
Dělám, děláš, děláme ... a CO vlastně ???!!!
Bylo to na ‰kolení technikÛ Trans World Radio – Europe „TWR technicians week“ ve Vídni

v únoru 2003. V úvodu semináfie jeden z pfiedná‰ejících, Ameriãan Dr. Robert Chick (pfiedná-
‰el myslím na téma satelitní pfienos – nepamatuji si pfiesnû), poloÏil kaÏdému pfiítomnému
technikovi otázku: „Co dûláte? Co je va‰e práce?“ A tak jsme se v‰ichni pfiedstavovali a odpo-
vídali. 

Bylo tam asi 15 technikÛ (âesko, Slovensko, ·panûlsko, Francie, Itálie, Chorvatsko, Egypt,
S˘rie, ¤ecko, Polsko a dal‰í) a v‰ichni odpovídali: mixuji pofiady, dûlám u mixpultu, pracuji ve
studiu, stfiíhám a sestavuji pofiady... Pûknû jsme se pfiedstavili a pfiedná‰ející nám poté zchla-
dil hlavu: „To je ale úplnû ‰patnû! Pokud dûláte jen toto, pak jste ‰patnû pfiipraveni! Dûláme
pfiece spoleãnou práci! A tou není mixování pofiadÛ, ale zvûstování evangelia! To je to, co
dûláme!“ Jel jsem tam jako technik a odjel jsem jako „evangelista“. Co se zmûnilo? Dûlám stej-
nou práci, ale vidím jin˘ cíl. A to je moc dÛleÏité.

Ondfiej Malina

Drazí v Kristu. Dopisuji si s jedním pfiítelem, kter˘ doposud
nemá úplnû jasno v otázce BoÏí existence. Na rozdíl ode mne, on
je víceménû technokrat, kter˘ by rád uvidûl nûjak˘ dÛkaz. Já mu
fiíkám, Ïe se staãí porozhlédnout kolem sebe a zamyslet se. CoÏ
to v‰e mohla stvofiit tupá, nemyslící pfiíroda? Dal‰í znám˘ se mû
zeptal:“... co vlastnû bude s vyznavaãi jin˘ch náboÏenství a mûl
BÛh pfii stvofiení i jinou alternativu?“ Jak vidno není lehké tako-

v˘m lidem svûdãit. Ve‰keré va‰e pofiady mi pomáhají k tomu, abych ty, na kter˘ch mi
záleÏí, pfiivedl na cestu vedoucí k Bohu. Prosím vás o zaslání pofiadu Krok za krokem
br. Nováka. Milost BoÏí s vámi.

Zdenûk N., â.Budûjovice

Trvalky a novinky – aneb o pořadech
UÏ del‰í dobu jsme moc neh˘bali s jednotliv˘mi pofiady. Nikoli z vlastní pohodlnosti, ale

zdálo se nám – a hodnû díky va‰im ohlasÛm – Ïe se nám podafiilo „vyladit“ je tak, aby v maxi-
mální mífie vám, na‰im posluchaãÛm, vyhovovaly. JenÏe léta bûÏí a nûjaká ta zmûna je obãas
potfieba – uÏ proto, Ïe i lidé u rádií se mûní... A v redakci koneckoncÛ také.

První zmûnu si vynutila nemoc Petra Rause, kter˘ (aby mohl stíhat své nároãné povolání,
rodinu i sluÏbu v církvi) uÏ dále nemohl termínovû spolupracovat s TWR. Nûjakou dobu jsme
je‰tû zkou‰eli jeho autorsk˘ pofiad Soutûsky udrÏet, ale dlouhodobû to nebylo moÏné, a tak
zaãátkem záfií Soutûsky nahradila nová relace Stopy – svûdectví o BoÏím jednání. Je to
pofiad vûnovan˘ pfiíbûhÛm jednotlivcÛ, ktefií ve svém Ïivotû zakusili BoÏí dotek. A protoÏe
vûfiíme, Ïe kaÏd˘ kfiesÈan by mohl o svém vztahu s Bohem vyprávût romány, jsme pfiesvûd-
ãeni, Ïe bude stále co vysílat... a pfiidat se mÛÏete i vy: Chcete-li pro TWR natoãit svÛj pfií-
bûh o hledání Boha anebo nûjakou zku‰enost víry, napi‰te nám. Pofiad pfiipravuje Katefiina
Hodecová.

Stopy – svûdectví o BoÏím jednání 
vysíláme na Radiu Proglas kaÏdé pondûlí, 9:15–9:30 hod.

Od záfií do‰lo také ke zmûnû v pofiadu Zadáno pro dámy, kter˘ autorsky dva roky pfiipra-
vovala Marie Frydrychová. Skonãili jsme u rovné stovky dílÛ, ale protoÏe tento pofiad mûl
velik˘ ohlas a mnohé maminky na nûj kaÏdé úter˘ netrpûlivû ãekaly, pokraãujeme v nûm
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i nadále. Zadáno pro dámy tedy „zdûdila“ Hana Pinknerová. Vypráví v nûm své zku‰enosti
s v˘chovou, plnûním BoÏí vÛle, peãením a v‰ím moÏn˘m, co maminky doma dûlají a s ãím se
pot˘kají. Snad pro vás i tato forma pofiadu Zadáno pro dámy bude pfiínosná a povzbuzující.

Zadáno Pro dámy 
vysíláme na Radiu Proglas kaÏdé úter˘, 9:15–9:30 hod.

Dal‰í zmûny, o kter˘ch teì budu psát, nastanou od 1. ledna 2004. Na frekvencích Radia
Proglas vám od ledna nabídneme nov˘ autorsk˘ pofiad Miroslava Kubíãka, (faráfie CâSH na
Starém Brnû) R˘mování o Ïivotû. Tento pofiad nahradí pÛvodní relace Br˘lemi slova a Cesta
k Ïivotu. Mimochodem, poslední Cesta k Ïivotu mûla pofiadové ãíslo 690... Dûleno dvaapade-
sáti to znamená, Ïe jste ji poslouchali pln˘ch 13 let a kousek k tomu. Docela úctyhodn˘ vûk
(myslím, Ïe s Kompasem a Svûtem Bible nejstar‰í relace). Od nového roku tedy místo v˘‰e
zmínûn˘ch dvou relací nabízíme R˘mování o Ïivotû, coÏ je pofiad, kter˘ má za cíl reagovat na
souãasné dûní ve spoleãnosti i v církvi a hledat v nich to podstatné – BoÏí pohled na vûc.

R˘mování o Ïivotû
vysíláme na Radiu Proglas kaÏd˘ pátek, 9:15–9:30 hod.

repríza na KV (7180 + 6240 kHz) v úter˘, 18:15–18:30 hod.

Vysílání TWR-CZ na krátk˘ch vlnách doznává je‰tû jedné zmûny - s koncem kalendáfiního
roku konãí oblíbená relace Otazníky Petra Vaìury. Místo ní zafiazujeme zpût Slova nadûje –
povzbuzující biblická zamy‰lení amerického kazatele Davida Basta. Tento pofiad pfiekládá
Arno‰t Barto‰ek, pro vysílání upravuje Iva Viktorinová a ãte buì Jan Viktorin nebo Rozita
Mertová. Relaci Slova nadûje jsme pfied nûkolika lety na KV zru‰ili a pfiesunuli na Radio
Proglas. Nyní na KV pokraãujeme tam, kde jsme pfied léty skonãili, a na Radiu Proglas pokra-
ãují Slova nadûje s asi dvoulet˘m pfiedstihem.

Slova nadûje na KV (7180 + 6240 kHz)
vysíláme kaÏd˘ ãtvrtek, 18:15–18:30 hod.

a na Radiu Proglas kaÏd˘ ãtvrtek, 9:15–9:30 hod.

I stfiedovlnné vysílání projde zmûnami. Po dohodû s TWR-E jsme se rozhodli ukonãit stá-
vající pofiad Hlavolam a místo nûj zafiadit dal‰í pfiekládan˘ pofiad z angliãtiny. Bude to pÛlho-
dinové zamy‰lení Dr. Charlese Stanleyho, kterému jsme dali název Doteky. Pfieklad zaji‰Èuje
Míla Marková a svÛj hlas propÛjãil ná‰ nov˘ spolupracovník Pavel Hromádka z Uherského
Hradi‰tû, jinak ãlen hereckého souboru tamního divadla, zázemím v Apo‰tolské církvi. Reprízu
DotekÛ si potom mÛÏete poslechnout i v na‰em satelitním vysílání následující sobotu. Doteky
pfiipravuje Ale‰ Barto‰ek.

Doteky vysíláme kaÏdou nedûli na SV (1395 kHz), 22:30–23:00 hod.
repríza následující sobotu od 21:00 hod. na sat Hotbird, 12,379.60 MHz, transporder 84
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20.listopadu odjeli Ale‰ Barto‰ek a Dan Zeman na v˘roãní setkání fieditelÛ TWR stfiední
a v˘chodní Evropy. Tfiídenní pracovní porada probûhla v Budape‰ti a v‰ichni spoleãnû jsme
konstatovali, Ïe ekonomická samostatnost kaÏdé národní redakce je velk˘m problémem.
Bylo nám definitivnû sdûleno, Ïe zahraniãní podpora uÏ nebude moÏná. âeské republice
chybí k dokrytí souãasn˘ch provozních nákladÛ vlastními prostfiedky (tedy od dárcÛ z na‰í
zemû) asi 28 % rozpoãtu. Radostn˘ byl pohled na plné regály neuvûfiitelného mnoÏství druhÛ
ãabajek a uherákÛ. Domorodci tvrdili, Ïe nejvy‰‰í kvalita je pr˘ od znaãky Pick. Fakt vynikající!



Poslední zmûna je opût v satelitním vysílání: Zru‰ili jsme jednu reprízu pofiadu Jedním
uchem tam a místo nûj budeme reprízovat nedûlní Siestu, pofiad o rodinû a pro rodinu.

Siestu vysíláme vÏdy v nedûli, 21:00–21:30 hod.
a novû ji reprízujeme kaÏdou stfiedu ve stejném ãase

v‰e na satelitu Hotbird, 12,379.60 MHz, transporder 84

Nejãastûji se ve sv˘ch dopisech ale zmiÀujete o relaci Svûtem Bible, vysílané na Radiu
Proglas kaÏd˘ pracovní den od 21:00–21:30 hod. Podle na‰í pfiedchozí dohody s Proglasem
tento pofiad k 24.listopadu 2003 skonãil. Chcete-li si tedy v˘klady Bible, zpracované dr.
Vernonem McGee, vychutnávat i nadále, je vám k dispozici na‰e SV vysílání. Není to sice ten
rozhlasov˘ komfort jako na VKV, ale s tím v souãasné dobû nic nenadûláme. Modlete se spolu
s námi, aby za rok mohl znít éterem opût klidn˘ hlas Pavla Vopaleckého, moderátora této relace.

A to uÏ je, co se programov˘ch zmûn t˘ãe, opravdu v‰e. Snad to budou zmûny k lep‰ímu
a poslouÏí k duchovnímu obohacení nás v‰ech. Za va‰e ohlasy na tyto zmûny i na jednotlivé
pofiady budeme velmi vdûãní. 

Katefiina Hodecová

Satelit a jak se vyvíjí situace
Sruãná rekapitulace zámûru: V roce 2000 to bylo 10 let od zahájení sluÏby ãeské redakce

TWR v na‰í zemi. (Do roku 1990 byla redakce umístûna mimo území republiky a pracoval tam
jin˘ t˘m lidí. O tom se doãtete ve zvlá‰tním vydání Antény. Poslední v˘tisky máme je‰tû k dis-
pozici.) Po krátké desetileté historii bylo zfiejmé, Ïe sledovanost na‰ich pofiadÛ na krátk˘ch
a stfiedních vlnách klesá.
Posluchaãi se více soustfieìují na
dostupnûj‰í vlnové rozsahy
a tehdy jsme si uvûdomili, Ïe
bychom v této vûci mûli nûco
udûlat. Díky Bohu máme tech-
nické moÏnosti pro pfiípravu roz-
hlasov˘ch relací, ale nemáme
prostor pro jejich vysílání.
Kapacitní moÏnosti spolupracov-
níkÛ a autorÛ jsou také vy‰‰í, neÏ
staãíme odvysílat na souãasn˘ch
frekvencích. ZvaÏovali jsme ve‰-
keré moÏnosti vysílání v na‰í
republice a jako moÏná základní
varianta vy‰lo digitální satelitní
vysílání. Zámûr je vysílat 24 hodin
dennû ãesky i slovensky. Satelitní
vysílání umoÏní nejen kvalitní
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23.listopadu jsme dovezli 2 dvojskla mezi reÏii a studio. Ondfiej Malina si o jedno z nich
málem ufikl kus prstu. Dá BÛh a sroste mu, neboÈ pomoc byla okamÏitá! (KaÏdé dvojsklo je
slepeno z tabule o síle skla 10 a 5 mm, takÏe si dovedete pfiedstavit, kolik taková tabule veli-
kosti 2 x 1 m asi váÏí.) Síla skla není z dÛvodu neprÛstfielnosti, ale zvukotûsnosti. Hana
Pinknerová chystá dal‰í knihu - po úspû‰n˘ch Brusinkách to bude titul „Co BÛh ‰eptá
maminkám“. Vydání se pr˘ chystá bûhem prvního pololetí roku 2004. Letos uÏ jsme byli
na jedenácti setkáních s posluchaãi a do konce roku nás ãekají je‰tû dvû: 1144..  pprroossiinnccee pojede

Setkání fieditelÛ TWR Stfiední a V˘chodní Evropy v ãele
s fieditelem pro tuto oblast, Georgem Cooperem.
(Budapest, listopad 2003)



individuální pfiíjem, ale je pak i moÏnost vyuÏití kabelov˘ch rozvodÛ ve mûstech a reálná
nadûje dostat hlas TWR do mnoha domácností. Strategická orientace tohoto vysílání je misijní,
urãená v‰em posluchaãÛm – tedy ne prvoplánovû kfiesÈanÛm. Tento zámûr se setkal se v‰e-
obecnou podporou Rady TWR-CZ, spolupracovníkÛ i posluchaãÛ. Mnozí se rozhodli tento pro-
jekt podpofiit, i kdyÏ by ho sami nevyuÏili, ale rádi se budou podílet na nesení evangelia tam,
kam by tfieba – byÈ osvûdãenou osobní cestou – vÛbec nedo‰lo. 

Jde tedy o spoleãnou iniciativu slovenské a ãeské redakce Trans World Radia. Na tom jsme
se nûkdy v roce 2001 zaãali domlouvat a postupnû podnikat první kroky. (Zde na tomto místû
uÏ nepopisujeme podrobnosti, proã jsme se rozhodli pro ty které konkrétní varianty fie‰ení, ale
najdete je podrobnû popsané v pfiedchozích ãíslech tohoto zpravodaje.) 

Nejprve jsme zaãali zafiizovat potfiebné záleÏitosti v âeské republice. Jednali jsme s experty
na satelitní vysílání, na autorská práva, pfiipravili jsme nároãné a kvalitní ‰kolení pro souãasné
i budoucí spolupracovníky (5 dnÛ, asi 60 úãastníkÛ – uÏ si to nepamatuji pfiesnû). V té dobû
je‰tû Slovenská republika nemûla pfiístup na satelit (tedy z hlediska vysílatele – nikoliv pfiíjemce
signálu). V této rozpracovanosti ãeské verze technického fie‰ení spoleãného zámûru do‰lo na
Slovensku ke zmûnû. Byl zfiízen Slovaklink – tedy Slovenská republika získala pfiístup na stejn˘
satelit, kter˘ jsme chtûli pouÏít z âeské republiky. To je‰tû nebyl dÛvod k nûjak˘m zmûnám.
DÛvodem byly ceny této sluÏby. Na Slovensku byly a jsou zhruba poloviãní. Proto jsme se
v druhé polovinû roku 2002 rozhodli nepokraãovat v ãeské technické verzi, ale vyuÏít sloven-
sk˘ch moÏností. Na jafie 2003 se ale ukázalo, Ïe slovenská legislativa je komplikovaná –
licence pro satelitní vysílání byla podmínûna souhlasem parlamentu. A to byl problém... a zde
konãí struãná rekapitulace toho, co uÏ jsme dfiíve psali v tûchto zpravodajích. 

TWR Sestfiihy FM Radio Proglas. Je toho málo! Protievoluãní
pofiady by mûly letût Va‰im éterem alespoÀ 3krát, 4krát mûsíãnû.
Vûdci si evoluãní teorii hlídají, a neevoluãním kolegÛm nedají pro-
stor. A tak se ve ‰kolách, na vefiejnosti i v tisku bere evoluce jako
nûco samozfiejmého a daného. Je ãas pfiidat. Radíte ve sv˘ch
pofiadech kfiesÈanÛm do v‰ech stran jejich Ïivota, mám ale za to,
Ïe toto je dÛleÏitûj‰í. Zvûstujte tedy kreaci a potopu, aby BÛh mohl
otevírat srdce poznání a naplÀoval je radostí z Jeho díla.

Jara P., Bukovka

Dobr˘ den, zase po del‰í dobû! Nebyl jsem vám rozhodnû
nevûrn˘, to ne. Stále jste spolu s Proglasem m˘m nejposloucha-
nûj‰ím rádiem. Ale znáte to. Vy o chválu nestojíte a pfiipomínky,
které mám, nejsou vût‰inou faktické, ale z osobního vkusu ply-
noucí, takÏe radûji mlãím. Dnes mne ov‰em opût potû‰il jeden
z va‰ich pofiadÛ natolik, Ïe bych rád podûkoval a povzbudil
sobecky k pokraãování. ·lo o pofiad O potopû. Moc mû tato vari-
ace na kreaãní téma zaujala.

Jaroslav M., PlzeÀ
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Katefiina Hodecová s doprovodem do KfiesÈanského sboru ve Vsetínû a na 2200..  pprroossiinnccee pfii-
pravujeme hodinové vystoupení na‰ich spolupracovníkÛ s nûkolika pfiáteli na brnûnském
námûstí Svobody - toto setkání má za cíl zaujmout kolemjdoucí a upozornit je na vysílání
Trans World Radia. Jeden víkend v fiíjnu oslavil Ale‰ Barto‰ek 50. narozeniny. Co pfiát ãlo-
vûku, kter˘ zraje jako víno? Snad moudrost a odvahu, aby se tento proces nezastavil.
V redakci nás nav‰tívila b˘valá kolegynû a souãasná externí spolupracovnice Míla Marková,
jejíÏ léãení úspû‰nû pokraãuje. Pfii‰la i s manÏelem Franti‰kem, kter˘ ji na v‰echna vy‰etfiení
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A co bylo dál
Pro tuto parlamentní legislativní pfiekáÏku jsme ihned obnovili jednání v záleÏitostech ãeské

(i kdyÏ draÏ‰í, ale legislativnû dostupnûj‰í) verze. Najali jsme právníka, kter˘ 4 mûsíce pfiipra-
voval podklady pro ãeskou registraci satelitního vysílání. Nedávno (v listopadu) bylo v‰e pfii-
praveno. V˘pisy z trestního rejstfiíku, smlouvy s Czech-linkem, s âeskou televizí (disponuje
satelitním segmentem), vyjádfiení bank, zdravotních poji‰Èoven, finanãních úfiadÛ a spousta
dal‰ích papírÛ a razítek. Asi 2 mûsíce pfied listopadem – tedy tûsnû po prázdninách – do‰lo
na Slovensku k prÛlomu v pohledu na legislativu v téÏe vûci. Slovenské úfiady pfiidûlily sate-
litní licence tfiem subjektÛm, aniÏ by to schvaloval parlament. Tím byla odstranûna jednak
nelogiãnost ve slovenské legislativû a jednak pfiekáÏka pro na‰e dal‰í pokraãování ve sloven-
ské – tedy ekonomicky v˘hodnûj‰í – cestû. SoubûÏnû jsme tedy na Slovensku zaloÏili mezi-
národní, ãeskoslovenskou obchodní spoleãnost. TWR-CZ a TWR-Slovakia jsou jejími jedin˘mi
a rovnocenn˘mi úãastníky. Tato spoleãnost je jednoúãelová, bude slouÏit jen pro satelitní vysí-
lání a je z hlediska legislativy nutná, aby následnû poÏádala o Ïivnostensk˘ list, kter˘ jsme na
Slovensku jiÏ obdrÏeli. Dále jsme poÏádali slovensk˘ Obchodní soud o zápis do Obchodního
rejstfiíku. To se stalo nûkdy koncem záfií nebo zaãátkem fiíjna a uÏ probûhlo i doplÀovací fiízení.
Rozhodnutí o zápisu jsme ale dosud neobdrÏeli. âekáme na nû a to byl také jeden z dÛvodÛ,
proã jsme posunuli podzimní vydání Antény na tento pfiedvánoãní termín. Pfiedpokládali jsme,
Ïe tuto registraci uÏ budeme mít a budeme moci zvefiejnit informaci o podání Ïádosti na
Slovenskou rozhlasovou Radu o udûlení licence pro na‰e vysílání. Do dne‰ního dne
(2.12.2003) rozhodnutí soudu nemáme. Zápis v Obchodním rejstfiíku je ale nutn˘ pro podání
Ïádosti. Mezitím fieditel slovenské redakce jedná s ochrann˘mi svazy autorÛ o dohodách
potfiebn˘ch pro na‰e vysílání. 

Z uvedeného je patrné, Ïe ve‰kerá na‰e snaha je závislá na mnoha neovlivniteln˘ch sku-
teãnostech. Pevnû v‰ak vûfiíme, Ïe BÛh ví, proã nás vede zpÛsobem, kter˘ vypadá témûfi jako
pfie‰lapování na místû. Modlíme se a s dÛvûrou ãekáme na Jeho vedení.

âasov˘ posun oproti na‰im pfiedstavám pfiinesl i fiadu pfiíjemn˘ch a uÏiteãn˘ch faktÛ.
Napfiíklad to, Ïe ceny digitálních satelitních kompletÛ mezitím klesly aÏ na pûtinu!!! V souãasné
dobû se dá takov˘ komplet pro pfiíjem satelitního signálu pofiídit za ménû neÏ 4000,- Kã. Dosud
v‰ak nenastal okamÏik, abychom posluchaãe zaãali vybízet k nákupu tohoto zafiízení.
Potfiebn˘ pfiístroj je bûÏnû na trhu a jeho pofiízení by nemûlo b˘t problematické. âím tûsnûji
bude spojeno datum zahájení na‰eho vysílání s datem nákupu tohoto zafiízení, tím v˘hodnûj‰í
to bude nákup. Takov˘ je zatím dlouhodob˘ obchodní trend.

Ve‰kerá jednání smûfiujeme k licenci na vysílání pfies satelit EUROBIRD 1.

Milí pfiátelé a bratfii v Kristu, zdravím Vás a dûkuji Vám za vysí-
lání na âRo PlzeÀ, pofiad Na kfiesÈanské vlnû Plznû. Poslouchám
Vás uÏ nûkolik let pravidelnû. Od loÀského roku k tomu pfiibylo
veãerní vysílání TWR z Brna. Na v‰echna tato vysílání se tû‰ím,
jsou pro mne dÛleÏitá v prohlubování víry v na‰eho Pána i v lep-
‰ím poznání a v˘kladu BoÏího slova. 

Marie L., Sveradice
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doprovází, dali si s námi kávu a my jsme jenom zírali, kolik radosti a pokoje mÛÏe ‰ífiit ãlo-
vûk, kter˘ si v praxi vyzkou‰el, Ïe „Hospodin je moje pomoc, síla v souÏení vÏdy osvûd-
ãená...“. 1. fiíjna se na‰emu spolupracovníkovi, moderátorovi pofiadu Na kfiesÈanské vlnû
Plznû, Petru PlaÀanskému a jeho manÏelce Jitce, narodil druh˘ syn Zby‰ek. Tedy dítû je to
v pofiadí uÏ ãtvrté - a my samozfiejmû gratulujeme a rodiãÛm pfiejeme moudrost k v˘chovû
a pfiedev‰ím trpûlivost a pevné nervy... Je 9. záfií a z budovy TWR se stûhuje ná‰ pfiítel Jan
Viktorin. Po 6 letech uÏívání poloviny na‰eho podkroví bude se sv˘m t˘mem pracovat asi 
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Doteky
Zde nabízím zkrácenou ukázku pofiadu Doteky a také trochu osobních slov. 

Jsou dva oddíly Písma, které se hluboce zapsaly do mé du‰e, fiíká kazatel Charles Stanley.
A to si uvûdomuji právû ve chvílích, kdy pfiem˘‰lím o svém vlastním Ïivotû. Jeden z nich pro-
stoupil mou du‰i hned v zaãátku mého kfiesÈanského Ïivota. Najdete ho v Pfiísloví, ve 3. kapi-
tole, ver‰e 5 a 6. „DÛvûfiuj Hospodinu cel˘m srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej
ho na v‰ech sv˘ch cestách, on sám napfiímí tvé stezky.“ 

Druh˘ oddíl se pfiidal v mém Ïivotû pozdûji. Najdeme ho v Îalmu 62 a byl bych rád, kdy-
byste si ho pfieãetli cel˘. Zde se dotknu jen nûkolika ver‰Û.

Moc se mi líbí, jak to vyjadfiuje kralick˘ pfieklad, protoÏe fiíká: „VÏdy pfiece k Bohu má se
mlãelivû du‰e má, od nûhoÈ jest spasení mé.“

KaÏd˘ z nás se setkává s boufiemi Ïivota. Pfiicházejí z rÛzn˘ch stran. A já si myslím, Ïe kdyÏ
David psal tento Ïalm, právû proÏíval tûÏké období. Jistû si vzpomínáte, Ïe kdyÏ ho Samuel
pomazal za krále, bylo mu teprve ‰estnáct. KdyÏ se stal králem, bylo mu tfiicet. TakÏe pfiibliÏnû
patnáct let po pomazání se v podstatû nedûlo nic. K nûãemu ale pfiece jen do‰lo. Vstoupil tím
do velice boufilivého období svého Ïivota. Král Saul byl otcem jeho pfiítele Jonatana. A Písmo
fiíká, Ïe král Saul zaãal na Davida Ïárlit a fiekl Jonatanovi a sluÏebníkÛm… „Chci, abyste
Davida zabili.“ To okamÏitû postavilo Davida a Jonatana do zvlá‰tní situace, pfiestoÏe se vzá-
jemnû mûli moc rádi.

A tak od zaãátku celého toho období David musel utíkat a ‰lo mu o Ïivot. A Saul nejenÏe
poÏádal své sluÏebnictvo, aby Davida zabili, ale jednou se o to dokonce sám pokusil, kdyÏ po
nûm vrhnul kopí a minul. Co potom udûlal? Svolal si svoje vojsko a vyzval je… „Najdûte ho
a zabijte ho.“ David se pak celou fiadu dal‰ích let ukr˘val v jeskyních, prchal z místa na místo
a snaÏil se Saulovi uniknout.

To byly velmi boufilivé roky. A poslechnûte si, co o tom David fiekl: „Jen v Bohu se zti‰í du‰e
má.“ Jsem pfiesvûdãen, Ïe jeden z nejdÛleÏitûj‰ích klíãÛ, jeden z nejdÛleÏitûj‰ích principÛ,
které v BoÏím slovû vÛbec mÛÏeme najít, je právû tento jednoduch˘ princip. Nauãit se zti‰it
v Bohu, nauãit se na Nûj oãekávat.

Vût‰ina lidí si pod pojmem ãekání pfiedstavuje, Ïe se posadíte a nebudete dûlat nic. Ale
ãekat na Boha neznamená posadit se a sloÏit ruce v klín. Mluvíme tady o velice aktivním
a pozitivním skutku. Znamená to, Ïe kdyÏ se rozhodnu v urãité vûci oãekávat na Boha, je to
aktivní a pozitivní rozhodnutí. Neznamená to nicnedûlání. Dûlám cosi, co je velice jedno-
znaãné, urãité a nezvratné.

Proã by se mûl David zti‰it? Na co by mûl ãekat ve chvíli, kdy Saul dûlá v‰echno moÏné,
aby ho zabil? Proã by v tûÏkostech mûl ãlovûk ãekat? Honem, vstaÀme a rychle nûco udûlejme! 

Drahé TWR, jsem kfiesÈan studující v Americe a va‰e www
stránka s audio pfiíspûvky je pro mne velk˘m povzbuzením.
Nemám mnoho moÏností kontaktu s ãesk˘mi kfiesÈany, a tak kdy-
koliv je mi smutno, tak jdu na va‰e stránky a poslechnu si jedno
z tûch poselství. Dûkuji vám mnohokrát za va‰i sluÏbu. Pokoj
vám.

David P.
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61 metrÛ pfied námi, kde uÏ stojí o málo men‰í kopie na‰í budovy. Budeme mít sice více pro-
stor (nutn˘ch pro roz‰ífiení vysílání), ale uvidíme, jak dopadneme finanãnû - pfiíspûvek od
Honzy za pronájem nám bude chybût. Vût‰ina pracovníkÛ v TWR má fiidiãák a také obãas
sluÏebnû i soukromû autem jezdí. Pfied mnoha lety se Katka pfietlaãovala s brnûnskou „‰ali-
nou“, Jitka ráda trká do aut pfied sebou, Petr Raus brával prav˘m zrcátkem zábradlí
a sloupky, Daniel nevidûl strom (pr˘ mûl v noci svítit - ten strom), Ale‰ovi v noci na dálnici
pfiekáÏel svazek umûl˘ch vánoãních stromkÛ... to v‰e je pryã a dávno zapomenuto. Nûkteré
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Asi chápete, Ïe oãekávat na Boha znamená zastavit se na tak dlouho, dokud nedostaneme
dal‰í pokyny. To znamená, Ïe se nepohnete dál, dokud k tomu nedostanete instrukce od
Boha. To nejmoudfiej‰í, co se vy i já mÛÏeme nauãit, je rozpoznání, kdy jednat, kdy se zasta-
vit, kdy zÛstat zticha a kdy poãkat, dokud nám BÛh nedá dal‰í nasmûrování. Hodnû lidí se
v Ïivotû dostane do problémÛ, kdyÏ odmítnou oãekávat na Boha, protoÏe to je jedna z nejtûÏ-
‰ích Ïivotních lekcí. âekat na nûkoho, koho nevidím, ãekat, i kdyÏ nic nesly‰ím, ãekat, kdyÏ se
nic nedûje, zvlá‰È tehdy, kdyÏ mû v‰ichni postrkují a fiíkají: „Teì bys mûl nûco udûlat, honem
nûco udûlej, pusÈme se do toho, aÈ uÏ se nûco dûje, cokoliv!“ Ale kdyÏ vám BÛh sám nefiekne,
abyste vykroãili, bude lep‰í, kdyÏ se ani nepohnete. To je ten nejdÛleÏitûj‰í biblick˘ princip.

Na co tedy vlastnû ãekám? Podívejte se do Izaiá‰e, do kapitoly 64. „âekej. âekej na
Hospodina, spoléhej se na nûj.“ Neãekáme jen tak pro nic za nic. âekáme, Ïe usly‰íme BoÏí
hlas. âekáme, Ïe BÛh do na‰í situace vstoupí a zmûní ji tak, Ïe z toho On bude mít radost
a pfiinese Mu to slávu.

V BoÏích oãích je nesmírnû dÛleÏité také naãasování. A tak se BoÏí lid dostal do problémÛ
pokaÏdé, kdyÏ nic neudûlal ve chvíli, kdy BÛh zavelel k pohybu, nebo kdyÏ se pustil na cestu
pfied Bohem. Není moÏné vyhnout se potíÏím, kdyÏ se hrnete pfied Bohem nebo kdyÏ zÛsta-
nete daleko v závûsu za Ním. Tak ãi onak se dostanete do problémÛ.

A tak se ãasto stane, Ïe ztratíme trpûlivost, protoÏe oãekávání na Boha má svoje poÏa-
davky. Jaké? Musíme se nauãit trpûlivosti. Mám-li na Boha skuteãnû ãekat, moÏná se budu
muset ukáznit ve vûcech, které jsou pro mû obzvlá‰È tûÏké. Musím se nauãit naslouchat, ukáz-
nit se, b˘t trpûliv˘, ale ze v‰eho nejvíc se musím nauãit soustfiedûnû se zamûfiit na Boha.

KdyÏ uprostfied boufie svou pozornost od Boha odvrátím, vrhnu se po hlavû smûrem, kter˘
mi pfiipadá lákav˘, dobr˘, správn˘ – ale o kterém BÛh nefiekl ani slovo. A tak jeden z klíãÛ
v uãení se ãekat není jen usednout a sloÏit ruce v klín, ale uvûdomit si, Ïe Boha poslouchám
aktivnû. Jsem na cestû, kamkoli mû povede – a právû teì to vypadá, Ïe nejdu nikam, Ïe nic
nedûlám, v‰echno je zticha a pfiitom ve mnû v‰echno touÏí po ãinnosti a pohybu a zmûnû.

Moc bych si pfiál, abych mohl fiíct, Ïe jsem vÏdycky v tichosti ãekal. Neãekal. A jsou chvíle,
kdy jsem si stûÏoval a volal k Bohu, a nûkdy bych na Nûj rád i kfiiãel, ale neudûlal jsem to.
Nebylo by to k niãemu. Moje du‰e ãeká ve zti‰ení. Co to znamená?

Sám sebe pfiivádím do postavení, kdy jsem schopen podfiídit se v‰evûdoucímu a milujícímu
Bohu a spolehnout se na Jeho moudrost, Ïe On ví, co je nejlep‰í a co chce udûlat dál anebo
proã. Co vlastnû BÛh dûlá? Sám sebe zapojuje do na‰ich okolností. Pfiitáhne nás to do dÛvûr-
ného vztahu s Ním, protoÏe na‰e srdce zaãne hladovût po poznání… „BoÏe, o co Ti v mém
Ïivotû jde? K ãemu v nûm chce‰ dojít? Co mû chce‰ nauãit? Kam to se mnou chce‰ dotáh-
nout? Jak˘ je TvÛj plán se mnou v téhle fázi Ïivota?“ Co se stane, kdyÏ si vy i já zaãneme klást
takovéhle otázky? BÛh si nás k sobû zaãne pfiitahovat, aÏ Mu nakonec budeme velice blízko.

Milí pracovníci TWR v Brnû. Dûkuji Vám za sluÏbu rádiem, kdyÏ
jste mi hráli píseÀ k 78. narozeninám. UÏ jsem Vám psal, Ïe se za
Va‰i práci dennû modlím a prosím, aby skrze ni je‰tû mnoho lidí
poznalo Pána JeÏí‰e Krista. V nedûli jsem byl potû‰en sluÏbou br.
Drápala. Ano, naznaãil, Ïe vstupní branou do na‰eho srdce jsou
na‰e oãi, u‰i a na‰e ústa. Dobfie fiekl, Ïe co je v na‰em srdci, to
ovlivÀuje i ná‰ rozum. Jan C., Waiblingen
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z tûchto incidentÛ má za sebou i na‰e Honda, kterou jsme asi pfied tfiemi roky dostali coby
krásné a dobfie zajeté auto. A hledíme si ho a h˘ãkáme a jezdí i vypadá stále jak nové. V ãer-
venci se povedl Hondû dal‰í kousek. Ale‰ byl v sobotu sluÏebnû v Bohumínû a cestou domÛ
se v Brnû stavil pro manÏelku v práci. Zastavil na chodníku a pfied zraky své Ïeny se rozhodl
couvat asi 5 metrÛ smûrem k ní. Levé zrcátko, pravé zrcátko - nikde nic, couvání je hraãka
a tak jel s jistotou neporazitelnosti. Jistota byla na místû, protoÏe kandelábr vefiejného osvût-
lení skuteãnû neporazil. Zato kufr Hondy o pár litrÛ zmen‰il svÛj objem. Rána otoãila zástup
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Ale kdyÏ jsem nûkde daleko a pobíhám sem a tam a snaÏím se uvést vûci do pohybu, zpra-
vidla se Boha na nic neptám, dûlám si jen to, co mne napadne. David fiekl… „Jen v Bohu se
zti‰í du‰e má, od nûho vzejde mi spása. Jen on je má skála, má spása, mÛj nedobytn˘ hrad,
mnou nikdy nic neotfiese.“

A tak kdyÏ vím, Ïe BÛh jedná v mém zájmu, mohu ãekat, mohu se na Nûj spoléhat a mohu
vûdût, Ïe kdyÏ On za mne jedná, znamená to, Ïe pracuje v mojí situaci, i kdyÏ já to nevidím.
Mohu b˘t úplnû slep˘ k tomu, co se doopravdy dûje. 

David fiíká: „Jen on je má skála, má spása, mÛj nedobytn˘ hrad. Mnou nic neotfiese. Jen
zmlkni pfied Bohem, du‰e má. VÏdyÈ on mi nadûji vlévá.“ 

Není nikdo jin˘, na koho bych se mohl obrátit. 
Zde jsou dvû vûci, které k sobû nerozluãnû patfií. Podívejte se do 2. a 9. ver‰e. „Jen v Bohu

se zti‰í du‰e má.“ A ver‰ 9 fiíká… „Lide, v kaÏd˘ ãas v nûho doufej, vylévej pfied ním své srdce!
BÛh je na‰e útoãi‰tû.“ Jestli vy a já máme zÛstat nepohnutû stát i v prudké Ïivotní boufii,
musíme se nauãit dvû vûci.

První z nich je ãekat potichu, spoléhat se, trpûlivû vûfiit, oãekávat, odváÏnû ãekat. A ta
druhá je spoléhat se na to, Ïe BÛh ví, co dûlá, kdyÏ nám dává pokyn, abychom ãekali. A BÛh
bude jednat. Podívejme se do ver‰e 12: „BÛh promluvil jednou, dvojí vûc jsem sly‰el.“ Co to
znamená? Îe Bohu patfií moc.

Teì si to promyslete. BÛh vám v Ïivotní boufii fiíká… „Teì poãkej. NesnaÏ se manipulovat
okolnostmi. A pamatuj si – já budu tvoje spása. Já jsem tvoje skála, tvoje útoãi‰tû, tvÛj pevn˘
hrad, tvoje nadûje. Jsem v‰echno, co potfiebuje‰. A tak ãekej a vÏdycky mi vûfi, protoÏe já
budu za tebe jednat.“ 

Otãe, milujeme Tû a chválíme Tû. A já Tû jen prosím, abys dnes tyto ver‰e nechal hluboko
proniknout do na‰eho srdce. A pak, Pane, dej, aby se v Ïivotû lidí uplatnily v praxi právû ve
chvíli, kdy to bude potfieba. AÈ se stane realitou jejich srdce to, Ïe Ty jsi a Ïe chce‰ za nû jed-
nat. Dej nám moudrost, abychom poznali, kdy máme ztichnout a ãekat na to, aÏ Ty fiekne‰
svoje TEë. Do té doby, neÏ Ty zaãne‰ v na‰em zájmu jednat, dokud nedostaneme dal‰í
pokyny. Za to Tû dnes prosím ve jménu Pána JeÏí‰e.

A Otãe, také Tû prosím za ty, kdo to dnes sly‰í a cítí, Ïe jdou nebo sedí nebo stojí uprostfied
boufie, tváfií v tváfi situaci a okolnostem, se kter˘mi si nevûdí rady, nevûdí kam se obrátit,
nevûdí co s tím, kdy jim hrozí, Ïe to vzdají, kdy proÏívají bezmocnost a beznadûji. Prosím Tû,
pfiipomeÀ jim, Ïe kdyÏ budou na Tebe ãekat a dívat se na Tebe, bude‰ za nû jednat. Mohou
b˘t v naprostém bezpeãí i uprostfied té nejdivoãej‰í boufie, protoÏe Ty jsi nám slíbil, Ïe nás
nikdy nezklame‰. Amen. 

(Zkrácen˘ záznam relace Doteky Dr. Charlese Stanleyho, která bude v plném znûní vysí-
lána 25.1.04 ve 22:30 na SV 215m.)

Pár osobních slov:
Îijeme v dobû mnoha akcí aÏ v dobû akãní. Doba se vÏdy odráÏela v umûní a dne‰ní umûní

dobu skuteãnû odráÏí. Akãní filmy jsou nejvût‰ími trháky kinopokladen. I ono staré lidové pofie-
kadlo „kdo nic nedûlá, nic nepokazí“ je uÏ modifikováno na „kdo není vidût v akci, nic nezna-
mená“. Zatímco staré pofiekadlo motivovalo k uÏiteãnému konání, kdy se sem tam nûco nepo-
vedlo, to dne‰ní na nepovedenost vÛbec nehledí. Ve‰keré poãínání mÛÏe b˘t nepovedené,
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ãekajících na tramvajové zastávce, Ale‰ bez hnutí brvy nechal nastoupit Ïenu a odjel smû-
rem do Lí‰nû. Hnutí brvy mu zajistil aÏ úãet za opravu, ale jeho penûÏence hodnû pomohl
Ondfiej, kter˘ sehnal dobrého a levnûj‰ího opraváfie. Ale i tak, pouãení je jasné: auto má je‰tû
stfiední zrcátko! Za t˘den byla Honda hezãí, nov˘ lak - radost pohledût. Za volant sedl Ondfiej
a aniÏ by couval, kufr opût dostal ránu. Tentokrát do nûj najel mlad˘ fiidiã, kter˘ ov‰em na nic
neãekal a po nehodû ujel. JenÏe by to nebyl Ondra, aby si nezapsal ãíslo a nevypátral maji-
tele. První pfiátelská náv‰tûva pokraãovala nav‰tûvou druhou a uÏ to fie‰í poji‰Èovna. Rána to



hlavnû Ïe se nûco dûje. Zbrklost uÏ neznáme, protoÏe ta je opakem rozvahy, která se nûjak
vytratila. Honba za... za ãím? 

Z kázání Dr. Stanleyho je jasnû patrné, Ïe oãekávání na Boha není monoplo‰n˘ Ïivotní
postoj, ale je to aktivní postoj osoby ke kaÏdé konkrétní situaci v Ïivotû. Napfi. zatímco proÏí-
vám krizi v zamûstnání, nevím kudy kam a skuteãnû nemohu fiádnû pracovat, neznamená to,
Ïe se pfiestanu starat o dûti, rodinu nebo pÛsobit ve sboru! MoÏná jedno druhé ovlivÀuje, ale
právû ono spolehnutí se na Boha dává sílu nemalomyslnût tam, kde mi BÛh umoÏÀuje b˘t uÏi-
teãn˘m a kde jsem potfiebn˘.

Proã jsem vybral v˘‰e napsané kázání z relace Doteky? V redakci proÏíváme ãasto nûco
podobného. V souãasné dobû je to nûkolik oblastí, pfiedev‰ím pfiíprava satelitního vysílání, hle-
dání nového redaktora, koordinace plzeÀsk˘ch spolupracovníkÛ a dal‰í. 

Na‰e pfiedstava o zahájení ãeskoslovenského satelitního vysílání vypadala pomûrnû jedno-
du‰e a nic se na ní nezmûnilo. Pfiesto z na‰ich informací na jiném místû Antény vidíte, jak slo-
Ïitû se kroutí cesta k zahájení vysílání. Mé osobní vnímání situace se mi vrací jako bumerang.
ProÏívám chvíle plné elánu a síly, a nûkdy mám zase chuÈ se v‰ím pra‰tit a jít od toho. DÛvodem
není nezvládání nebo pfiepracovanost, dokonce ani ne Ïádná „boufie“ v TWR, ale jen bezmoc-
nost ovlivnit to, co bych si pfiál, aby bylo jinak. Napfi. aby úfiady vyfiizovaly rychleji administrativní
záleÏitosti, aby licenãní podmínky nebyly zbyteãnû sloÏité. Tyto maliãkosti samy o sobû nejsou
nic nepfiíjemného, ale v souvislosti s dal‰ími okolnostmi pÛsobí aÏ depresivnû. Jak rád bych
napfiíklad fiekl, kdy zaãneme vysílat celodennû na satelitu, jak rád bych fiekl, kdo to v‰echno bude
zaji‰Èovat a jak dlouho to vydrÏí! Právû v tûchto otázkách mnû a nám v‰em nezb˘vá neÏ ãekat.
Lépe fieãeno, chceme ãekat na BoÏí vedení a mému vkusu se zdá, Ïe by uÏ BÛh mohl promlu-
vit a ukázat, jak dál a kdy se pohnou ledy. 

Pfii tom v‰em ãekání na Boha rozhodnû netrpíme pocitem nicnedûlání. NejenÏe se normálnû
a se v‰í peãlivostí snaÏíme pfiipravit pln˘ poãet na‰ich programÛ, ale mnoho úsilí vûnujeme i pfií-
pravám na satelit, tak, jak o tom pí‰eme na jiném místû. 

Milí v TWR! Myslím, Ïe je dobré ãas od ãasu podûkovat sv˘m
blízk˘m za to, co od nich zcela samozfiejmû pfiijímáme. Blízcí mi
jste, aÈ se vám to líbí nebo ne, protoÏe se s vámi setkávám nûko-
likrát za t˘den. A samozfiejmû uÏ dnes pfiijímám i fakt, Ïe sly‰ím
evangelium z rozhlasu. Je‰tû nûkolik let po zahájení vysílání
Radia Proglas na FM a TWR v jeho rámci mû moÏnost svobodnû
hlásaného BoÏího slova pfiivádûla k úÏasu i dojetí. Vzpomínám,

jak jsme nûkdy v 80. letech lovili s manÏelem tak vydatnû ru‰ené vysílání z Monte Carla.
UÏ v té dobû jsme se seznámili s hlasem Marie Frydrychové, kdyÏ ãetla svou knihu Malá
‰kola lásky. A uÏ tehdy mûla zvlá‰tní obdarování oslovit Ïeny, vnímat a pojmenovat i ty
nejjemûj‰í odstíny Ïenské osobnosti - aÈ uÏ kladné nebo záporné. Je toho hodnû k díku-
ãinûní. I tfieba takové rozhovory paní Hodecové s pastorem Karlem ¤eÏábkem v pofiadu
Sestfiihy ... Na slovo pana ¤eÏábka jsem totiÏ zatíÏená - snad ne nezdravû. Jistû, Ïe
nepfiijímám bezv˘hradnû cokoliv, co sly‰ím. Ale kaÏd˘ jsme na cestû, pro nûco jsem
je‰tû nedorostla já, pro nûco mÛj bratr v Kristu, na nûco pohlíÏíme z odli‰n˘ch úhlÛ.
KaÏdopádnû díky Pánu za TWR a díky vám za to, Ïe jste Bohu k dispozici.

Jarmila P., Kufiim
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sice nebyla velká, ale nov˘ lak je fuã. Barto‰kovi byli letos opût pozváni do Monaka k pfiá-
telÛm na dovolenou. Horko bylo stra‰né a pfii náv‰tûvû monackého sboru si sedli hned vedle
ventilátoru - to jim poradil zku‰en˘ Otakar VoÏeh. Nezapomenuteln˘ záÏitek mûli z neãeka-
ného setkání se sestrou Freedovou, druhou manÏelkou misionáfie Ralfa Freeda, otce Paula
Freeda - zakladatele TWR. Tato usmûvavá, nádherná sestra má poÏehnan˘ vûk „kousek pfies
90 a kousek pfied 100“! Poslední prázdninov˘ t˘den Ale‰ pofiádal pro svÛj sbor dovole-
nou na kolech na ‰umavské Kvildû. A protoÏe zaplatil dva celé hotely a nebylo sborovníkÛ,
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Akãní doba se ptá: „Kdy uÏ koneãnû zaãnete?“ A my odpovídáme: „Hned, jak to bude
moÏné, vûfiíme, Ïe brzy, ale kdy konkrétnû, to nevíme.“ V‰e zatím nasvûdãuje tomu, Ïe uÏ to
bude skuteãnû brzy, ale stále je‰tû ãekáme a moje zku‰enosti mi fiíkají, Ïe BoÏí odpovûì b˘vá
hodnû, ale hodnû pfiekvapivá. Taková, která pfiedtím ani na mysl nevstoupila, takÏe nechme
se pfiekvapit Pánem na‰ich ÏivotÛ. 

V TWR tuto situaci neproÏívám poprvé. KdyÏ jsme se pfied 9 lety ze stfiedu mûsta pfiestû-
hovali na Lesnou, byl jsem pfiesvûdãen, Ïe je to koneãné BoÏí fie‰ení. Pak pfii‰ly velké pfie-
káÏky s realizací dostavby studia a mnû trvalo velmi dlouho, neÏ jsem pochopil, Ïe BoÏí cesta
je úplnû jiná. UÏ témûfi 7 let jsme v Lí‰ni a BÛh nás nechal postavit budovu dostateãné veli-
kosti, aby se Jeho práce v oblasti rozhlasového vysílání mohla roz‰ifiovat. Tak vûfiím a ãekám
na BoÏí vedení a koneãné slovo, kterou cestou, kdy a jak se dát.

Podobná je situace s hledáním redaktora. âekáme na okamÏik, kdy nám BÛh pfiedstaví ãlo-
vûka, o kterém bude jasné, Ïe je to Bohem pfiipraven˘ ãlovûk pro tuto sluÏbu (tedy tro‰ku jiná
kategorie neÏ zamûstanec). 

Jsem naturelem také akãní a nemám rád zbyteãné fieãi a nicnedûlání. Pfii tom v‰em jsem
ale rád, Ïe kdyÏ se nûco nedafií, tak to není pfiekáÏka, ale prostor pro ãekání na Boha a Jeho
vedení. A jsem rád, Ïe takového Pána já a v‰ichni v TWR máme.

Ale‰ Barto‰ek

Další vybavení pro satelitní odbavovací pracoviště
Od minulého vydání Antény, kde jsme psali, jaké technické vybavení pro satelitní vysílací

studio je jiÏ nakoupeno a jaké je v plánu je‰tû koupit, se jeho v˘ãet skuteãnû roz‰ífiil.
Odbavovací mixáÏní pult, kter˘ spolkl podstatnou ãást investiãních nákladÛ, dorazil, a samo-
zfiejmû jsme jej hned v improvizovaném zku‰ebním studiu zapojili a vyzkou‰eli, aby nás pfií-
padné závady nepfiekvapily, aÏ pÛjde „do tuhého“. Díky Bohu, zatím funguje k na‰í plné spo-
kojenosti, uÏ jsme jej také nûkolikrát prakticky vyuÏili k záznamu telefonních hovorÛ pro
pozdûj‰í odvysílání. Dále jsme koupili minidiskové pfiehrávaãe pro odbavovací pracovi‰tû
a také jsme vybrali odbavovací software, vhodn˘ pro na‰e potfieby.

Dûkuji Pánu za Vás a Va‰i sluÏbu. Moc mne potû‰ilo, kdyÏ
jsem náhodou objevila Va‰e vysílání na satelitním vysílání ERF.
Vyrostla jsem v Bratislavû a od roku 1984 Ïiji s manÏelem
a dûtmi v Nûmecku. Pocházím z katolické rodiny, ale poslední
roky jsem mûla dojem, Ïe náboÏenství a víra jsou dvû rozdílné
vûci a bez Ducha svatého jsem ani nemohla pochopit, Ïe mi
chybí osobní vztah a blízkost k JeÏí‰ovi, mému Vykupiteli, kter˘

mne tak miluje. Jako znovuzrozená kfiesÈanka, jejíÏ kofieny jsou na západním
Slovensku, poslouchám s radostí a dojetím Va‰e vysílání, které posiluje moji menta-
litu a myslím na to, jak˘m poÏehnáním je také pro ty, ktefií hledají smysl Ïivota. Modlím
se za Vás, za Va‰e zdraví, sílu, ideje, za Va‰e rodiny a v‰echny, ktefií jsou Vám záze-
mím a oporou.

Klara K., Leingarten
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odjeli s nimi i nûktefií TWR harcovníci, jako napfi. Blanka Sedláãková s manÏelem a Hodecovi.
Jela by i Jitka, jenÏe ji pfiedbûhli rodiãové, ktefií k úÏasu v‰ech turistikovali s námi. Zatímco
Jitka se starala o prarodiãe, stádo ovcí a beranÛ, skleník a fuchsie a taky netefi Rozálku, my
ostatní jsme se na ·umavû potkávali, a to nûkdy i nûkolikrát dennû. Veãerní biblické zti‰ení
vedl pastor Jim a skrze nûho jsme se mnoho nauãili od Daniele (toho pána ze Starého
zákona). V létû byla neb˘valá horka a vodou se ‰etfiilo, kde se dalo. Katka to vzala tak
váÏnû, Ïe stfiádala i vodu do kolena, coÏ jednoho dne ‰patnû dopadlo. Ale vidina dovolené na
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Výstavba 
satelitního studia

Po vystûhování firmy Emuge-Franken,
která byla v na‰í budovû od samého zaãátku
v nájmu, jsme mohli pfiistoupit k plánované
adaptaci uvolnûn˘ch prostor na místnost vysí-
lacího studia a reÏie. Vedení stavebních prací
se ujal Ale‰ Barto‰ek s t˘mem civilních pra-
covníkÛ, dobrovolníkÛ i ostatních zamûst-
nancÛ. 

B˘valá kanceláfi je dvojitou pfiíãkou rozdû-
lena na studiovou a reÏijní ãást. V pfiíãce je
vsazeno velké prÛhledové okno, tvofiené cel-
kem ãtyfimi vrstvami skla, to kvÛli zvukové izo-
laci. Mezi stûnami pfiíãky je zvuková izolaãní
mezera vyplnûná minerální vatou.

ZmiÀované prostory jsou umístûny v pod-
kroví, proto bylo také potfieba sníÏit strop
a vytvofiit stropní podhled, rovnûÏ se zvukovû
izolaãními vlastostmi. Podhled je tedy tvofien
nosn˘m ro‰tem, na nûmÏ leÏí nûkolik vrstev
dfievotfiískov˘ch desek prokládan˘ch mine-
rální vatou. Na obrázcích vidíte muÏskou ãást
redakce pfii práci.

Zvlá‰È kritick˘m místem z hlediska zvukové
izolace jsou vnûj‰í okna budovy. Ta je potfieba
zdvojit, tj. umístit je‰tû jeden rám s oknem
zevnitfi místnosti.

Izolace, o níÏ jsem se doposud zmiÀoval,
brání prÛchodu ru‰ivého hluku z vnûj‰ího pro-
stfiedí. Mimo to je ov‰em potfieba zatlumit
vlastní prostor studia a reÏie také „zevnitfi“,
aby se zvuk neodráÏel od hol˘ch stûn a celé
vysílání neznûlo jako „z jeskynû“. K tomu jsme
zvolili uÏ osvûdãenou technologii pouÏitou
v na‰ich stávajících reÏiích – témûfi v‰echny
stûny i strop jsou obloÏeny bloky minerální
vaty, upevnûn˘mi mezi dfievûné li‰ty, a to celé
je potaÏeno látkou.

Ve v˘robû je také na míru navrÏen˘ náby-
tek, jehoÏ hlavní souãástí je stÛl pro umístûní
mixáÏního pultu a dal‰í techniky.
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kole nad vodou zvítûzila a radûji dovolila lékafiÛm ji vytáhnout. Teì je to legrace, ale 14 dní
pfied dovolenou to dost bolelo. Pfiesto stateãnû ‰lapala a hned druh˘ den s Petrem vytáhli
celou rodinu pastora Jima na v˘let. Trochu popletli cesty, a tak 19 km na kole bylo pro Jima
záÏitkem na cel˘ pfií‰tí rok. Sedûl na kole poprvé po 25 letech. ZáÏitek byl ov‰em umocnûn
druh˘ den, kdy na parkovi‰ti pfied hotelem upadlo pfiední kolo jeho synovi Taylorovi. Zjistili
jsme, Ïe pfiední kolo nemûlo vÛbec upevÀovací náboj a bylo volnû nasazeno ve vidlici. Jak
to, Ïe neupevnûné kolo neupadlo pfiedchozí den pfii prudk˘ch sjezdech na kamenit˘ch

Z darovaného stavebního materiálu se moc
dobfie stavûlo. Pfiíprava této Antény nás 
zdrÏela v dal‰ím postupu, ale do Vánoc
chceme je‰tû hodnû udûlat... 
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cestách, má jen jednu odpovûì: BÛh ho musel dost dobfie celou dobu drÏet!!! Pfied
prázdninami nás zaãala stra‰it Janinka Pefitová - pr˘ Ïe by asi zase chtûla uãit a zkusit práci
jinde... Stra‰ení se stalo realitou, která s sebou smetla i dokonãení projektu oprá‰ení kanci-
onálovek. Vûfiíme, Ïe Jana si je‰tû ãas na dokonãení zámûru najde. Byla by to ‰koda - uÏ se
na tom hodnû pracovalo. Ale‰ s Katkou se trumfují, kdo bude bydlet blíÏe TWR. KdyÏ se
stavûla na‰e budova v Lí‰ni, mnozí si mysleli, Ïe si to Ale‰ vybral (protoÏe bydlel na
Vinohradech, coÏ je asi jen necelé 2 km odtud). JenÏe rybník mu vypálila Katka s Petrem,

Mám dva zvídavé kluky. Jako kaÏdá vûfiící máma ãasto fie‰ím problém „ãistoty“ toho, co mé
dûti ãtou, na co se dívají v televizi. Je to nároãné, ale potfiebné, protoÏe jsou vûci, pfied kter˘mi je
dobré dûti uchránit. Pfied dvûma roky se mi do ruky dostal kfiesÈansk˘ ãasopis KROKY, kter˘ je
urãen pro dûti – ‰koláky. Za dobu, po kterou jej odebíráme, jsme nikdy nebyli zklamaní. V ãaso-

pise pravidelnû b˘vají rÛzné pfiíbûhy, hádanky, kfiíÏovky, omalo-
vánky, písniãky, komixy, dokonce obrázkové pfiíbûhy, které se

velmi dobfie ãtou s dûtmi, které je‰tû neumí ãíst. V‰echno
je uspofiádáno stfiízlivû, nenásilnû a hlavnû „ãistû“.

Bez hloup˘ch reklam, horoskopÛ, ãarování
a jin˘ch ‰kodlivin. Pokud tedy hle-

dáte nûco pfiijatelného pro
své ratolesti, mohu vám jej
vfiele doporuãit.

Va‰e ãtenáfika R. K. 
Ostrov

âasopis KROKY vychází 6 x do roka, roãní pfiedplatné je 200,-Kã.
BliÏ‰í informace najdete na internetu www.kroky.cz nebo pi‰te na adresu:

kroky@kroky.cz nebo do redakce na adresu KROKY, ul. Táborská 72, PSâ 615 00, Brno.

Z produkce hudebního studia:

Terebint – Ze dÏbánu
Druhé album brnûnské folkové skupiny pokraãuje v duchu propraco-
van˘ch vokálÛ, akustick˘ch nástrojÛ a vrstevnat˘ch textÛ a potû‰í ty,
kdo si nepotrpí na prvoplánová sdûlení. Hodí se zejména k ãaji
a v˘hledu do zahrady. Objednávky: www.volny.cz/terebint; 

e-mail: terebint@email.cz; tel.: 548 538 912

Siloe – BlíÏ
Debutové album dívãí folkové skupiny z Pfierova. MÛÏete oãekávat
nápadité texty a vzhledem k tomu, Ïe mezi ãlenkami skupiny jsou stu-
dentky konzervatofie, také kvalitní umûlecké provedení.
Objednávky: lukasova.j@seznam.cz

Klauníci – Kolotoã Ïivota
Veselé a moderní písnû s biblick˘m poselstvím, se vztahem ke v‰ed-
nímu Ïivotu (nejen) dûtí rÛzn˘ch vûkov˘ch skupin – zpívají KLAUNÍCI.
Objednávky: Tim 2,2 o.s., Le‰tínská 22, 193 00 Praha – H. Poãernice
tel./fax: 281 926 563 (po–pá 9:00–16:00 hod.); tim22@centrum.cz,
http://tim.webpark.cz



Novinka z Návazné služby
UÏ 13 let posíláme t˘den co t˘den posluchaãÛm podle jejich poÏadavkÛ kazety s nahráv-

kou rÛzn˘ch pofiadÛ. Samozfiejmû ne nûjaké mnoÏství seriálÛ, ale kaÏdému, kdo potfiebuje
kopii jednoho ãi dvou pofiadÛ a napí‰e si o nû, rádi vyhovíme. Za ta léta to jsou tisíce kazet.
Pamatuji si dobu, kdy kazeta stála více jak 100,- Kãs!!! (a to byla tedy hodnû vysoká cena, pro-
toÏe rohlík stál 30 haléfiÛ a ovocn˘ jogurt 1,50 Kãs). V té dobû se vypalovací (prázdná)
cédéãka vÛbec neprodávala. KdyÏ pfii‰la do prodeje, stála více neÏ 100,- Kã a cena vypálení
byla bûÏnû 500,- Kã. Dnes stojí kazeta kolem 30,- Kã (pokud to není nûjak˘ drek) a cédéãko
pro nahrávání vãetnû obalu je rovnûÏ dostupné ceny. Klesla jak cena koleãka, tak cena vypá-
lení. Proto návazná sluÏba TWR-CZ nabízí v‰em majitelÛm CD pfiehrávaãÛ moÏnost záznamu
poÏadované relace na CD. Vy budete mít za srovnatelné náklady daleko vy‰‰í kvalitu a my
budeme mít ménû práce. To nabízíme a budeme rádi, kdyÏ této nabídky vyuÏijete.

Milí TWRìáci. Posílám pozdrav v Kristu a vfiel˘ dík za milé
pofiady, sytící a povzbuzující du‰i. Vãerej‰í pofiad Sestfiihy byl
o dávání, tedy o jednom z velice vdûãn˘ch a nevyãerpateln˘ch
námûtÛ. Îivé pofiady nám posluchaãÛm dávají pfiíleÏitost sezná-
mit se s postoji a názory jin˘ch KristovcÛ. A kdyÏ se telefonicky
spojíme, tak i spoleãenství a sdílení se, vzájemné obohacování.
Tak z celé du‰e dûkujeme Bohu i Vám, a prosíme Ho, aÈ dál
mÛÏete takto pracovat a aÈ se Va‰e sluÏba je‰tû více roz‰ífií.

Milan M, Habartov

Milí pfiátelé, dovolte, abych vás takto dÛvûrnû oslovil, protoÏe jste
se stali m˘mi nejbliÏ‰ími jiÏ od okamÏiku, kdy jsem jakoby náhodou
na MW naladil va‰i frekvenci a usly‰el poutavou znûlku. Nevûfiím, Ïe
to byla náhoda. Dûkuji Bohu, Ïe moje ruka na onen okamÏik jakoby
strnula a nepokraãovala v dal‰ím ladûní. Takto jsem se stal va‰ím
vdûãn˘m posluchaãem, kter˘ s radostí poslouchá va‰e pofiady.
PfiestoÏe se snaÏím sv˘mi slovy pfiedávat dál co získám od vás, vûru
nejlep‰í zpÛsob je nahrávka, proto prosím o záznam dne‰ní relace.

Zdenûk N., âeské Budûjovice

Míla Marková
Na‰e b˘valá kolegynû a souãasná externí spolupracovnice (s manÏelem,

kazetelem CB, nyní pÛsobí v Tfiebíãi) se v bfieznu tohoto roku dovûdûla nera-
dostnou zprávu: rakovina. MoÏná znáte její relace, kdy pomáhala pfiekonávat
pfiedev‰ím Ïenám mnohá tûÏká Ïivotní úskalí, a najednou byla v situaci, kte-
rou neãekala. Následovala operace, chemoterapie a ozafiování. BÛh provedl
Mílu vysokou ‰kolou vztahu a poradenství. Jsme si jisti, Ïe její nová zku‰e-
nost s Bohem bude pfiíkladem a povzbuzením mnoh˘m dal‰ím v podobn˘ch
situacích. Míla se zotavuje a od listopadu nám pfiekládá pomûrnû nároãnou
pÛlhodinovou relaci Doteky. 
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ktefií se den po nastûhování TWR do nové budovy nastûhovali do nového bytu, vzdáleného
asi 400 m. Ale 6. záfií HodecÛm zase vypálili rybník Barto‰kovi, ktefií se nastûhovali do bytu
vzdáleného necel˘ch 100 metrÛ od TWR (pro dal‰í zájemce: jeden dÛm stojí je‰tû blíÏe).
Barto‰kovi tam bydlí sice prozatímnû, ale jak dlouhé bude toto „doãasno“, to ví v tuto chvíli
jen BÛh. Z osobních poznámek Jany Pefitové: Dnes jsem zase pfiipravovala Ïivé vysílání.
Bûhem práce ãas rychle ubíhá a zaãalo se smrákat. Právû jsem zdárnû dokonãila kompletaci
hudebního pofiadu. Posadila jsem se pohodlnû do Ïidle a usrkávala kávu, abych si poslední
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Dûkujeme Bohu za uzdravující moc a zachovávající milosrdenství. Uãíme se pfiijímat
BoÏí doteky a ãekat na nová povolání. Prosíme za dal‰í sílu pro Mílu a dobrou rekon-
valescenci.

Pozn.: na www.effatha.cz jsou pravidelné informace Míly o jejím zdravotním stavu
a o tom, jak ona sama v‰e proÏívá. Zde je nûkolik pfievzat˘ch ukázek tak, jak je Míla napsala:

1.6. UÏ jsem se zabûhla do rutiny své léãby po operaci, tak to vypadá takhle: jednou za
mûsíc dávka chemoterapie... PfiestoÏe proÏívám chvíle, kdy mi není do skoku, v‰echno pfie-
kr˘vá BoÏí pokoj. Chemoterapii z celého srdce nenávidím, ale vûfiím, Ïe mi to mÛj Pán pomÛÏe
nést aÏ do závûru.

14.6. Paní doktorka mû uÏ pustila mezi lidi, takÏe mÛÏu zaãít chodit zase do shromáÏdûní.
V nedûli jsem byla poprvé. AÏ teì jsem si uvûdomila, jak moc mû potû‰ilo, kdyÏ za mnou pfii-
‰la jedna sestra a místo hlubokého rozhovoru mi zaãala vyprávût o jakémsi trapasu pfii tele-
fonování. Jednala se mnou, jako kdybych byla „normální“ a zdravá a mû to moc pozvedlo.
Stra‰nû ráda se smûji a to mû nepfie‰lo ani teì, kdyÏ na mû Pán BÛh dopustil tro‰ku tûÏ‰í
období Ïivota. Moc dûkuji za modlitby.

12.7. Tak vás zase v‰echny zdravím. Moc vás chci poprosit, abyste (pokud chcete) se za
mne nepfiestávali modlit, protoÏe asi „srabovatím“. Nûjak mi dochází trpûlivost a pfiipadá mi to
léãení chemoterapií zdlouhavé a úmorné. Tak si pfieji, kdyby to byla BoÏí vÛle, aby to v‰echno
bylo negativní. A jestli ne, abych se BoÏí vÛli dokázala podfiídit s pokojem v srdci.
Jsem teì v takové situaci (jednou nohou tro‰ku na druhé stranû), a tak mi nedalo, abych
nepfiem˘‰lela nad slovy jedné mladé dámy, která to vyjádfiila asi takhle: „No jo, vy kfiesÈani,
pofiád fiíkáte, jak se tû‰íte do nebe, a kdyÏ to pak má pfiijít, tak se vám nechce.“ Je to pfiesnû
tak, a uvûdomuji si, Ïe pfiestoÏe se do nebe opravdu tû‰ím, na ten pfiechod tam zase vÛbec
ne. Je to taková velká neznámá, o které se Bible vyjadfiuje jako o údolí stínu smrti, a pfiestoÏe
se spoléhám na to, Ïe mne tam mÛj Pán provede za ruku, proÏívám sv˘m zpÛsobem „‰edivé“
pocity. Îe se mi chce Ïít, to si nevyãítám, protoÏe tuhle touhu do nás BÛh vloÏil. Velice lituji
nevûfiící lidi, ktefií pfied sebou nemají budoucnost nebe. To musí b˘t dûs. 

15.7. Moji milí, musím se s vámi rozdûlit o velikou radost. Minul˘ t˘den jsem „jaxi“ tro‰ku ztra-
tila v˘hled na Pána Boha. Modlila jsem se a hned v nedûli jsem si mohla koupit kníÏku od Philipa
Yanceyho „Kde je BÛh, kdyÏ to bolí?“. Pfiátelé, to je krasojízda!!! TakÏe to bylo jedno potû‰eníãko,
ve kterém BÛh okamÏitû odpovûdûl na moje volání o pomoc. A navíc jsem dostala nádherné
povzbuzení ve dvou mailech od m˘ch pfiátel – prostû mi Pán BÛh zase vrací Ïivot v plnosti. Je to
velká radost. A pfiedstavte si, Ïe jsem se o tu radost mohla podûlit dnes s dal‰ími pacienty. Jak
jsem tak chodila po vy‰etfieních, tak tam stály dvû Ïenské a úplnû se na mû vrhly a chtûly si poví-
dat. To víte, sice jsem chtûla b˘t co nejdfiív doma, ale tohle bylo dÛleÏitûj‰í. Tak jsem na nû poãkala,
aÏ mûly hotové v˘sledky a pak jsme spolu je‰tû ‰ly na kontrolu do ordinace. KdyÏ jsme ãekaly, tak
jsme se tam chechtaly a dal‰í pacienti se pfiidávali, takÏe se tam nakonec chechtala celá ãekárna.
To bylo úÏasné! Zázrak – v onkologické ãekárnû mají pacienti takovou pohodu, Ïe fivou smíchy!
Jen na to koukám a obdivuji BoÏí moc a svrchovanost. V˘sledky m˘ch vy‰etfiení dopadly dobfie,
nikde Ïádné metastaze!!! Jsem za to Bohu vdûãná. To je taková ‰lehaãka na dortu.

5.8. Jinak si pomaliãku zaãínám zvykat na náhradní díly: Paruka. Vlasy mi zfiídly, ale zatím
nevypadaly úplnû, tak ji skoro nenosím. V tûchhle vedrech by to asi nebyla aÏ taková legrace.
To je mi rad‰i jedno, jak vypadám, a pr˘ to není nijak kritické. A tak jsem jen ráda, Ïe pfii této
léãbû padají jen vlasy, Ïe pfiitom nepfiijdu tfieba o zuby. Pofiád se radujeme z daru rodiny, je to
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poslech pfied uloÏením dat do poãítaãe fiádnû vychutnala a ... rozsvítila. JenÏe vypínaã, kte-
rého jsem se dotkla, neslouÏil k rozÏhavení záfiivek, naopak vypnul rychle a spolehlivû
v‰echny pfiístroje vãetnû poãítaãe s neuloÏen˘mi soubory... Káva mi skuteãnû chutnala a tma
byla je‰tû vût‰í... Ach jo. Barto‰kovi oslavili letos 25 let manÏelství, Kolegarovi 20 let spo-
leãného Ïivota, a tak se sem tam v TWR objeví i nûjaká bonboniéra. Dokonce jsme od
Vlastimila dostali pytlík rumákÛ, kdyÏ jejich první syn dosáhl plnoletosti. Doufáme, Ïe mu
tento zvyk vydrÏí u v‰ech dûtí. Nûco z loÏnice na‰ich spolupracovníkÛ: Iva Viktorinová se



veliká vûc. S Fandou si uÏíváme kaÏd˘ spoleãn˘ den a jsme vdûãni, Ïe jsme na to mohli pfii-
jít uÏ teì, dokud jsme spolu.

21.8. Tak koukám, Ïe je dnes zrovna slavné v˘roãí. A mû právû dnes ãeká druhá ãást srp-
nové dávky chemoterapie. UÏ od rána je mi z toho nedobfie. Samozfiejmû, Ïe se bojím a stra‰-
livû se mi tam nechce. Ale musí to b˘t. Chodím tam aspoÀ co nejpozdûji, abych mûla vÏdycky
aspoÀ to dopoledne kvalitní, neÏ do mû nateãe ten „sajrajt“ a budu zase „chcípat“ – jak tomu
fiíkám. Musím se s vámi ale podûlit o dvû konkrétní povzbuzení, která jsem v minulém t˘dnu
proÏila. Dnes ráno, kdy proÏívám to, co jsem napsala uÏ na zaãátku, jsem si pfieãetla pár
ÏalmÛ. A vyloÏenû mne oslovil Îalm 30. Cituji vám nûkteré jeho ver‰e: „Noci, kdy si mÛÏe‰
vyplakat oãi, pfiipravují cestu dnÛm velikého radování… Tys to zvládl (BoÏe), promûnil jsi velké
nafiíkání v divok˘ tanec… Tolik se mi chce zpívat, Ïe aÏ praskám ve ‰vech; nemohu o tobû
mlãet. BoÏe, mÛj BoÏe, neumím ti dost podûkovat“ (pfieklad verze The Message). Cítím to jako
slib do budoucnosti, kter˘ je v souhlasu s uji‰Èováním celé fiady lidí, ktefií se za mû modlí. Je
úÏasné mít i v trápení a bolesti jistotu, Ïe Bohu se z ruky nic nevymklo a Ïe On situaci zvládá. 

5.10. KdyÏ se na to teì zpûtnû dívám, tak chemoterapie mi opravdu podryla síly, nic moc
nevydrÏím a musím si zvykat na to, Ïe teì ãasto prostû nemÛÏu. Není mi moc do skoku, a tak
budu vdûãná za kaÏdou va‰i modlitbu. Moc, moc vám dûkuji, Ïe to nesete se mnou. Je to
veliké bohatství vûdût, Ïe na svoje trápení ãlovûk není sám, Ïe se mÛÏe opfiít o svého Pána
a navíc Ïe mû podpírají modlitby bratrÛ a sester. A tak tady breãím a jsem za vás moc vdûãná.

18.10. Moji milí, tak zase pár nov˘ch zku‰eností. KaÏd˘ v‰ední den teì chodím v Brnû na oza-
fiování. Nûkdy se v noci probudím a zkou‰ím se modlit, ale hroznû tûÏko se soustfieìuji. Pfiesto
stále cítím va‰e modlitby, jak mû nesou. Je to veliké bohatství mít kolem sebe tolik lidí, ktefií se pfii-
mlouvají. Stejnû – to nejcennûj‰í v Ïivotû nejde koupit. Jinak jak uÏ víte, mám víc ãasu na ãtení
Bible, tak si ji kaÏd˘ den ãtu tak dlouho, dokud mi hlava a srdce bere. A tím, Ïe ãtu vût‰í celky neÏ
kdykoli dfiív, mi vyvstávají nové skuteãnosti. Jednak obdivuji, jak je Bible vyváÏená. A navíc jsem
si uvûdomila nedávno, kdyÏ jsem do‰la k Pfiísloví a proãetla je i s Kazatelem, Ïe Ïivot tady na
zemi a kvalita toho, jak ho proÏijeme, jsou stra‰nû dÛleÏité vûci. Mûla jsem dfiív tro‰ku tendenci
opomíjet Ïivot tady na zemi a povaÏovat za hlavní a dÛleÏitou aÏ vûãnost. A pfii ãtení tûchto dvou
knih jsem si uvûdomila, jak jsem se m˘lila. To na‰e „tady a teì “ dnes vidím stejnû dÛleÏité jako
vûãnost. VÏdyÈ i Pán JeÏí‰ ve své modlitbû fiíká „…buì vÛle tvá jako v nebi, tak i na zemi“. A tak
se chci v té ãásti Ïivota, která mi je‰tû zb˘vá, vûnovat souãasnému vztahu s Kristem a s lidmi
je‰tû mnohem kvalitnûji, neÏ jsem to dûlala doteì. Ale k tomu potfiebuji BoÏí pomoc.

Milá redakce TWR. Prosím nahrejte mi pofiad O ìáblu. KdyÏ jsem
o nûm vyprávûla tetiãce, skoro se rozzlobila, Ïe je to jako za stfie-
dovûku. ·vagrová se zase na mû divnû dívala, kdyÏ jsem jí povídala
o tom, jak mi pomohlo, kdyÏ jsem si uvûdomila, Ïe kdyÏ je na mû
jeden ãlovûk zl˘ a útoãí na mne sv˘mi fieãmi, tak Ïe to na mû útoãí
ìábel v nûm a ne ten ãlovûk sám, a pak, Ïe se mi hned s tím ãlovû-
kem jedná lépe, kdyÏ vím, s k˘m mám tu ãest. Mnozí lidé opravdu

nevûfií, Ïe tak jako je BÛh, je i ìábel. Chtûla bych v záfií v na‰em sboru zaloÏit skupinku
pro maminky. Sama bych stûÏí pfiicházela na podnûty k rozhovorÛm. Ty získávám
z Va‰eho vysílání. Moc Vám za v‰e dûkuji a pfieji hojnû BoÏí milosti.

Jana S., Rokytná
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jako kaÏdé ráno rozlouãila s manÏelem a odjela s dcerou do ‰koly. Znáte to: ráno s dûtmi je
frmol a obãas ani nevíte, co dûláte... Právû to si uvûdomila Iva cestou ze ‰koly do práce.
Zavfiela nebo nezavfiela vodu u praãky? V domnûní, Ïe manÏel je dávno v práci, se ani nepo-
kou‰ela volat domÛ a otoãila auto smûrem k jejich praãce. No a kdyÏ uÏ domácí kontrola, tak
se v‰ím v‰udy, tedy i zavfien˘ch oken. Ve‰la do loÏnice (s razancí ãlovûka, kter˘ pfiedpokládá
prázdnou loÏnici) a vydû‰ena k smrti zkamenûla v okamÏiku, kdy pÛl metru nad postel vysko-
ãil leÏící ãlovûk! V patfiiãném prvotním ‰oku hledûl manÏel na svoji manÏelku... Honza zaspal
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Verunka Zemanová
Malá holãiãka, dcera Daniela a Zuzky Zemanov˘ch, je dal‰í na‰í téwéráckou nemocnou.

Verunce je 18 mûsícÛ a od narození je váÏnû nemocná. Také nevíme, proã u Verunky BÛh
dopustil vrozené nemoci, ale víme, Ïe ne kaÏdému by BÛh mohl svûfiit dítû vyÏadující zcela
mimofiádnou a vyãerpávající péãi. Verunka navíc prodûlala nespoãet zápalÛ plic, má témûfi
nulovou imunitu a jediné, co pomáhá tuto nelehkou situaci zvládat, je dÛvûra v Boha. 

Modlíme se zdraví malé Verunky a za mimofiádnou sílu pro rodiãe. Vûfiíme, Ïe BÛh jim
dá pocítit je‰tû mnohou radost, a tû‰íme na kaÏdou dobrou zprávu o Verunce. Stejnû tak
dûkujeme za Mílu a její pfiíklad vûrnosti. AlespoÀ zpovzdálí mÛÏeme b˘t úãastni nûãeho
podobného, co kdysi proÏil Job, kter˘ nakonec vyznal: „Tolik jsem sl˘chal o Bohu, nyní
pak i oko mé Ho vidí.“ Dûkujeme Bohu za Ïivé pfiíklady síly víry a BoÏí moci.

Drazí v Kristu. Dûkuji Bohu i vám za rozhlasovou misii. Jsem
rád, Ïe se slovo Pána rozhla‰uje po krajinû. Mezi moje nejoblíbe-
nûj‰í relace patfií vysílání na FM Radiu Proglas v sobotu ráno.
Snad jediné, co by se dalo zlep‰it, je v˘bûr písní. Nûkteré mají na
mÛj vkus aÏ pfiíli‰ chabé texty. Na druhé stranû oceÀuji naÏivo
vysílané rozhovory. Pfied ãasem jste odvysílali rozhovor s misio-
náfiem, kter˘ zaãíná na jiÏní Moravû navazovat na práci habánÛ.

Tato relace rezonuje v mé mysli, mÛÏete mi, prosím, poslat nûjaké dal‰í informace?
Pfieji velké mnoÏství poÏehnání.

Peter P., Hranice

Zprávy ze světa
Konference hledá biblické fie‰ení Ïivotních otázek
Na zaãátku srpna 2003 uspofiádalo vedení kfiesÈanÛ v jiÏní Africe (SACLA) ãtyfidenní kon-

ferenci, které hledalo kfiesÈanské fie‰ení problémÛ, které suÏují Afriku. Jednalo se o problémy
s HIV/AIDS, násilím, zloãinností, rasismem, chudobou, nezamûstnaností a sexismem a jejich
fie‰ení z biblické perspektivy. Jestli si chcete poslechnout reakce na tuto konferenci z první
ruky, obraÈte se na africkou webovou stránku www.twrafrica.org/satellite, kde si mÛÏete
poslechnout i rozhovory s pfiedná‰ejícími (napfiíklad s první dámou Ugandy) a najít si úryvky
z konferenãních materiálÛ.

Zvlá‰tní vysílání pro Irák – od zaãátku války v Iráku aÏ dosud
Po poradû s kazateli a kfiesÈansk˘mi pracovníky v Jordánsku a Egyptû o situaci v Iráku

zafiadilo arabské oddûlení TWR do denního arabského bloku krátké programy, které se do
éteru ‰ífií z vysílaãe (600 kW) na Kypru. T̆ m autorÛ tvofií místní vûfiící lidé a v‰ichni doufají, Ïe
toto vysílání skuteãnû osloví posluchaãe, protoÏe tyto pofiady nejsou pfiipravovány na Západû.
„Ná‰ vnitfiní vhled nám umoÏní b˘t více srozumiteln˘mi pro místní obyvatele“, fiíká fieditel arab-
ského TWR.

Poprvé mohou miliony lidí poslouchat Blantyre FM v jazyce Malawi 
V ãervenci 2003 zaãala stanice Blantyre FM v Africe vysílat pofiady v jazyce Malawi milio-

nÛm lidí v celé jiÏní a stfiední oblasti Malawi. Projekt sítû Malawi FM zaãal pfied dvûma lety, kdy
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a nikoho doma neãekal. Vzájemn˘ ‰ok je sice poznamenal, ale Slova nadûje pr˘ budou dûlat
dál... V kvûtnu se zaãaly dít v redakci dal‰í neuvûfiitelné vûci. Katka s Jitkou si uvûdomily,
Ïe za mûsíc nastupují do letadla, aby proÏily spoleãnou dovolenou u mofie. Îe v‰echnu práci
udûlaly dopfiedu, to uÏ je samozfiejmé, ale Ïe jednoho dne dovezly asi metrák zeleniny a pak
kaÏd˘ den v poledne vafiily mrkve, fazole, papriky, rajãata, okurky, zelí a svornû je pojídaly, to
uÏ bylo podezfielé. Vysvûtlení bylo ov‰em prozaické: pr˘ do plavek potfiebují znaãkové tva-
rování tûla. Ale asi to nebylo aÏ tak namáhavé, protoÏe za mûsíc to zvládly a v nedûli 15. ãervna
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tamní president, pan Dr. Bakili Muluzi vyzval TWR, aby sv˘m kfiesÈansk˘m vysíláním na FM
bûhem následujících dvou let pokrylo celé území. Zatím jsou jen samé dobré ohlasy z celé
fiady míst na jihu a ve stfiední oblasti Malawi. Jestli vás zajímají dal‰í informace, podívejte se
na www.twrafrica.org/0037.asp.

Na Filipínách se vysílají nové pofiady pro dûti
„Svûtlu‰ky“ - tak se jmenuje nové dûtské vysílání v jazyce Tagalog, které zaãalo v dubnu

2003 jako souãást nového programového bloku v tagalog‰tinû. Oslovuje filipínské dûti sv˘m
praktick˘m vyjádfiením BoÏí lásky. „Svûtlu‰ky“ jsou pÛlhodinové vstupy, obsahující informativní
rozhovory, dramata, která zobrazují rodinné hodnoty, hudbu a poezii. V t˘denním magazínu
vystupuje také postava Kapitána Kidda, superhrdiny, kter˘ bere dûti na procházku ãasem,
a tak jim dramatickou formou umoÏÀuje proÏít biblické pfiíbûhy. Dal‰í segmenty pomáhají
dûtem nauãit se vyrovnávat s problémy kaÏdodenního Ïivota z pohledu Bible.

TWR roz‰ifiuje své pofiady pro negramotné na Blízkém V˘chodû
TWR nedávno odstartovalo nov˘ patnáctiminutov˘ t˘denní program pro Berbery v jazyce

Rif, speciálnû pfiipravovan˘ k oslovení negramotn˘ch posluchaãÛ v Maroku. Negramotnost
v berbersk˘ch kmenech je hodnû vysoká. Pro tuto cílovou skupinu je urãeno vysílání v jazyce
Rif (stejnû jako v jazycích Tamazight, Sous a Kabyle). Zvlá‰È pro Ïeny je urãen˘ Kabylsk˘ pro-
gram, kter˘ se zaãal vysílat vloni na podzim. Tyto pofiady ãasto vedou k oslovení srdcí poslu-
chaãÛ, protoÏe negramotní vnímají sly‰ené slovo jinak neÏ gramotní.

TWR-Severov˘chodní Asie proÏívá boom náv‰tûvníkÛ na sv˘ch webov˘ch stránkách
Podle pracovníkÛ TWR-Severov˘chodní Asie (TWR-NEA) prudce stoupá poãet náv‰tûv jejich
internetov˘ch stránek aÏ na pfiibliÏnû 1 milion jen v dubnu 2003 (ãeská redakce má cca 3500
náv‰tûv mûsíãnû, coÏ je také slu‰né). Souãet náv‰tûv na stránkách ktwr.net a twr.org.hk byl
v kvûtnu dohromady skoro 1,4 milionu. Jen na ktwr.net poãet náv‰tûv dosáhl témûfi 1 milion.
Celkem víc neÏ 7300 poslechov˘ch hodin si stáhlo více neÏ 5700 náv‰tûvníkÛ.
Poãet uÏivatelÛ internetu v âínû se v posledních letech rapidnû znásobil a internet je stále uÏi-
teãnûj‰ím nástrojem ke sdílení evangelia. Proto pracovníci TWR-NEA tvofií obsah webov˘ch
stránek se zamûfiením hlavnû na poradenství pro rodiny a mladé lidi.

TWR-JiÏní Afrika oslovuje Tasanu pomocí dramat
TWR-Afrika je pfiesvûdãeno, Ïe kfiesÈanské drama, napsané pro jejich vlastní lidi, upoutá

pozornost posluchaãÛ a osloví je zvûstí o Kristu. Scénáfi dramatu, které se jmenuje Oslovení
(Reach Out), byl dokonãen a pfieloÏen do jazyka Tswana, kter˘m se v jiÏní Africe hodnû mluví.
Drama líãí pfiíbûh vûfiící zdravotní sestry, která slouÏí na jedné klinice uprostfied obyãejné ãtvrti
jihoafrického mûsta, a pomáhá tûm, kdo to potfiebují. Mezi takové potfiebné lidi patfií i nemocní
HIV/AIDS. Po dokonãení tohoto prÛzkumového pofiadu TWR plánuje distribuovat ho do co nej-
vût‰ího poãtu rozhlasov˘ch stanic v jiÏní Africe. Budou-li finance, chce TWR tyto pofiady pfie-
loÏit také do jazykÛ Zulu a Sotho.

Dûtsk˘ program v fieãi Guarani naplÀuje prázdnotu v JiÏní Americe
Témûfi polovina ze skoro ‰esti milionÛ lidí Ïijících v Paraguaji nedosahuje vûku 18 let. Pfies

1,7 milionu dûtí mluví matefisk˘m jazykem Guarani. Radio Trans Mundial-Paraguay, Národní
partner TWR od roku 1967, si nedávno splnil dávn˘ sen: rozhlasov˘ program zamûfien˘ na
dûti ve vûku 4–14 let. První program tohoto typu, patnáctiminutov˘ pofiad „Ahoj dûti“ (Hello
Children) pouÏívá k v˘uce pfiíbûhÛ z Bible a lekcí o Ïivotû drama. Vysílá se dvakrát t˘dnû na
sedmi lokálních stanicích. 
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odletûly. HÛfi to vypadalo s Petrem Hodecem. Ten se dal ze solidarity s manÏelkou také na
zeleninu a on pro zmûnu z plavek vypadával. Ale na dovolenou odletûli a rovnou do Vatikánu.
Ne, Ïe by tam hledali pláÏe a mofie, ale duch architektky Katefiiny nasmûroval jejich první
zastávku k dílÛm pana Bramanta a Michelangela... Zcela uchozeni a vedrem zmoÏeni se
nechali odsunout vlakem je‰tû více k jihu, kde na malém ostrovû poblíÏ Sicílie koneãnû
vychutnali blaÏenost ovoce pfiedchozího hubnutí. Mofie úÏasné, Ïraloci v nedohlednu a nako-
nec ani Petr z tûch plavek nevypadl. Ov‰em ve‰keré dosavadní umûlecké dojmy a gastronomické



Vylaìte si na projekt TWR, nazvan˘ Katalog
Máte zájem podílet se na zvlá‰tním ãi strategickém projektu v na‰í práci? Objevte, jak va‰e

rodina, tfiída va‰ich dûtí nebo vá‰ sbor ãi spoleãenství mÛÏe pfiispût na rÛzné iniciativy TWR tím,
Ïe se podíváte na ná‰ projekt Katalog 2003 na www.gospelcom.net/twr/support/catalog/index.php

VáÏení pfiátelé v TWR! Prosím o informaci, co se t˘ká Va‰eho
satelitního vysílání. Zajímá mû, jestli funguje ve stereofonním pro-
vedení. Pfiípadnû bych chtûl vûdût, jestli nûco plánujete. Mû by
potû‰ilo vysílání v co nejlep‰í kvalitû a hlavnû hudba ve stereo. Na
druhé stranû si myslím, Ïe dÛleÏitûj‰í je duchovní kvalita, obojí
v‰ak spolu souvisí.

Michal B., Radvanice

Internet
Jsme rádi, Ïe se na‰e materiály mohou jiÏ nûjakou dobu ‰ífiit i prostfiednictvím internetu.

Nad redakãní náplní stránek bdí Katefiina Hodecová (která také cel˘ t˘m ãas od ãasu „uhání“
o nûjak˘ ten pfiíspûvek nebo fotku), technick˘m správcem, grafikem atd., zkrátka tzv. web-
masterem je Pavel Rejman. Stojí za pov‰imnutí, Ïe za uplynul˘ rok na‰i „virtuální prezentaci“
nav‰tívil dvojnásobek zájemcÛ neÏ v roce pfiedchozím. 

Konkrétnû v ãíslech: v roce 2001 to bylo 13.000 náv‰tûv, v roce 2002 uÏ 18.500 náv‰tûv
a za poslední rok jiÏ více neÏ 31.000 náv‰tûv. Viditeln˘ je i zájem o nahrávky pofiadÛ, umístû-
n˘ch na internetu, kdy si mûsíãnû kaÏd˘ zafiazen˘ pfiíspûvek poslechne nebo „stáhne“ okolo
padesátky posluchaãÛ.

Drazí pfiátelé v Kristu! PokaÏdé, kdyÏ sly‰ím v˘klad knihy
Pfiísloví v pofiadu Svûtem Bible, chci vám napsat. VÏdy mû velice
oslovíte a vÏdy jsem pfiekvapena, Ïe uÏ ubûhla pÛlhodinka a je
konec. Myslím, Ïe br. Vopaleck˘ nemÛÏe nechat nikoho neãinnû
sedût s rukama v klínû. A proã vám pí‰i? Dnes se v na‰em sboru
poprvé konalo setkání maminek na matefiské dovolené. Nûkteré
z maminek se omluvily a právû pro jednu z nich by se moc hodil

dne‰ní v˘klad Pfiísloví. Chci vás proto poprosit o zaslání záznamu nebo textu. Myslím,
Ïe by jí to mohlo pomoci v jejím fie‰ení vztahu s Bohem.

Jana S., Rokytno

Nové frekvence pro Radio Proglas
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 21. listopadu 2003 rozhodla o udûlení licence

Radiu Proglas k rozhlasovému vysílání v kmitoãtové síti âeské Budûjovice 92,3 MHz/0,5 kW
+ Písek II 89,5 MHz/0,5 kW + Tábor 88,7 MHz/1 kW.

Radio Proglas dûlá v‰echno pro zprovoznûní tûchto frekvencí v co nejbliÏ‰í dobû. Chtûjí uÏ
na Vánoce pfiipojit novou jihoãeskou oblast posluchaãÛ do své proglasácké rodiny. A my jim
to pfiejeme a gratulujeme k udûlení licence. 
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záÏitky z konzumace místních specialit vymazal a pfiekonal záÏitek z jediného noãního rybo-
lovu! Zápas se Ïralokem, uhryznuté kormidlo, pûtimetrová chobotnice v síti mezi sardinkami
by nebyly niãím proti vlnobití v Katãinû Ïaludku. Prav˘ bort rybáfiské bárky se v mlÏném
vidûní kalného zraku oh˘bal pod kfieãovit˘mi stahy drtících prstÛ a nic nepomáhalo - v‰e se
proh˘balo, vlnilo... Záchranu pfiineslo aÏ definitivní vysazení na‰í redaktorky na malém
pustém ostrovû. Dal‰í ãást noci proÏila jako Robinson a na‰tûstí pro nás ji tam nenechali
a pfii zpáteãní cestû ji vzali zpût. Zdravé a svûÏí se jí nakonec podafiilo dostat aÏ za svÛj pevn˘
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V blízké budoucnosti bude tedy Radio Proglas pokr˘vat tato území VKV signálem:

Více podrobností o Radiu Proglas najdete na www.proglas.cz. Tû‰íme se na ohlasy na na‰e
pofiady vysílané prostfiednictvím Radia Proglas z této nové oblasti.

Redakce TWR! PfiestoÏe u nás je Radio Proglas FM ‰patnû sly-
‰itelné, snaÏíme se o jeho poslech. Z Va‰ich pofiadÛ jsme mûli rádi
ãtvrthodinku M. Frydrychové „Zadáno pro dámy“. Její nápaditá,
originální znûlka nás dobfie orientovala k vyladûní oblíbeného
a hojnû sledovaného pofiadu. ·koda, Ïe jste tak pfiínosn˘ pofiad
zru‰ili a nahradili nov˘m, se znûlkou zcela nev˘raznou.
Spoleãenství Fokoláre, ChoceÀ a Petr H., Brno: Ahojte, myslím, Ïe

Zadáno pro dámy dostalo nov˘ rozmûr, takov˘ pfiíjemn˘ - rád si ho poslechnu i jako
muÏsk˘. Pfiesto mám jednu „v˘tku“ - na mÛj vkus, pfiestoÏe se mi pouÏitá hudba líbí,
jsou v˘plnû aÏ pfiíli‰ dlouhé. MoÏná to je pro nûkoho dobré, Ïe mÛÏe pfiem˘‰let, ale mû
to spí‰ od toho, co Hana Pinknerová fiíká, odvádí a tfií‰tí mi to celkov˘ dojem.

PLZEŇ a TWR-CZ
âesk˘ rozhlas v Plzni vysílá kfiesÈanské pofiady ‰est hodin t˘dnû, z toho TWR-CZ zaji‰Èuje

dvû hodiny a ná‰ externí spolupracovník Petr Vaìura se podílí na produkci dal‰ích dvou.
Vysílání TWR patfií mezi vyhledávané, zvlá‰tû sobotní ranní magazíny „Na kfiesÈanské vlnû

Plznû“ jsou velmi oblíbené. Podle posledního prÛzkumu poslechovosti, kter˘ si nechal âesk˘
rozhlas zpracovat, poslouchá tento pofiad 35 000 aÏ 40 000 posluchaãÛ. Je to velk˘ skok
z nûkolika tisíc pfied pár lety. Pofiad „Na kfiesÈanské vlnû Plznû“ byl dokonce uveden na leto‰ní
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redakãní stÛl. Nedaleko Brna jsou Îdánice, odkud se nám ozval jist˘ pan Valenta,
nad‰en˘ posluchaã Svûtem Bible. A tento pan Valenta nás pfiemluvil k neuvûfiitelné vûci:
nahrávat mu postupnû pofiady Svûtem Bible v MP3 na CD. No hrÛza, to je práce navíc! Ale
protoÏe pan Valenta pak tyto pofiady kopíruje a nabízí mnoha dal‰ím zájemcÛm na kazetách
a CD (pfiedev‰ím tûm, ktefií nás pfies rádio neposlouchají), pustili jsme se do toho. Dnes neli-
tujeme: PokaÏdé, kdyÏ si pfiijde pro nahrávky, pfiinese krabici neuvûfiitelnû dobr˘ch koláãÛ...
Kája Mafiík by fiekl, Ïe jdou rovnou do ledvin, a tak v‰echny diety jsou zapomenuty a koláãe
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rozhlasové pfiehlídce Prix Bohemia jako pfiíklad pofiadu, kter˘ nepotfiebuje upoutávky a poslu-
chaãi si ho pfiesto naleznou. Z toho v‰eho máme samozfiejmû velkou radost.

Ranní magazín redakãnû a moderátorsky zaji‰Èují Jitka Rusová, Miloslav âech a Petr
Vaìura a v pfií‰tím roce se do fiad moderátorÛ vrací opût Jifií Preis. Od nového roku mezi sebe
chceme pfiijmout je‰tû dal‰ího spolupracovníka, se kter˘m právû jednáme. Pofiady jsou to
tématické a vût‰inou se t˘kají nûjaké oblasti praktického Ïivota a víry. Jejich souãástí jsou
pfiedtoãené pfiíspûvky, ankety, Ïivé telefonáty, rozhovory s hosty a biblické soutûÏe. Veãerní
pofiad vysílá âesk˘ rozhlas PlzeÀ kaÏdou sobotu ve 21 hodin. Tyto pofiady jsou spí‰e medita-
tivní, a to hlavnû pofiady napfi. s Karlem ¤eÏábkem a Mirkou Homolkovou, nebo naopak pole-
mické, pokud si Petr PlaÀansk˘ pozve jako hosta tfieba Pavla Kábrta a oba si pak povídají
o potopû ãi jin˘ch trefn˘ch tématech. Jitka Rusová zase hladí du‰i posluchaãÛ kfiesÈanskou
hudbou a Petr Vaìura probírá se sv˘mi hosty rÛzná biblická témata.

âesk˘ rozhlas PlzeÀ lze naladit na velkém území âech – poslouchají nás lidé v Ústí nad
Labem, ale také v âelákovicích nebo Tfieboni. Chce to jen mít dobrou anténu a trochu se sna-
Ïit. A pokud je nûkdo z Moravy nebo z Austrálie, mÛÏe vysílání TWR pfies âR PlzeÀ poslou-
chat pfies internet na adrese http://www-ext.rozhlas.cz/plzen/portal/.

Je sobota a právû jsem doposlouchala va‰e vysílání a jsem
nad‰ená a mocnû na mû zapÛsobilo kázání pana faráfie Miroslava
Kubíãka. A tak mám velkou prosbu, zda by bylo moÏné od vás
toto kázání obdrÏet a nebo zda byste mi mohli poslat adresu na
pana faráfie, Ïe bych mu napsala pfiímo. Z jeho kázání hodnû ãer-
pám. Je mi 70 let, jsem znovuzrozené BoÏí dítû a slouÏím BoÏím
slovem babiãkám v domovû dÛchodcÛ. Dûkuji a pfieji mocné BoÏí
poÏehnání.

Josefa K., Krnov

Novinky v technickém zpracování pořadů
JiÏ nûkolik let postupnû zavádíme poãítaãe i pro zvukové zpracování na‰ich pofiadÛ.

Zpoãátku byly vyuÏívány pouze pro nároãnûj‰í sestfiihy a montáÏ, pfiípadnû ke speciálním úpra-
vám zvuku. Postupem ãasu se tento zpÛsob práce ukázal jako efektivní pro celou oblast zvu-
kové v˘roby a oblíbila si ho vût‰ina redaktorÛ i technikÛ. Poãítaãem jsou nyní vybaveny v‰echny
reÏie (a samozfiejmû i pracovi‰tû redaktorÛ) a s jejich vyuÏitím poãítáme i pfii satelitním vysílání. 

Zvukov˘ materiál v‰ak musel b˘t vÏdy do poãítaãe nahrán z minidisku a po zpracování pfie-
hrán zpût. Pokud se to provádí pouze obãas, jde to docela dobfie; pokud ale takto chcete pra-
covat rutinnû, velmi to zdrÏuje. Aby zpracování zvuku na poãítaãi bylo skuteãnû efektivní, je
potfieba mít pokud moÏno ve‰ker˘ zvukov˘ materiál – od natoãení, pfies zpracování po distri-
buci a archivaci – v poãítaãové formû. První dva body jsou jiÏ realizovány, zb˘valo tedy dofie-
‰it je‰tû druhé dva – distribuci a archivaci. 

Distribuce
Po dohodû s bratislavsk˘m stfiediskem, odkud jsou odbavovány v‰echny pofiady TWR,

vysílané na stfiedních a krátk˘ch vlnách a na satelitu Hotbird, nyní posíláme hotové pofiady tak-
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mizí v na‰ich Ïaludcích je‰tû dfiíve, neÏ pan Valenta opustí budovu. Obãas potfiebujeme
v redakci hodnû brigádníkÛ. Napfiíklad pfii rozesílání Antény se zde sejde i 20 pomocníkÛ.
Mezi vûrné a dlouholeté pomocníky patfií i pan Plevaã. Svérázná to postaviãka - ochotn˘,
usmûvav˘, skromn˘ a pracovit˘. Pfiijde, kdykoli mu zavoláme. Mezi jeho pfiednosti patfií
i obdarování povídat a povídat... JenÏe on má skuteãnû co povídat! Panu Plevaãovi uÏ je pár
desítek let a jeho záÏitky by vydaly na pestrou kroniku. A jak uÏ to u takov˘ch lidí b˘vá,
humor b˘vá nûkdy nepochopen. Co se nestalo: pan Plevaã proÏil (a díky Bohu dobfie pfieÏil)
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fiíkajíc „bezhotovostnû“, tedy bez pouÏití fyzick˘ch nosiãÛ zvuku, prostfiednictvím internetu.
U‰etfií se tím jak média, tak práce s kopírováním a v neposlední fiadû i ãas a prostfiedky na
cestu do Bratislavy (pfiiãemÏ náklady na pfiipojení k internetu se nijak nezv˘‰ily).

Archivace
V oblasti archivace uÏ to tak jednoduché není, protoÏe k uloÏení zvukového archivu pofiadÛ

za nûkolik let (aÏ desetiletí) uÏ je potfieba pofiádn˘ diskov˘ prostor, u nûjÏ se navíc nesmí pod-
cenit bezpeãnost, protoÏe cena ztráty takového archivu je nedozírná...

Rozhodli jsme se proto vybudovat velkokapacitní poãítaãov˘ server se zabezpeãen˘m dis-
kov˘m polem, kam se budou ukládat v‰echny produkované pofiady a kam se také pfiesune
stávající zvukov˘ archiv, umístûn˘ doposud nejednotnû na rÛzn˘ch nosiãích (minidisky, video-
kazety, CD). Investice do takového zafiízení je velká – co nám tedy prakticky pfiinese?
• v‰echny archivované pofiady a hudba budou okamÏitû k dispozici na kterémkoliv pracovi‰ti

(reÏie, pracovi‰tû redaktorÛ);
• odpadne zdlouhavé „pfiehrávání“ z jednoho typu nosiãe na jin˘, vytváfiení archivních a pra-

covních kopií
• úspora záznamov˘ch médií
• zv˘‰í se bezpeãnost uloÏení archivních záznamÛ – zatímco nyní je archiv uloÏen na médi-

ích, s nimiÏ se bûÏnû pracuje, na poãítaãovém serveru bude archiv uloÏen na zabezpeãe-
ném diskovém poli, kdy i pfii poru‰e nûkterého z diskÛ nedojde ke ztrátû; navíc bude cel˘
server zálohován na DVD média, která nebudou bûÏnû pouÏívána a budou uloÏena na bez-
peãném místû. 

• zjednodu‰í se v˘roba kopií pofiadÛ pro posluchaãe; místo zdlouhavého a ménû kvalitního
kopírování na kazety bude moÏné poÏadovan˘ pofiad (nebo i nûkolik pofiadÛ) pomocí nûko-
lika kliknutí my‰í bûhem pár minut vypálit na CD, pfiípadnû zaslat e-mailem.
Pfies ve‰keré pokroky v technice se snaÏíme (a prosíme, modlete se za nás, aby nám to

‰lo) drÏet se pfii zemi a uvûdomujeme si, Ïe Ïádná technika nás „nespasí“ – vÏdy s ní budou
nûjaké problémy. 

Ve‰kerá technika je pouze prostfiedkem ke sdûlení obsahu. Pfiesto, nebo moÏná právû
proto ale chceme efektivnû vyuÏít nám dostupn˘ch moÏností k tomu, aby se tento obsah kva-
litnû a rychle dostal k potfiebn˘m posluchaãÛm.

Personální problémy redakce
V minulém vydání Antény jsme psali o jednom civilním pracovníkovi, kter˘ k nám nastoupil

na místo pfiedchozích 3 civilistÛ. UÏ víte, Ïe to nebyla jediná „ztráta“ dÛleÏit˘ch sil z na‰í
redakce. Hodnû nám chybûla a chybí Vûra Votavová, která sice po krátkém ãase „dÛchodo-
vého vyÏívání“ zase pfii‰la pomoci s nûkter˘mi pracemi, ale ani to není trvalé fie‰ení. Díky Bohu
se po ãase pfiihlásil druh˘ civilista, Tomá‰ Malina. Pokud vám pfiíjmení nûkoho pfiipomíná, pak
máte pravdu. Tomá‰ je brácha Ondry, kter˘ si u nás kdysi civilku odslouÏil a nyní v TWR-CZ
pracuje jako technik na pln˘ úvazek. Tfietího civilistu nemáme a myslím, Ïe ani po odchodu
souãasn˘ch civilistÛ Ïádného dal‰ího uÏ mít nebudeme. DÛvod je jednoduch˘: vláda pfiipra-
vuje zru‰ení vojenské povinnosti, mladí muÏi tu‰í, Ïe uÏ nebudou odvedeni, a proto také nena-
stupují ani na civilní vojenskou sluÏbu. Zatím ta moÏnost stále je, a kdyby bylo i nûkolik
zájemcÛ o civilku v TWR-CZ, rádi je uvítáme!!!
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malou mozkovou pfiíhodu. V nemocnici se rychle zotavil a jeho historky vyprávûné s patfiiã-
n˘m zápalem se zdály lékafiÛm natolik neskuteãné, Ïe ho poslali do blázince (Ïe jsou to snad
nûjaké dÛsledky mrtviãky...). JelikoÏ se tomu od srdce smûje pan Plevaã i jeho paní, vzali
jsme to také s humorem. Na‰e externí spolupracovnice Jitka Rusová jezdila svou starou
‰kodovkou a uÏ jsme kdesi psali, jaké neãekané kousky jí tento vehikl vyvádûl. Jitka se se
‰kodovkou ráda roze‰la, neboÈ na‰la nového motorového pfiítele: C3 - Citroen jak lentilka -
mal˘, sviÏn˘, prostorn˘ a pr˘ hlavnû spolehliv˘. Blahopfiejeme a pfiejeme hodnû kilometrÛ



Dal‰í personální problém nastal s odchodem Jany Pefitové. Na vlastní Ïádost rozvázala
pracovní pomûr k 30. záfií a mnohé z její práce jsme si museli rozdûlit mezi sebe. Jana sice
dál pomáhá s hudebními pofiady, ale i to je fie‰ení na pfiechodnou dobu. 

Na druhou stranu proÏíváme BoÏí doteky i v této oblasti. V okamÏiku, kdy ode‰la Jana
Pefitová, objevila se Lenka Malinová. (Pokud vám toto pfiíjmení nûkoho pfiipomíná, pak máte
pravdu. Lenka je maminka Ondry i Tomá‰e, a tak máme v TWR-CZ „malinovou plantáÏ“.
Obãas klukÛm závidíme jejich obûdy, protoÏe maminka s nimi zasedne ke stolu a naloÏí jim
tolik pfiinesené domácí krmû, aÏ oãi pfiecházejí a Ïaludek skuãí...). Trocha malinové nadsázky
je ve skuteãnosti velk˘m poÏehnáním pro spoleãnou práci. Lenka dobrovolnû vûnuje 2 dny
v t˘dnu ãemukoli potfiebnému v redakci a zvládá i nûkterou práci po Janû Pefitové. Je to pro-
stû super. 

Milí pfiátelé, bratfii a sestry, jsem moc vdûãná za va‰e vysílání.
Kdysi jsme poslouchávali Monte Carlo, a tak i dneska o Vás
obãas omylem mluvím, Ïe jsme poslouchali „Monte Carlo“
a naslouchající jsou pak udivení, co Ïe jsme to vlastnû poslou-
chali. Va‰i práci dvojnásob oceÀuji právû teì, kdy moje tfiiaosm-
desátiletá maminka uÏ nemÛÏe ãíst a Va‰e programy jsou pro ni
velk˘m povzbuzením. Nejãastûji posloucháme dopolední FM

vysílání. Tû‰ím se na Va‰e satelitní vysílání, mÛj bratr mi slíbil, Ïe mi pfiijímaã poskládá
a zprovozní.

Vûra D., Kutná Hora

Organizace práce, ekonomika a mzdy
S rostoucí sloÏitostí technologie pfiípravy pofiadÛ se zvy‰uje nároãnost na udrÏení chodu

v‰ech technick˘ch hejblátek a nepochopitelného „nervového“ systému poãítaãÛ, které kaÏdou
kanceláfi a reÏii spojují nejen mezi sebou, ale prakticky s cel˘m svûtem. âastûj‰í personální
zmûny a pfieskupování úkolÛ mezi jednotliv˘mi pracovníky zpÛsobují problémy v pfiehlednosti
a efektivitû práce. Proto jsme 14 dnÛ v‰ichni mapovali svoji práci. KaÏd˘ jednotliv˘ úkon, pfie-
ru‰ení práce, pracovní cesta atd., v‰e bylo zapsáno do ãasové tabulky. Tyto „mapy“ pracov-
ního dne jednotliv˘ch pracovníkÛ vyhodnotíme a srovnáme si v hlavû, co kdo dûlá, zda napfií-
klad nûco nedûláme zbyteãnû, anebo ãemu naopak vûnujeme málo pozornosti. Práce pfiib˘vá
a je nás na ni zatím stále ménû a ménû. Do urãité míry je to logické, protoÏe ãasem kaÏd˘ zís-
káváme zku‰enosti a vy‰‰í dovednost, coÏ se mÛÏe a i musí projevit buì ve sníÏení poãtu pra-
covníkÛ, nebo ve zv˘‰ení produkce pofiadÛ ãi zv˘‰ení jejich kvality. Poãet pofiadÛ neovlivníme,
ten je zatím dan˘, ale díky získané dovednosti a BoÏí pomoci mÛÏeme sníÏit poãet lidí nebo
zv˘‰it kvalitu. Situace v personální oblasti sníÏila poãet pracovníkÛ i bez úmyslu vedení
redakce a zatím toho mÛÏeme vyuÏít ke sníÏení nákladÛ. Av‰ak souãasn˘ personální stav je
jiÏ na hranici (ãi spí‰e pod hranicí) optimálního stavu, protoÏe ve‰keré nutné dal‰í práce uÏ
dûláme s velk˘m vypûtím (napfi. údrÏba domu). 

S tím souvisí i otázka odmûÀování pracovníkÛ. Na‰e mzdy jsou nastaveny pfiimûfienû na‰im
moÏnostem, s ohledem na mzdy v bûÏné pracovní sféfie. Nedosahují ani v˘‰e celostátní 
prÛmûrné mzdy stfiedo‰kolákÛ (ale této v˘‰e nedosahuje drtivá vût‰ina zamûstnancÛ v repub-
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bez nehody. Zato Petr PlaÀansk˘, dal‰í moderátor pofiadu Na kfiesÈanské vlnû Plznû, svého
auta pozbyl - neboÈ mu bylo zcizeno - a to po generálce motoru... Pikantní na celé situaci je,
Ïe Petr teì bude mít zvlá‰tní kritérium pro v˘bûr hostÛ - musí hledat ty mobilní, aby se mûli
jak do Plznû a z Plznû dostat. Internet uÏ dnes patfií k na‰í denodenní práci neodmysli-
telnû, a tak kdyÏ jsme jednoho rána zjistili, Ïe se nemÛÏeme nikam dostat a nepfiicházejí
Ïádné maily, nastal rozruch. Vzápûtí se zjistilo, Ïe ten nejdÛleÏitûj‰í kabel v domû pfiehryzaly
my‰i!!! Servisní firma tedy na místo dala kabel provizorní s tím, Ïe si druh˘ den pfiiveze
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lice). NemÛÏeme a nechceme umlãovat diskusi o v˘‰i mezd a jeví se nám jako potfiebné prÛ-
mûr mzdy v TWR-CZ zvednout. Diskutujeme o tûchto vûcech a budeme hledat zpÛsoby, jak
i tuto oblast uãinit radostnûj‰í. Je to záleÏitost, kterou nechceme podcenit.

Dûkujeme Bohu za v‰echny pracovníky a spolupracovníky TWR-CZ. Dûkujeme za v‰echny
dary posluchaãÛ a za dárce, ktefií vûnují prostfiedky na mzdy konkrétních lidí. Prosíme za BoÏí
fie‰ení na‰ich personálních potfieb a za povzbuzení nov˘ch spolupracovníkÛ do oblasti pfií-
pravy pofiadÛ.

Sponzorský dar
6. fiíjna jsme zahájili stavební práce v uvolnûn˘ch prostorách na‰eho podkroví. Velkou míst-

nost dûlíme na studio a reÏii. Z tûchto prostor plánujeme vysílat Ïivû pomocí satelitu. Ve‰keré
stavební práce provádíme svépomocí a materiál nám aÏ do domu dodala zdarma firma 
HN stavitelství Brno, s.r.o, které tímto velice dûkujeme! Pfiedpokládáme, Ïe stavební práce
ukonãíme v prosinci.

Bezpečí - jak zajímavé
V minulém vydání Antény jsme uvefiejnili prosbu o modlitby za bezpeãí na‰eho domu.

Netu‰ili jsme, jak „prorocká“ to byla prosba.
V úter˘ 23. záfií ráno jsme zjistili, Ïe se do na‰í budovy nûkdo v noci vloupal. Neznámí van-

dalové vy‰típali dfievûné dvefie z terasy do kanceláfie Jitky Hovofiákové a následnû se dostali
do obou garáÏí, vstupní haly a zasedací místnosti. Tento nepfiíjemn˘ ‰ok nám pfiipomnûl, Ïe
aÏ dosud jsme takov˘ch náv‰tûv byli uchránûni a máme za co Bohu dûkovat. Co nám ukra-
dli? Benzinovou sekaãku trávy z garáÏe a asi 200 ks nov˘ch CD s hudbou skupin, která byla
nahrána u nás ve studiu. Vût‰í ‰koda vznikla na poniãeném majetku (dvefie, skfiíÀky). Dal‰í
náklady budou spojené s nutnou v˘mûnou zámkÛ a klíãÛ. Celková ‰koda vãetnû ceny za
opravy je asi 80 tisíc Kã. Za dal‰ích 35.000 jsme nechali vyrobit mfiíÏe na okna z terasy
a vstupní prostor. Ani jsme nechtûli dom˘‰let ‰kodu, kdyby BÛh zlodûjÛm „nezavfiel“ oãi.
Nevzali peníze (aãkoli mohli), nevzali Ïádnou techniku (aãkoli mohli) a nikomu neublíÏili.
Staãilo, kdyby ukradli centrální server (nûco jako mozek v‰ech nahrávek a celého zvukového
archivu), a byli bychom „bez práce“, protoÏe ve‰kerá evidence a nástroje pro pfiípravu pofiadÛ
jsou v nûm uloÏeny. BÛh skuteãnû sly‰el modlitby mnoh˘ch a zpÛsobil ochranu pfied mnohem
vût‰í ‰kodou. 

Dfiíve, neÏ jsme staãili umístit tuto informaci na na‰e webové stránky, byla zpráva o vlou-
pání zvefiejnûna na www.proglas.cz. ¤editel Proglasu Martin Holík nám nabídl okamÏitou
pomoc podle na‰ich potfieb. ProtoÏe celou záleÏitost zatím fie‰í policie a poji‰Èovna, poslali
nám z Proglasu pln˘ mû‰ec rozli‰ovaãÛ na klíãe, krouÏkÛ a v‰elijakého pfiíslu‰enství, které se
hodí pro akci „v˘mûna klíãÛ v TWR-CZ“. Velice si této pomoci a vstfiícnosti váÏíme a dûkujeme.
Inu, v nouzi pozná‰ pfiátele.

Dûkujeme nebeskému Otci za mocnou ochranu svého lidu i zafiízení potfiebn˘ch ke
sluÏbû TWR-CZ. Dûkujeme za v‰echny, ktefií nám pomohli a pomohou i tuto ztrátu pfie-
klenout. I kdyÏ jsme instalovali mfiíÏe, víme, Ïe bez BoÏí pomoci jsou zbyteãné. A tak
prosíme za BoÏí dohled nad v‰ím majetkem TWR a pfiedev‰ím nad námi samotn˘mi.
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náhradní - a druh˘ den internet ne‰el zas, protoÏe na‰e my‰ky se opût daly do díla. A tak Dan,
ná‰ ‰éftechnik, vyrazil na nákup jedu na my‰i - inu, kaÏd˘ obor má své, Ïe... Byl krásn˘
podzimní den - asi poslední. ·éf o pÛl druhé zavelel v‰em nástup v hale a ‰li jsme spoleãnû
na procházku do lesa (máme to z budovy asi 3 minuty). Nûco pfies dvû hodiny jsme se kochali
krásou podzimních lesÛ a v˘hledÛ k Moravskému Krasu a hned se pak lépe pracovalo. Po
Brnû se rozletûla neuvûfiitelná zpráva, Ïe Ondfiej má novou velkou lásku. Ve sborech mladé
svobodné dívky tipovaly a zkoumaly, která Ïe to asi je. A jednoho dne, myslím zaãátkem 



Příkaz nebo milost?
...Jdûte ke v‰em národÛm a získávejte mi uãedníky... Mat 28,19
...Od nûho jsme dostali milost ke konání apo‰tolského poslání, abychom na oslavu

jeho jména pfiivedli k ochotnému pfiijetí víry v‰ecky národy. K tûm patfiíte i vy, protoÏe
si vás JeÏí‰ Kristus povolal... ¤ím 1,5–6

Jsme misijním nástrojem Církve v na‰í zemi? 
TouÏíme po tom, aby se spolupráce mezi námi a církvemi stále prohlubovala. Proto stojíme

o spolupracovníky, ktefií budou dobrovoln˘mi externími ãleny misijního t˘mu TWR. Tûmto slu-
ÏebníkÛm fiíkáme „konzultanti“. Jejich sluÏba spoãívá v tom, Ïe jsou spojovacím ãlánkem mezi
námi a vlastním sborem.

Proã TWR hledá konzultanty? 
Usilujeme abychom byli úãinn˘m misijním nástrojem Církve a to se plnû stane tehdy, budou

li nás jednotlivé církve jako svÛj nástroj pouÏívat. Je dÛleÏité, abychom byli skuteãnû hlasatelé
„Dobré zprávy pro v‰echny“ a to se nepodafií bez spolupráce rÛzn˘ch spoleãenství. 

Co dûlá konzultant?
1. Po dohodû s kazatelem nebo se star‰ovstvem pfii vhodné pfiíleÏitosti dvakrát za rok (v ãer-

vnu a v prosinci) seznámí sbor s aktualitami a zmûnami v programové nabídce TWR-CZ. 
2. Dvakrát roãnû nabídne ve sboru zpravodaj TWR-CZ Anténa.
3. Je v˘hodné, aby mûl pfiístup na internet (informace dostává e-mailovou po‰tou a z www).
4. Konzultant mÛÏe oslovovat lidi, aby se stali ãleny samostatné podpÛrné modlitební skupinky

nebo pravideln˘mi posluchaãi, ochotn˘mi reagovat na na‰e vysílání a tak nám poskytovat
cennou zpûtnou vazbu a podobnû. MÛÏe na nástûnce vyvû‰ovat pravideln˘ t˘denní pfiehled
na‰ich pofiadÛ, kter˘ najde také na internetu. Jeho vlastní iniciativa má voln˘ prostor. 
Co TWR prostfiednictvím konzultantÛ nabízí sborÛm?

1. MoÏnost pfiímé spolupráce na programech TWR-CZ prostfiednictvím biblick˘ch evangeli-
zaãních úvah, fejetonÛ, svûdectví a podobnû. 

2. Odvysílání pozvánek na rÛzné akce, které sbor pofiádá nebo na kter˘ch se podílí, ale i jiné
napfi. kulturní kfiesÈanské akce, konference a podobnû. 

3. Osobní setkání s pracovníky TWR u vás ve sboru.
4. MoÏnost podívat se „do rádia“.

Co TWR oãekává od této spolupráce ?
1. Roz‰ífiení poãtu lidí osloven˘ch evangeliem.
2. Zv˘‰ení úãinnosti na‰í sluÏby.
3. Motivaci k podpofie na‰eho vysílání z fiad vûfiících

a) modlitební – hlavní podmínka práce rozhlasové misie 
b) finanãní – TWR Ïije z darÛ vûfiících a jenom díky jejich podpofie mohou nevûfiící sly‰et 

evangelium i z rozhlasu. 

Z produkce hudebního studia:

Jana Krejãí a JK Band – K Tobû jít
Album pÛvodních svûÏích chval autorky Jany Krejãí. Velmi oblíbené z na‰ich pofiadÛ.
Objednávky: Babice 110, 785 01 ·ternberk; tel. 603 52 52 39 (Robert Koláfi)
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listopadu, nám to Ondra vefiejnû oznámil a Ïe nám ji pfiedstaví. Pr˘ ale aÈ si dáme pozor, pro-
toÏe optimální diskrétní zóna kolem ní je 5 metrÛ. Na dva metry se mohou pfiiblíÏit jen osobnû
vyzvaní jedinci. Jmenuje se Godin. I za‰el pro ni a ... donesl ji ve futrálu. Nová kytara v cenû
nûkolika desítek tisíc korun. Fakt nádherná, ale k ‰oku v‰ech ji nepÛjãil ani vûhlasnému
vedoucímu hudební skupiny Karlu ¤eÏábkovi... Ode dne, kdy mu do‰la pfiímo z Kanady, 
je nûjak˘ usmûvavûj‰í a co je podstatné: dívky uÏ mají jasno. Mimochodem, Ondra je fakt
obdarovan˘ kytarista, a pokud sly‰íte nové znûlky na‰ich nov˘ch pofiadÛ - jsou jeho dílem.


