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Petr Raus s Petrem
Hodecem vychutnávají
vánoãní obãerstvení 
a fie‰í nejnovûj‰í pro-
blémy poãítaãov˘ch 
virÛ. Mnohem roman-
tiãtûji vyuÏila tento 
ãas sedmiletá Aniãka
Viktorinová, která si
moc ráda povídá se
·tûpánem Exnerem. 

Alena Fi‰erová,
vedoucí pûvecké-
ho sboru Základní
umûlecké ‰koly
v Letovicích, a její
Ïáci natoãili v na-
‰em studiu demo-
snímek.

Otakar VoÏeh, prÛkop-
ník ãeského vysílání,
v roli hosta. S Katefiinou
Hodecovou v Ïivû vysí-
laném pofiadu Radia
Proglas. Rozhovor
o tûchto pofiadech na-
jdete uvnitfi Antény.

Vánoãního setkání spolupracovníkÛ TWR-CZ vyuÏili Daniel
Zeman a Pavel Steiger ke konzultaci techniky, a kdyÏ bylo 
po v‰em, sedla si Jitka Hovofiáková na schody. 



V satelitní odbavovací reÏii
uÏ rádiem fiízené hodiny
odpoãítávají ãas do zaháje-
ní vysílání. Kdy to bude, ne-
víme, ale na‰i technici uÏ
zapojili v‰echny potfiebné
dráty. Na snímku Ondfiej
Malina propojuje mixpult se
studiem, zatímco ·tûpán
Exner fie‰í poslední detaily
zatlumení. Pracovní místa
pro budoucí redaktory jsou
pfiipravena (nábytek jsme
odkoupili za 10 % bûÏné
ceny od firmy v likvidaci).
Více informací na stranû 24. 

V˘voj ekonomick˘ch parametrÛ

TWR-CZ

(v‰echny hodnoty jsou v tis. Kã za
cel˘ dan˘ rok)

Kfiivka ukazuje v˘voj finan-
ãních zdrojÛ pro sluÏbu TWR-CZ.
Celkové pfiíjmy jsou tvofieny pfiedev‰ím
dary z âeské republiky a dary (dotace-
mi) ze zahraniãí. K tûmto dvûma rozho-
dujícím faktorÛm je tfieba je‰tû pfiipoãí-
tat napfi. pfiíjmy z provozu hudebního
studia, pfiíjmy z pronájmu ãásti budovy
(pronájem skonãil na podzim 2003
a prostory jsou pfiebudovány na satelit-
ní vysílací pracovi‰tû). Z grafu je patrné,
Ïe k razantnímu nárÛstu do‰lo v prÛbû-
hu let 1994–99, tedy v dobû, kdy TWR-
CZ fie‰ilo zásadním zpÛsobem otázku
sídla (nejprve prostory na Lesné a po-

zdûji stavba v Lí‰ni). Toto nav˘‰ení pfietrvává a díky Bohu umoÏnilo kvalitativní i kvantitativní rozvoj vysílání. Od roku
2002 pfiíjmy klesají – dÛvodem v‰ak nejsou sniÏující se dary! V˘daje (viz jin˘ graf) rostou. 

Celková v˘‰e darÛ od dárcÛ v âR mírnû roste. Poslední 3 aÏ 4 roky jsme avizovali blíÏící se rozhodnutí
TWR-Europe zastavit dotace úplnû, a je vidût, Ïe BÛh dárcÛm poloÏil na srdce, aby více podpofiili sluÏbu TWR-CZ.
Srovnání s kfiivkou zdrojÛ ze zahraniãí opticky naznaãuje rozevírající se nÛÏky mezi domácími a zahraniãními zdro-
ji a také skuteãnost, Ïe zahraniãní dotace tvofií uÏ jen asi 20 % celkov˘ch pfiíjmÛ. Pfiesto jde stále o dÛleÏitou ãást-
ku z celkov˘ch pfiíjmÛ.

Zahraniãní dary klesají a pfiedpoklad pro rok 2004 je pesimistick˘. V loÀském roce jsme avizovali, Ïe rok 2004
uÏ bude úplnû bez dotací z prostfiedkÛ TWR-Europa. V prÛbûhu roku 2003 jsme TWR-E poÏádali o mimofiádné pfie-
hodnocení tohoto rozhodnutí s tím, Ïe pfiípravy na rozjezd celodenního satelitního vysílání a jeho první rok provozu bu-
de finanãnû nároãn˘. Bylo nám vyhovûno a men‰í ãást dotace nám byla ponechána. Souãasnû se podafiilo získat za-
hraniãní dotaci pro nov˘ pofiad Doteky. Tato dotace se sice objeví v zahraniãních pfiíjmech, ale pofiad Doteky ji také té-
mûfi spotfiebuje (pfieklad a moderace). 
Kfiivkami tohoto grafu pofiádnû pohne aÏ skuteãné zahájení nepfietrÏitého satelitního vysílání a my ãekáme na BoÏí vedení
v budoucnosti. Proã je‰tû soudce v Bratislavû nevyfiídil na‰i Ïádost o zápis do Obchodního rejstfiíku, ví jen on sám a BÛh. 

Do‰lo do TWR-CZ

(údaje v kusech za cel˘ dan˘ rok)

Zajímavé je porovnat kfiivky (poãet odbûratelÛ Antény) (poãet darÛ za rok) a (poãet dárcÛ).
V roce 2000 do‰lo k prÛlomu, kdy poãet dárcÛ pfiev˘‰il poãet odbûratelÛ Antény. To je velice zajímav˘ úkaz, protoÏe
kaÏd˘ dárce Anténu automaticky obdrÏí, pouze anonymní dárce ne. Kfiivka odbûratelÛ Antény postupnû dotahuje po-
ãet dárcÛ, ale aÏ v roce 2003 se údaje srovnávají. Tento v˘voj je velice nadûjn˘ a radostn˘, protoÏe ukazuje zájem ãte-
náfiÛ Antény o sluÏbu TWR-CZ. Stále ale zÛstává urãitá skupina ãtenáfiÛ Antény, ktefií práci TWR-CZ podporují jinak
neÏ finanãnû, a souãasnû je skupina dárcÛ, která Anténu nechce, a pfiesto práci TWR-CZ podporuje. Tro‰ku ménû ra-
dostn˘ je pokles darÛ i dárcÛ v roce 2003 oproti
roku 2002. 
Poãet darÛ je vy‰‰í neÏ poãet dárcÛ proto, Ïe
nûktefií dárci pfiispívají pravidelnû vícekrát za rok
(napfi. i mûsíãnû) a nûktefií jen 1x roãnû (tûch je
vût‰ina). 

Kfiivka do‰l˘ch dopisÛ odráÏí zdraÏení
po‰tovného. SniÏující se poãet dopisÛ je kompen-
zován zvy‰ujícím se poãtem e-mailÛ a také tele-
fonátÛ (neevidujeme). 

„Dûsiv˘” v˘voj. Dennû musíme prolous-
kat asi 30 e-mailÛ, abychom vytfiídili a vyfiídili ty,
které reagují na vysílání a mají charakter dopisu

patfiícího do pÛsobnosti návazné sluÏby
TWR-CZ. Ostatní e-maily jsou komunikaãního
charakteru a mnohdy nahrazují draÏ‰í telefony
a faxy. Rozdíl mezi poãtem e-mailov˘ch ohlasÛ na
relace a celkov˘m poãtem e-mailÛ je nûkolikaná-
sobn˘. 

Sociální v˘dajov˘ graf

(v‰echny hodnoty jsou v tis. Kã za prÛ-
mûrn˘ mûsíc daného roku)

Trend nákladÛ aÏ nápadnû kopíruje
graf celkov˘ch pfiíjmÛ (viz jin˘ graf). Jistû ne-
ní náhoda, Ïe v˘voj darÛ soubûÏnû sledoval
potfieby sluÏby TWR-CZ. V období let
1994–99 je vidût naplnûná potfieba vyfie‰it
provozní prostory a uÏ tehdy jsme informova-
li, Ïe jsme nikomu nic nezÛstali dluÏni! 

Tato „pfiízemní” kfiivka naznaãuje v˘-
voj hrubé mzdy pracovníkÛ TWR-CZ. Je to
prÛmûrná mzda vypoãítaná z hrub˘ch mezd
v‰ech pracovníkÛ. (Sdûlovací prostfiedky
nám ukazují, jak lidé za mzdy bojují, stávkují
a doÏadují se mnohdy nemoÏného. Nic tako-
vého se v TWR-CZ samozfiejmû nedûje, pfie-
sto se touto otázkou musíme zab˘vat.
V TWR-CZ pracují kvalifikovaní lidé, ktefií si
vybrali misijní sluÏbu s vûdomím, Ïe komer-
ãní ohodnocení zde neplatí. UÏ ani misijní ve-
dení nepovaÏuje za správné, aby napfi. plat
vyuãeného dûlníka 2x pfievy‰oval plat odbor-
níka v misii. Nejde o porovnávání a uÏ vÛbec
ne o pomûfiování systémem „kolik by mohl
mít, kdyby dûlal svoji odbornost”. Ale musíme
mít ale na zfieteli, zda je pracovník v misii vÛ-
bec schopen uÏivit rodinu s manÏelkou na
matefiské a podobnû. Vûfiíme, Ïe toto i vy to-
to uvaÏování povaÏujete za správné.) 

Pfii porovnávání kfiivky celkov˘ch
nákladÛ na mzdy v‰ech pracovníkÛ s kfiivkou
hrubé mzdy jednoho pracovníka je tfieba mít
na zfieteli poãet zamûstnancÛ v daném roce.
Proto jsou u této kfiivky uvedena malá ãísla,
která tento poãet udávají. Z uveden˘ch kfiivek
je ãásteãnû patrné, Ïe celkové mzdové ná-
klady rostou strmûji neÏ prÛmûrná hrubá 
mzda. Pfiitom zvy‰ování povinn˘ch odvodÛ
z mezd do státního rozpoãtu nebylo tak dramatické. Nesoulad tûchto kfiivek vypovídá o tom, Ïe TWR-CZ mimo mezd
stál˘m pracovníkÛm ãásteãnû hradilo i práci nûkter˘ch externích spolupracovníkÛ. Je to sice minimální ãástka, ale je v té-
to kfiivce obsaÏena.
Kfiivka pak také ukazuje, Ïe i pfies nízkou prÛmûrnou mzdu pracovníkÛ jsou celkové mzdové náklady jedním z rozhodu-
jících faktorÛ v˘dajového rozpoãtu a v souãasné dobû tvofií témûfi jeho polovinu. Rozdíl mezi celkov˘mi mzdov˘mi ná-
klady a celkov˘mi v˘daji tvofií ãástka, která kryje ve‰keré ostatní v˘daje misie. 

V˘voj sledovanosti internetové

prezentace TWR-CZ (www.twr.cz)

(údaje o poãtu náv‰tûv na‰í adresy na
internetu za dan˘ rok)
Poãet náv‰tûv se za 5 let zdesetinásobil.
KaÏd˘, kdo nahlédne, uvidí nejprve základ-
ní informace a najde v‰echny potfiebné
údaje o TWR-CZ: program vysílání s popi-
sem jednotliv˘ch pofiadÛ, upoutávky na ví-
kendové relace apod. Informace jsou obo-
haceny nabídkou textov˘ch i zvukov˘ch
záznamÛ vybran˘ch relací (ty se pravidel-
nû obmûÀují) a také fotoalbem z „kuchynû”
TWR-CZ. Právû toto fotoalbum bylo
v bfieznu upraveno a nyní se v nûm kaÏd˘
náv‰tûvník dobfie zorientuje. 
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poãet odeslan˘ch dopisÛ

poãet odeslan˘ch Antén

poãet odeslan˘ch balíãkÛ

PrÛmûrné rozloÏení odeslan˘ch zásilek po r. 2000

poãet odeslan˘ch textÛ pofiadÛ

poãet odeslan˘ch audionosiãÛ
se zvukov˘m záznamem  pofiadÛ
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