘m poku‰ením
a tlakÛm. 

Tibor B., PlzeÀ, vûzení

✒ Drazí v Kristu, stále dûkuji Bohu za va‰i poÏehnanou sluÏbu. UÏ jsem vám psal
o tom, Ïe v na‰em sboru do‰lo ke sporÛm ohlednû uãení. Rozdíly v na‰em chápání
Písma byly tak velké, Ïe jsme se nakonec roze‰li. Velice mne to mrzelo, jen jsem pou-
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Zaãala ob˘vat nájemní byt 1+1 a je to první útulek, kde jí nehrozí vyhazov ze dne
na den. V redakci jsme to „oslavili” pfieãtením tohoto oznámení: VeleváÏení! Na‰e
drahá VOTY mnû navrhla, abych vytvofiila seznam „vjec˘“, které nemám, a které by
se ‰ikly do mého nového wigvamu. Ber toto jako kvíz- fantazii se meze nekladou:



kázal na uãení, se kter˘m jsem nemohl souhlasit. Ná‰ rozchod byl na místû – ukázalo se,
Ïe se neshodneme ani v základním pohledu na evangelium. Nyní nav‰tûvuji KfiesÈansk˘
sbor. Bratfii a sestry v tomto sboru jiÏ dlouho poslouchají TWR. Scházíme se kaÏd˘ pátek
na studium Bible a shromáÏdûní zakonãujeme poslechem pofiadu Kompas. Stále si tento
pofiad nahrávám. Nesmírnû si váÏím takov˘ch lidí jako je Otakar VoÏeh, ktefií se nestydí
postavit se na BoÏí slovo. Tyto relace znamenají mnoho pro mÛj duchovní rÛst.

Lubo‰ J., Volynû

✒ VáÏení a milí pfiátelé. Srdeãnû vás pozdravuji z povodnûmi postiÏen˘ch jiÏních âech.
Vyklízení zatopeného sklepa mû dosti vyãerpalo. Pfiesto jsem si za‰el na po‰tu pro posla-
nou knihu Odlesky BoÏí slávy od sestry Corrie ten Boom. Pochopitelnû jsem nemûl
v tûch hektick˘ch okamÏicích na ãtení ani pomy‰lení, ale nyní, kdy uÏ je moÏné si trochu
vydechnout, jsem se do ãtení zabral. KníÏka mi udûlala radost. Autorãiny praktické apli-
kace do Ïivota ãlovûka nejen obohacují, ale i posilují, ãehoÏ je dnes tfieba.

Zdenûk N., â.Budûjovice

✒ Bohu milí pracovníci TWR! Srdeãnû vás pozdravuji s Boazov˘m pozdravem
„Hospodin s vámi“. Minule velmi ru‰ili v rádiu va‰e vysílání, vzdychla jsem si a z hloubky
srdce jsem se modlila o nápravu. V ten moment zaãalo b˘t vysílání srozumitelné. Zní to
jako pohádka, ale je to pravda. To lze pochopit jen s vírou.

Helena N., Banská Bystrica

✒ Milé TWR! Teprve nedávno jsem (zcela náhodou!) objevila vá‰ veãerní program 
na stfiedních vlnách, tedy Svûtem Bible, Hlavolam, Krok za krokem. Je mi teprve 14 let
a uvûfiila jsem pfied rokem. Pocházím z nevûfiící rodiny a vy jste se mi stali jedním z hlav-
ních pfiísunÛ informací o vífie, Bibli a Pánu Bohu. Chodím obãas také do evangelického
shromáÏdûní. Pí‰i vám hlavnû proto, abyste mi poslali i dal‰í vá‰ program, abych mohla
poslouchat i pfies den. Dûkuji za to, jak hezky ‰ífiíte BoÏí slovo. âistû a „nenásiln˘m“ zpÛ-
sobem. Modlím se za je‰tû vût‰í dosah va‰eho vysílání.

Anna B., Praha

Omluva
Jako poslední titul v edici Mikrofon vy‰la kniha Davida Nováka „Víra ve vírech otazníkÛ”.

Pfiesto, Ïe jsme si na jejím vydání dávali záleÏet, nedopatfiením pro‰la korekturami fiada pra-
vopisn˘ch chyb. V‰em ãtenáfiÛm této knihy se omlouváme. Není v na‰ich silách ani finanãních
moÏnostech náklad stáhnout a vydat knihu znova. Pfiesto v‰ak doufáme, Ïe sv˘m obsahem
kniha zaujme.

25. listopadu 2002 ve 21:00 hodin
se po roãní odmlce opût na Radiu Proglas ohlásí Pavel Vopaleck˘ s pofiadem Svûtem Bible.

Vedení Radia Proglas se s námi dohodlo na roãním stfiídání v˘kladového biblického seriálu.
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Tedy mám na ãem i v ãem spát (nikoliv kam schovat pefiiny) také z ãeho pít, jíst
a ãím (uÏ ne v ãem to uvafiit a ãím ukrojit a nastrouhat, ãi umixovat, na co sednout
a kam poloÏit talífi). Mám se v ãem vykoupat (pokud tam nebudou plovat kvûtiny, na
které nemám vázu a kter˘ch není nikdy dost) a do ãeho utfiít, (ale nemám kam dát



V praxi to znamená, Ïe Svûtem Bible budeme vysílat asi do konce listopadu 2003 a pak
bude zase rok vysílat své v˘kladové pofiady Radio Proglas. V tomto smûru mÛÏe vÏdy dojít
k operativním zmûnám. Kdy skuteãnû k dal‰ímu stfiídání dojde, to se dohodneme aÏ nûkdy
v létû 2003.

25. listopadem zaãneme druh˘ cyklus Svûtem Bible na Proglase, ale tentokrát nezaãneme
knihou Genesis. Rozhodli jsme se pro jin˘ systém fiazení knih. Jako první usly‰íte v˘klad
ÏalmÛ. Svûtem Bible bude vysíláno vÏdy od pondûlí do pátku ve 21 hodin na v‰ech frekven-
cích Radia Proglas, které jsou uvedeny ve vloÏeném programovém letáãku.

Cyklus vysílání Svûtem Bible na stfiední vlnû 215 metrÛ kaÏd˘ den, od pondûlí do pátku
(22:30h), zÛstává zachován.

Vydávání knih
UÏ bychom se museli podívat do písemn˘ch archivÛ, abychom zjistili, kdy jsme se roz-

hodli zaloÏit edici Mikrofon a vydávat nûkteré kniÏní tituly. Nebylo toho mnoho, ale pfiece
jen se nûco podafiilo. Co v‰echno bylo vydáno a co z toho máme je‰tû skladem, je uve-
deno v nabídce titulÛ. Skuteãnost je taková, Ïe dnes knihy kupuje málokdo. Úplnû
nejménû se kupují knihy pro pouhé pfieãtení. Jsou nahrazovány elektronick˘mi knihov-
nami, nebo se více pÛjãují... ale prodej stagnuje. Je to celoplo‰n˘ jev. Existují ov‰em velké
v˘jimky. Napfi. uãebnice, které ‰koly (jazykové, v‰eobecné, odborné aj.) doporuãují sv˘m
studentÛm, jsou prodávány za nenormálnû vysoké ceny a zdá se, Ïe ‰koly tyto uãebnice
zámûrnû velice ãasto mûní. Pak jsou také za vysoké ceny prodávány odborné publikace,
tváfiící se, Ïe vysvûtlují zákony. Tomu nahrává nepochopiteln˘ fakt, Ïe státní kontrolní
úfiady se tûchto „rádoby metodick˘ch návodÛ” drÏí a knihy této branÏe se opût stávají
dobr˘m obchodním artiklem. Knihy v˘pravné a obrazové publikace jsou rovnûÏ velice
drahé, dosahují fiádovû tisícÛ korun za kus. Tato fakta mají vliv na prodejce knih, jejichÏ
chování evokuje podezfiení z kartelové dohody. Staãí si pov‰imnout faktu, Ïe knihy mají
vût‰inou ve v‰ech obchodech stejnou prodejní cenu. V˘‰e zisku z prodeje jedné knihy je
dána procentem z koneãné ceny knihy, kterou dnes prakticky urãuje vydavatel (nebo
v˘robce). ¤etûz distributorÛ b˘vá nejménû dvojnásobn˘ a kaÏd˘ z nich poãítá s marÏí
v fiádu desítek procent (15 aÏ 30) z koneãné ceny knihy. Dal‰ím faktorem je nepochopi-
teln˘ fakt, Ïe prodejci knih chtûjí drtivou vût‰inu titulÛ tzv. do komise. To znamená, Ïe oni
si knihy pfievezmou, postaví do regálu a ãekají, aÏ je nûkdo koupí. Jednou za mûsíc se
mrknou, co náhodou prodali, a to pak zaplatí dodavateli. Tento systém nenutí prodejce
absolutnû k niãemu. Nepotfiebují vyvíjet Ïádnou prodejní iniciativu a nepodstupují Ïádné
riziko. Co neprodají, prostû vrátí (tfieba za 2 roky) a je jisté, Ïe takové knihy mnohdy uÏ
nesou stopy skladování.

V tomto momentû uÏ máme tfii nepfiíjemné skuteãnosti, které znaãnû komplikují prodej lev-
n˘ch a malosériov˘ch knih. V˘robce musí stanovit velmi vysokou prodejní cenu, aby se po
odeãtení v‰ech marÏí pro distributory dostal alespoÀ na v˘robní cenu. Aby pfiitom nebyl ztrá-
tov˘, musí prodat cel˘ v˘robní náklad. Vysoká cena knihy je nezajímavá pro spotfiebitele, ale
zajímavá pro prodejce. Prodejce daleko radûji prodá jednu knihu za 3000 Kã, z níÏ má napfi.
800 Kã pro sebe, neÏ knihu za 60 Kã, z níÏ má pro sebe pouze napfi. 15 Kã. No a koneãnû
riziko komisního prodeje, kdy navíc ãasto dochází k situaci, Ïe prodejce pak nezaplatí vÛbec,
nebo knihy vrátí velmi pozdû ãi po‰kozené. 
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kartáãek na zuby) mÛÏu zametat smetí (ale nevysaju hromádku). Pokud mû budete
chtít obdarovat, omezte se prosím pfii svém hledání scházejících pfiedmûtÛ na své
vlastní pÛdy a sklepy. Brilianty a zlato pfiijímám jen o váze 1kg a více. Lovu zdar.
Jana (...no není to kouzelné?) KdyÏ jede Ale‰ nebo Katka na sluÏební cestu,



TWR-CZ se na kniÏní produkci nespecializuje, a uÏ vÛbec ne na distribuci. Proto se nás
uvedená fakta dot˘kají je‰tû citelnûji. Nemáme sílu zmûnit celostátní nepochopiteln˘ systém
kniÏního obchodu tak, aby prodejci stanovovali koneãnou cenu a vycházeli pfiitom z ceny, za
kterou je jim kniha nabízena. Nemáme sílu vnutit pravidla prodeje knih (napfi. podle váhy)
a nemáme sílu ani vnutit prodejcÛm povinnost brát knihy za hotové a podstoupit tak také jakési
obchodní podnikatelské riziko. 

Toho, co prodáme pfiímo lidem, ktefií napí‰í k nám do redakce, je moc málo na to, abychom
mohli knihy bûÏnû vydávat. Úplnou v˘jimkou byla napfi. kniha Izajá‰, kdy autor knihy zajistil odbûr
uÏ pfied vydáním, takÏe po v˘robû jsme knihy pouze rozeslali a cel˘ náklad se bez problémÛ uhra-
dil. V pfiípadû známého autora (Prof. Milo‰ Biã nebo Corrie ten Boom) se náklad rovnûÏ rozpro-
dal. Z dÛvodÛ zde zmiÀovan˘ch jsme se rozhodli knihy dále nevydávat. V˘jimku mohou tvofiit
knihy, u kter˘ch bude pfiedem zaji‰tûn odbûr, ãi jin˘m zpÛsobem odstranûno riziko ztráty z nepro-
dan˘ch knih. Pokud si je‰tû nyní objednáte nûkterou z knih uveden˘ch v nabídce, pomÛÏete nám. 

Knihy edice Mikrofon:

Otakar VoÏeh: Evangelium
Literární podoba rozhlasov˘ch pofiadÛ. Na praktick˘ch pfiíkladech, v konfrontaci s Biblí,

autor ukazuje, co je a co není evangelium a jak je moÏné evangeliem zaujmout posluchaãe.
V mnoha tématick˘ch kapitolách si ãtenáfi sáhne na jádro evangelia.

Pro ty, kdo hynou, tedy pro nevûfiící, je slovo kfiíÏe bláznovstvím. Av‰ak pro nás, kdo jsme
zachraÀováni, je mocí BoÏí (1K 1,18). Tak to vidí apo‰tol Pavel a pí‰e dál: Je psáno: Zahubím
moudrost moudr˘ch a rozumnost rozumn˘ch zavrhnu (1K 1,19). To je citát z biblické knihy pro-
roka Izaiá‰e (29,14). Na tento starozákonní citát Pavel navazuje sérií otázek: „Kde jsou uãenci,
kde znalci, kde fieãníci tohoto vûku? Neuãinil BÛh moudrost svûta bláznovstvím? 1K 1,20).
Jin˘mi slovy: kde jsou v‰ichni ti lidé, ktefií pov˘‰ili lidskou moudrost nad pravdu BoÏí? Dokázala
snad lidská moudrost vym˘tit ze svûta zlo, války, hlad, nemoci, morální nevázanost? Kam lid-
ská moudrost pfiivedla lidstvo? Jsou dnes lidé spokojenûj‰í neÏ kdysi? (30,- Kã)

Vernon McGee, Pavel Vopaleck˘: Svûtem Bible 1, GENESIS
Kniha studijního charakteru, pfiehledná systematiãnost a praktické komentáfie s aplikacemi.

První ãást jednoho z nejoblíbenûj‰ích pofiadÛ TWR. Studijní a v˘ukov˘ materiál. (Doprodej,
neuvaÏujeme o vydání dal‰ích biblick˘ch knih, zpracovan˘ch do seriálu Svûtem Bible.)

1M 9,17: Jde o smlouvu, kterou BÛh ustanovil nejen s Noemem, ale souãasnû s kaÏd˘m
tûlem, které je na zemi (kral.). Duha je viditelné znamení, k nûmuÏ se pojí urãitá zaslíbení.
Podobn˘ch viditeln˘ch znamení pro své smlouvy s rÛzními lidmi ustanovil BÛh v historii více:
Slavnost Pascha (slavnost beránka), pozdûji na pou‰ti mûdûn˘ had a v na‰í dobû kfiest
a veãefie (ãi památka) Pánû. (30,- Kã)

Paul Freed: Antény do vûãnosti
Vyprávûní zakladatele Trans World Radia o BoÏím pÛsobení v jeho Ïivotû a o zázraku,

jak˘m bylo vybudování celosvûtové rozhlasové misie. Kniha je plná osobních proÏitkÛ, inspi-
race a povzbuzení. PfieloÏila Milu‰e Marková.

Nikdy nezapomenu na ten blátiv˘ den v roce 1948, kdy jsem v Barcelonû vystoupil z vlaku.
·panûlsko mi skuteãnû na srdci NELEÎELO. Skoro bych se byl radûji obrátil kamkoli jinam
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berou si sebou záznamy Ïiv˘ch pofiadÛ vysílan˘ch v Plzni a poslouchají je v autû.
Ale‰ jednou nevûfiil vlastním u‰ím, kdyÏ Petr Vaìura se pustil do recitálového ãtení
Písnû ·alamounovy. Celou hodinu ãetl a ãetl a ãetl, sem tam to okomentoval a zase
ãetl. AÏ vyprchal Ale‰Ûv „údiv”, zavolal Petrovi a dovûdûl se, Ïe mu o prázdninách



neÏ právû sem. VÏdyÈ jsem ‰panûlsky neumûl, a ani místní lidé mû nijak zvlá‰È nezajímali –
po tom, co jsem proÏil dûtství v zemích Arábie. A navíc jsem nemûl ani ponûtí, co vlastnû
v Barcelonû dûlám... (65,- Kã)

David Novák: Víra ve vírech otazníkÛ
Kniha pojednává o apologetice (rozumové obranû víry). Autor pfiiznává, Ïe témata si „nevy-

cucal z prstu”, ale jsou v˘sledkem mnoha jeho pfiedná‰ek a diskusí na uãÀovsk˘ch, stfiedních
i vysok˘ch ‰kolách v celé âeské republice. Ojedinûl˘ titul na trhu od ãeského autora. Vynikající
materiál, pomáhající k hledání biblick˘ch argumentÛ na nejãastûj‰í námitky a otázky. 

Pro mnohé lidi je víra stále nûãím, co jde proti rozumu nebo dokonce rozum pfiímo popírá.
Jinak fieãeno, chce‰-li vûfiit, nesmí‰ pfiíli‰ myslet. A naopak, pokud skuteãnû pfiem˘‰lí‰, nemÛ-
Ïe‰ b˘t vûfiící, resp. vûfiit mÛÏe‰, ale nesmí‰ to, ãemu vûfií‰, pfiíli‰ pojmenovávat nebo si to pfii-
pou‰tût k tûlu. Maximálnû zde platí slova: vûfiit si v nûco. Je k tomu, abych byl kfiesÈanem,
tfieba hodit rozum do ko‰e? Znamená to stát se fanatikem? Co to vlastnû udûlali na‰i známí,
ktefií o sobû najednou tvrdí, Ïe „vûfií v Krista? (120,- Kã)

Pozvali jste nás
Jako malá holka jsem s kamarádkou snila o pfiístroji do kapsy, na kterém bychom jen

zmáãkly knoflík a aÈ bychom byly kdekoli na svûtû, hned by jedna druhou vidûla i sly‰ela.
Vûfiím, Ïe nebude dlouho trvat a na ulicích se objeví mobilní videofony. Sen mé bujné fantazie
bude dostupnou realitou. 

Teì mám jin˘ sen. Pfiedstavuji si, Ïe by v rozhlasovém studiu byl speciální ovládací pult
s obrazovkou a my bychom jen maãkali rÛzné knoflíky a hned vidûli, kdo právû poslouchá vysí-
lání TWR a jak se u toho tváfií. Jestli si dûlá
poznámky nebo nespokojenû vrtí hlavou
anebo se pfii vafiení pohupuje do rytmu
veselé písniãky ãi zda kleká k modlitbû
a obrací se k Bohu. .

Îádn˘ technick˘ vynález v‰ak nemÛÏe
nahradit nûco, ãemu se fiíká vzájemné obe-
cenství. (Mimochodem, v˘znam tohoto slova
znají jen kfiesÈané. V sekulárních kruzích se
vÛbec nepouÏívá a toto slovo jsem nena‰la
ani ve slovníku.) Pfiesto, Ïe na‰e vysílání je
urãeno pfieváÏnû nevûfiícím nebo hledajícím,
na‰imi spolupracovníky jste vy, posluchaãi –
kfiesÈané, ktefií se za nás a na‰e vysílání
modlíte. Sv˘mi finanãními dary pomáháte
dopravovat evangelium lidem, ktefií právû
poslouchají na‰e vysílání. âasto se také
sami podílíte na pofiadech sv˘mi svûdectvími
a úvahami. Bez vás bychom nemohli vysílat.

Proto se radujeme z kaÏdého va‰eho
pozvání do místního sboru. Je to pro nás
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nepfii‰el host... Slíbené album písní Lubo‰e Hlavsy si zatím objednalo malé
mnoÏství lidí, ale vydání tohoto alba je na‰í vydavatelskou prioritou Ceny digi-
tálních satelitních kompletÛ klesají. Pfied rokem se ceny pohybovaly od 10 tisíc
korun v˘‰e, dnes uÏ jsou bûÏné ceny poloviãní. Za pÛl roku lze oãekávat dal‰í 

Vlastimil Kolegar informuje zájemce o na‰í práci
a o návazné sluÏbû.
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sníÏení cen a po mnoÏstevní slevû se cena satelitního kompletu uÏ pfiiblíÏí bûÏ-
nému radiopfiijímaãi odpovídající kvality

Pfiehled uskuteãnûn˘ch prezentací v roce 2002:

datum místo pfii‰lo osob datum místo pfii‰lo osob

18.01. Dûãín 20 28.04. Brno 150

19.01 Cvikov 25 11.05. PlzeÀ 13

20.01. Varnsdorf 80 18.05. Brno 250

27.01. Brno 100 25.05. Brno 100

01.02. Tfiinec 40 23.06. Hrádek nad Ol‰í 200

02.02. Fren‰tát 25 23.06. Brno 170
pod Radho‰tûm

03.02. Fren‰tát 60 06.08. Chfiiby 60
pod Radho‰tûm

24.02. Brno 70 22.08. âenkovice 60

02.03. Olomouc 200 – 300

Chystáme se k náv‰tûvû:
25.10.2002 – ¤evnice
24.11.2002 – sbor Církve bratrské na Kounicovû ulici v Brnû

prakticky jediná pfiíleÏitost k vzájemnému osobnímu setkání a kaÏdá taková náv‰tûva je pro
nás povzbuzením i motivací. 

Jenom v leto‰ním roce jsme vás vidûli asi 1700 a to na patnácti rÛzn˘ch místech. A proã
vám to pí‰u? ProtoÏe rádi pfiijedeme i k vám. Povíme vám, jak to u nás v redakci funguje, co
v‰echno je souãástí na‰í sluÏby, co dûláme pro to, aby byla je‰tû úãinnûj‰í a na‰la si cestu
nejen k vám, ale také k tûm, ktefií jsou mimo církev a je‰tû nena‰li zdroj Ïivota v Pánu JeÏí‰i.
Vysvûtlíme vám nové technické moÏnosti pfiíjmu rozhlasového signálu. UkáÏeme vám, jak to
u nás vypadá, pfiivezeme nûkteré publikace a také nûco z produkce na‰eho hudebního stu-
dia. Rádi si vyslechneme va‰e svûdectví a rovnou je natoãíme... 

Co potfiebujete k setkání s námi? Zatelefonovat nám na ãíslo 544 233 771, Ïe byste rádi,
abychom pfiijeli. Pak kousek místa na sezení, hodí se nûjak˘ stÛl ãi police na vystavení fotografií
a rÛzn˘ch materiálÛ, nûkdy kousek bílé zdi na promítání (nebo plátno), 2 dl ãisté vody pro fieã-
níky (není nutné), tro‰ku organizování a svolávání (aby nûkdo pfii‰el) a my uÏ se pak tû‰íme! 

Kontaktujte nás, rádi pfiijedeme! 
Rozita Mertová


