
�

Rádio 7 
V minulém vydání Antény jsme psali o připravenosti nastartovat celodenní vysílání Trans World 

Radia. K historii vývoje příprav se tedy v tomto čísle našeho zpravodaje nebudeme vracet. 
Název Rádio 7 je nutným pracovním názvem tohoto projektu, společného celodenního čes-

ko-slovenského vysílání Trans World Radia. Současně je Rádio 7 oficiálním názvem naší stanice, 
pro jejíž provoz nám byla udělena státní licence. 

Trans World Radio tedy nemizí ze scény, naopak se ještě více uplatňuje na tzv. mediálním trhu. 
TWR-CZ neubralo ani kapku z péče a přípravy pořadů na krátké a střední vlny a stejně tak dále 
připravujeme pořady pro spřátelené Radio Proglas a Český rozhlas Plzeň (obě stanice mají něko-
lik vysílačů VKV). Dokonce všechny naše pořady vysílané na těchto zmíněných vlnových rozsazích 
přebíráme do našeho celodenního vysílání Rádia 7 (R7). 

Díky vzájemnému porozumění mezi českou a slovenskou redakcí se podařilo uspořádat stří-
dání obou redakcí  tak, aby právě tyto „tradiční“  frekvence měly prioritu ve vysílání Rádia 7. Na 
druhou stranu  je R7 velice důležitým projektem, pro 
který připravujeme a zpracováváme daleko více mate-
riálu, než jsme byli schopni zařadit na stávající vlnové 
rozsahy. 

Už více než 150 dnů  nepřetržitě  vysíláme  na 
internetu i satelitu. 

Zkušební,  ale  „ostré“  vysílání  naší  redakce  jsme 
zahájili  �.  listopadu  loňského  roku  prostřednictvím 
internetu. Celý listopad jsme vysílali pouze česky (slo-
venská  redakce  dokončovala  přípravy).  Byla  to  dvoj-
násobná zátěž proti  té, na kterou  jsme se v  redakci 
personálně nastavili. Byla to ale vynikající zatěžkávací 
zkouška celého týmu. Podobně jako když je postaven 
nový most a pak se zatíží dvojnásobnou zátěží a měří 
se  rezervy  před  zhroucením.  Tak  nějak  jsme  si  při-
padali po 20 dnech nepřetržitého vysílání. Byli  jsme 
Pánu Bohu skutečně vděční, že se start podařil bez 
větších komplikací a mnohé drobnosti se dolaďovaly 
za chodu. Tolik spřažené techniky  fungovalo k údivu 
našich techniků velmi uspokojivě. Ale koncem měsíce 
jsme skutečně odpočítávali dny zbývající do �. prosin-
ce. To bylo datum, kdy se naší redakci ulevilo, protože 
se ke stávajícímu vysílání připojila slovenská redakce 
a rázem jsme měli jen poloviční zátěž…J. Dodnes se 
radujeme  z  toho,  že  jedeme  jen  „napůl“ –  nebýt  lis-
topadu, tak jsme po zbytek vysílání R7 žili v domnění, 
že pracujeme naplno a už nikdy  to nebude  jinak J. 
(Předchozí  větu  samozřejmě  čtěte  s  velkou  nadsáz-
kou  a  úsměvným porozuměním pokusu o  humor  na 
účet člověka před bodem varu J.)

2. ledna jsme spustili také satelitní vysílání a ostré 
zkušební vysílání přešlo do režimu řádného vysílání. 

Od  té  doby  pracujeme  na  dolaďování  technických,  programových  i  personálních  detailů 
a vytváříme stabilní koncept pro model tohoto celodenního vysílání. 

Nyní je před námi druhý nejdůležitější úkol nutně související s misijním posláním tohoto projek-
tu, a to je propagace. Potřebujeme totiž s existencí Rádia 7 seznámit širokou veřejnost. Pomůžete 
nám?

Pověstný nápis na tabuli. Do konce měsíč-
ní zatěžkávací zkoušky české redakce 
zbývalo už jen 8 dní.
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Naše pořady 
Stručná charakteristika 

A. Vzdělávací pořady:

Ke kořenům – úterý 21:00 – záznam
Pořad  věnovaný  hlubokému  zkoumání  vybraných  biblických 
textů. Hosty jsou známí biblisté, kazatelé nebo misionáři.

Biblická úvaha – pondělí, středa, pátek, neděle – 6:30, 
sobota 14:45 – záznam
Z našeho archivu vybíráme biblické úvahy a zamyšlení různých 
autorů.

Řeka života – sobota 13:00 – záznam
V  tomto  pořadu  nabízíme  posluchačům  studie  současných 
i historických osobností (misionářů, kazatelů, spisovatelů, teo-
logů  atp.),  které  ovlivnily  společnost  ve  vnímání Boha  či  při-
nesly evangelium do míst, kde lidé o Kristu doposud nevěděli. 
Připravují Kateřina Hodecová, Vlastimil Pospíšil, Vilém Schnee-
berger, Petr Vaďura a Petr Plaňanský.

Bůh na lavici obžalovaných – čtvrtek 23:00, repríza úterý 
13:00 – záznam
Je mnoho věcí, které lidé Bohu přičítají, jako například: Kdyby 
byl Bůh, nebyly by války a utrpení malých dětí. Na skutečné 
a složité otázky hledá odpovědi David Novák.

Překročit hranice – pondělí 11:15, repríza čtvrtek 14:15 – 
záznam
Pořad,  který  se  zabývá  tajemstvím  a  biblickými  zákonitostmi 
pro  fungování  dobrých  vztahů.  Autorem  i  protagonistou  je 
Lukáš Targosz.

Život víry – úterý 16:00, repríza středa 8:30 hodin – 
záznam
Jak z názvu vyplývá, v  tomto půlhodinovém pořadu nabízíme 
pohled  do  „zákulisí“  –  tedy  příběhy  lidí,  kteří  poznali  Boha 
a rozhodli se s ním žít. Tuto relaci připravuje Kateřina Hodeco-
vá ve spolupráci s redakcí stejnojmenného časopisu.

Kudy kam – čtvrtek 21:00 – živě
Kudy kam? Takovou otázku si v životě asi položil každý. Jsou to okamžiky, ve kterých už nestačí 
povrchní odpovědi. Proto k mikrofonu usedají lidé, kteří se nebojí jít na dřeň problému a povídat 
si o  tom s posluchači – Rozita Mertová, Aleš Bartošek, Jiří Gruber, Jiří Zdráhal, Marek Šuba. 
Nejde tu o boj argumentů, pocitů či názorů poplatných lecčemu, ale o skutečnou podstatu věci 
a důvody víry v Ježíšovu oběť za nás. 

1. listopadu přichází do budovy několik pracovníků krátce po páté ráno. V 6 hodin totiž začne-
me vysílat a už bychom neměli přestat. To zní až neuvěřitelně. Daniel provádí poslední ladění 
přístrojů, Dušan si cvičí hlas na první moderátorskou směnu a ostatní jsme „jen“ u toho. Přesně 
v šest slyšíme Dušana ... Dole v kanceláři u Katky vyprovázíme signál modlitbami a začínáme 
nepřetržitý provoz se střídáním směn. V listopadu to bude „husté“ a už se těšíme na připojení 

Petr Plaňanský s námi spolupra-
cuje už více než 10 let.

David Novák s rodinou.

Marka Šubu uslyšíte v pořadu Kudy 
kam a také v Nočních můrách.
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Mi del O Del – čtvrtek 16:00 – záznam
Pořad nejen pro Romy, který připravují Rozita Mertová a Helena Adamová.
Mi del O Del  (v překladu znamená Kéž dá Bůh... a  je součástí pozdravu „dobrý den“; několik 
teček nabízí možnost nahradit tato slova jakýmkoli přáním) seznamuje s tradičními morálními hod-
notami, jednoduchým a srozumitelným způsobem konfrontuje tradiční romské pojetí Boha s tím, 
co skutečně říká Bible. 

B. Hudební pořady: 

Gospel Train – sobota 15:00, repríza úterý 15:00 – záznam
Gospel Train  je hodinový hudební pořad moderovaný Alenou Dob-
rovolnou  a Michalem Beránkem,  kteří  vždy  vybírají  jednu  známou 
gospelovou  osobnost  či  sbor,  tedy  připravují  profily  lidí,  kteří  se 
zaměřují  na chválu  zpívanou Bohu. Oba moderátoři  se  snaží,  aby 
v pořadech zazněla i historie z oblasti gospelové hudby a samozřej-
mě nechybí muzika, a to ta nejnovější.

Pohovka – úterý 20:00, 
repríza čtvrtek 15:00 – 
záznam nebo živě
Jak už název napovídá,  jde o pořad plný hudby, k níž 
je dobré se posadit a pozorně poslouchat. Dozvíte se, 
co se děje na křesťanské hudební scéně a také kdo se 
na ní pohybuje – a životy některých protagonistů jsou 
víc než pozvánkou k následování Ježíše Krista. Na pří-
pravě se podílí tým spolupracovníků (Petr Wagner, Petr 
Maček, Jana Peřtová, Hana Pinknerová, Dalibor Baka-
la, Vilém Šedivý, David Juráš a Jiřka Markovová), čímž 
dostává každý pořad svůj osobitý ráz. 

Chvíle, kdy k vám přichází jazz – čtvrtek 20:00, 
repríza sobota 23:00 – záznam
Touto  hodinkou  určenou  milovníkům  jazzu  provázejí 

posluchače evangeličtí faráři Štěpán Hájek a Jiří Malý. Jedná se o průřez českou i světovou pro-
dukcí tohoto hudebního žánru.

Concertino – neděle 11:00 – záznam
Malý dopolední koncert vážné hudby. Duchovní hudbu z pera starých i novodobých hudebních 
mistrů vybírají a komentářem opatřují Ondřej Kyas a Dalibor Bakala.

C. Pořady pro různé věkové a zájmové skupiny:

Za obzor – sobota 19:00, repríza pondělí 10:00 – záznam
Magazín zajímavostí a zážitků z cest konkrétních lidí po světě. Každý pořad je věnován jedné zemi 
prostřednictvím člověka, který tam nějakou dobu žil a setkával se s lidmi, poznal přírodu, prostě 
dostal se té zemi svým způsobem „pod kůži“ – včetně duchovních zážitků a zkušeností.
Připravuje Kateřina Hodecová.

slovenské redakce, protože se práce přece jen rozvolní. Redakce je postavena na 12 hodin 
denně, zatěžkávací zkouška je prováděna na dvojnásobek zátěže.  Provoz našich interneto-
vých stránek jsme zahájili v roce 2000. Jejich sledovanost začínala na jednotlivcích, pak se 
postupně zvyšovala na desítky denně a neustále narůstala až na průměrných 280 návštěv den-
ně (to bylo v říjnu 2005). První listopadový den to bylo 599 návštěv, druhý den 610 ... a třetí den 

Petr Wagner (čtěte Střípky).

Protagonisté hudebních pořadů Jana 
Peřtová a Petr Maček v rozhovoru s Kate-
řinou Hodecovou (jejich slova rozhodně 
nepadnou na neúrodnou zem).
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Slunečnice – čtvrtek 13:00 – živě
Magazín pro ženy, ale nejen pro ně. Kromě 
zajímavostí z různých oblastí života a písni-
ček se pokaždé zamýšlíme nad aktuálním 
tématem ze života, a to s hostem nebo bez 
něj. Cílem je povzbudit ženy, aby se nebály 
důvěřovat Bohu a aby byly rády ženami.
Připravují Lenka Malinová a Lída Hojková.

Rozmarýna – středa 10:00 – živě
Rozmarýna  je  dopolední  hodinový  maga-
zín pro maminky a pro všechny, kteří mají 
co do činění s dětmi a rodinným životem. 
Každý pořad má své nosné téma, o němž 
si moderátorka  povídá  s  pozvanými  hos-
ty. Cílem pořadu je povzbudit maminky ve 
víru každodenních starostí a dodat jim jis-
totu, že být mámou je jednou z důležitých 
a  krásných  rolí  ženy,  které  si  Bůh  cení 
a  kterou  provází  požehnáním.  Povzbudit 
ženy  k  budování  otevřeného  a  zdravého 
manželského vztahu – podpořit hodnoty, 
které  v  očích dnešní  společnosti  nejsou 
často  považovány  za  základní  a  důležité. 
Cílem  není  poskytovat  jednostranně 
„správné“ návody, ať už pro výchovu dětí 
či  pro  fungující  manželský  vztah,  ale 
nabídnout inspiraci pro rodinný život a klíč 
k řešení problémů, kterým  je život podle 
biblických principů. Inspirovat k tomu, jak 
si  rodičovství  užít  a  využít,  a  nikoliv  ho 
pouze přežít.
Připravují Petra Eliášová a Petra Michalová.

Čajovna – sobota 17:00 – záznam
Sobotní půlhodinka, v níž uvažujeme nad tématy týkajícími se rodiny a vztahů v nich, nastoluje-
me otázky, nabízíme názory a odpovědi a ponecháváme prostor k vlastnímu přemýšlení. Cílem 
pořadu je nabídnout posluchačům jinou alternativu vidění světa a problémů, poskytnout biblický 
pohled a nabídku řešení a změny v Ježíši Kristu.
Připravují Lenka Malinová a Petra Eliášová.

Noční můry – úterý 23:00 hodin – živě
Kontaktní noční pořad pro všechny, kterým se ještě nechce spát a chtějí přemýšlet a diskutovat 
nad nejrůznějšími tématy – lehce i vážně. Dotýkáme se tu témat jako čas, povinnosti a zodpověd-
nost, obavy z budoucnosti a formou diskuse s posluchači se dobíráme toho, co učí Bible.
Připravují Kateřina Hodecová a Marek Šuba.

píšu toto. Máme z toho radost...  Už třetí den vysíláme nepřetržitě 24 hodin. Pořád čekáme, 
kdy se semele první kalamita, a už 30 hodin nic! Až najednou prásk, všude ticho ... elektřina 
nejde! Otevírají se dveře kanceláří a všichni sledujeme, co všechno v elektronickém systému 
rádia popadalo. Nahazujeme jističe, proud vypadává za okamžik znovu a ještě jednou... To 
není dobré. Rychle kontrolujeme všechny rozvodnice a nacházíme vyhořené svorky v prvním 

Lenka Malinová uklidila svého hosta do kouta.

Pořad pro maminky v režii Petry Eliášové. Hosté 
Zuzana Zemanová a Alice Vašáková se i pod palbou 
otázek umí tvářit (nejen do mikrofonu). 
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Houpací křeslo – úterý 14:45, repríza středa 11:15
Čtvrthodinka úvah Marie Frydrychové určená dnešním šede-
sátníkům a problémům, které s sebou tento věk nese. Pořad 
reaguje  na  obecně  rozšířený  strach  z mnoha  změn  a  vede 
k jistotě v Bohu. 

D. Pořady pro děti a mládež:

Kormidlo – neděle 7:00 – záznam či živě, repríza pátek 
10:00
Kormidlo  je  nedělní  magazín  pro  malé  děti  od  předškolá-
ků až pro děti mladšího školního věku. Vize je taková, že by 
mělo dětem pomáhat najít  a  taky udržovat  v  životě  „správný 
směr“  –  proto  Kormidlo.  Věřícím  dětem  by  mělo  pomoci 
prohloubit to, co znají z domu a z nedělní školy, a nevěřícím 
dětem by mělo dát jednoduché, vtipné a nenásilné vysvětlení 
základních biblických pojmů a principů života s Bohem. Proto 
obsahuje i malou nedělní školičku s názvem Piškotky, která vysvětluje evangelium a dává výzvu 
pro život s Kristem, a to na základě skutečností, které jsou dětem blízké – např. pomocí příkladu 
zvířat, symboliky barev atp. Dále využíváme dětských říkadel, písniček, pohádek a soutěží, které 
podtrhují a dokreslují ústřední pravdu daného pořadu. V Kormidle najdete mimo  jiné  i nápady 
a inspiraci pro trávení volného času.
Kormidlo připravují Petra Eliášová, Zuzana Zemanová, Rozita Mertová a Míša Švecová.

Kanafásek – úterý, čtvrtek, sobota 18:45 – záznam
Krátký  pohádkový  příběh  na  cestu  do  postýlek  pro  naše 
nejmenší  posluchače.  Čerpáme  převážně  z  knih  věřících 
autorů, někdy nabízíme i pohádkovou „klasiku“.
Připravuje Rozita Mertová.

Tam-tam – úterý 19:00 – záznam 
Pravidelný  zápisník  pro  zvídavé  kluky  a  holky. Pro  ty,  kdo 
chtějí vědět více a poodhalit záhady kolem nás.
Pořad pro děti ve věku asi �0–�� let. V každém Tam-tamu se 
děti seznámí s nějakou dovedností či zajímavostí a na dané-
mu  tématu  se 
věnují i i ostatní 
rubriky pořadu: 

Víte,  že…(rekordy,  zajímavosti),  Rozhovor  (otázky 
a  odpovědi  například  na  tato  témata  – O  stopách, 
O Everestu, Táboření v zimě, Snowboarding…), Bib-
lifuk (biblická aplikace), Soutěž, Povídka (krátký dob-
rodružný příběh), případně Anketa. Na závěr každé-
ho pořadu se děti seznámí s krátkým úryvkem bible 
a tím, co říká do praktického života.
Připravují Elen Kožinová a Karel Hauptman

patře. Celé patro odpojujeme a zapínáme proud do zbytku budovy. Náš nový technik Dušan už 
přichází s žebříkem a nářadím. Diagnóza je jasná: vnitřnosti pryč, to by vyhořelo za chvíli zase, 
a tak ihned vyměňujeme celou řadu svorek za nové. Za 20 minut zapínáme. Daniel jen konsta-
toval: „Tak z této strany jsem problémy skutečně nečekal.“(Za 8 let se to v naší budově stalo 
teprve podruhé a doufáme, že zase na dlouho naposled.)  3. listopadu přicházejí první reakce 

Marika Frydrychová.

Rozita Mertová v akci před mikro-
fonem.

Elen Kožinová proti Karlu Hauptmanovi 
společně bubnují mladým do duše.
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Jízda světy kolem nás/Club (střídá se po týdnu) – čtvrtek 19:00 – živě
Pořad pro teenagery a ty, kdo se stále cítí mladě. Pro ty, které zajímají objevy ze světa vědy a tech-
niky, kultury, přírodní zajímavosti apod. Club nabízí diskuse na různá témata, která zajímají či trápí 
mladé lidi a obsahuje i spoustu muziky či novinek. Mladí lidé mají v tomto pořadu možnost ptát se 
hostů na vše, co potřebují, hosty jsou věřící lidé z různých oborů. Připravuje Adam Švábek.

E. Zpravodajské pořady:

Magazíny – (Z kultury a dění v křesťanském světě, Z regionů, Zprávy z misie)
úterý, čtvrtek a sobota 16:30 hodin, reprízy středa, pátek, pondělí 7:00 – živě nebo 
záznam
Každý magazín nabízí něco z dění  v  jednotlivých krajích naší  vlasti, pozvánky na kulturní akce 
nejen křesťanské, semináře, kurzy, konference atp., nabídku a recenze knih, reportáže a zajíma-
vosti z Čech i Moravy + zprávy ze světové misie, včetně informací o českých misionářích, kteří 
slouží v zahraničí.
Připravují Kateřina Hodecová, Petra Eliášová a Lenka Malinová.

Čtení z křesťanských periodik – pondělí, středa, pátek – 6:45 hodin – záznam
Zajímavé a podnětné články pro vás z křesťanských periodik vybírá Petr Vaďura.

F. Další pořady:

Modlitby podle Bible – sobota 20:00 – záznam
Pořad pro všechny, kteří se chtějí modlit anebo to aspoň zkusit. Modlitby podle biblických textů 
připravuje a provází Anna Vojtová.

Četba na pokračování – premiéra úterý a čtvrtek 11:15 – záznam
Zajímavé knihy vybírají Lenka Malinová a Rozita Mertová a čtou nejrůznější protagonisté.

Do vysílání Rádia 7 zařazujeme samozřejmě také pořady, které TWR-CZ připravuje primárně pro 
vysílání na svých krátkovlnných a středovlnných frekvencích a pro Radio Proglas a Český rozhlas 
Plzeň. Jedná se o tyto pořady:
Stopy, Zadáno pro dámy, Sestřihy, Slova naděje, Rýmování o životě, Kompas, Krok za 
krokem, Světem Bible, Na křesťanské vlně Plzně, Na sobotní frekvenci Proglasu, Doteky, 
Studna slova.

Pax et bonum! Před chvílí jsem si v práci zapnul vysílání na inter-
netu a po velice dlouhé době, asi 13 let, jsem slyšel písničku Roz-
táhni křídla a leť, naplno... Poprvé a naposledy jsem ji slyšel na 
setkání mládeže na Velehradě v roce 1993. Takže Vám děkuji za 
vzpomínku na mládí, je mi 31 let. Vaše rádio poslouchám podruhé 
v životě, prvně jsem si ho naladil večer v práci někdy loni v listo-
padu, ale dám si ho do oblíbených položek. Je příjemným společ-
níkem stejně jako jeho starší brácha Proglas. A hlavně neotravuje 

podlézavou reklamou! Hodně příjemné muziky, spolupracovníků, posluchačů a Božího 
požehnání.

Aleš O., M. Třebová

na naše nepřetržité vysílání, např.: „Neuvěřitelné se stalo realitou – gratuluji a přeji hojnost 
Božího požehnání, „nebo „S radostí Ti, Aleši, mohu oznámit, že již třetí den vás poslouchám.“ 

 V  listopadu je v  naší redakci opravdu rušno. Dvojnásobná zatěžkávací zkouška si vybírá 
občas i  slzavou daň, to když třeba Jiřinka celou sobotu pracuje a v  pondělí přijde a zjistí, že 
všechna práce uložená v  archivu zmizela... (technika nejen pomáhá, ale někdy také trápí). Do 
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Problémy s poslechem přes internet?
Nová technika s sebou kromě výhod přináší i nové problémy. Občas dostáváme dotazy poslu-

chačů, kteří mají nějaký problém s poslechem našeho vysílání Rádia 7 přes  internet. Z vlastní 
zkušenosti víme, že někdy jde jen o nějaké drobnosti a stačí chvilka k nastavení a zapnutí příjmu. 

Prosím, v případě problému s poslechem Rádia 7 přes internet se ujistěte, že:
– Na vašem počítači funguje připojení k internetu – tj. např. lze prohlížet webové stránky.
– Zkuste si pustit jiné internetové rádio přímo z portálu www.live.cz: tj. vpravo nahoře na této 

stránce ze seznamu „poslouchej/vyber si rádio“ zvolte libovolnou stanici a z nabízených odkazů 
si ji zkuste pustit (pokud stanice nabízí vysílání ve více formátech, zkuste je všechny).

– Pokud vám nehraje žádné internetové rádio, je problém zřejmě na straně vašeho interneto-
vého připojení nebo nastavení počítače. Ověřte si, zda máte na počítači nainstalovanou poslední 
verzi programu Windows Media Player (verze �0 pro systémy Windows XP, verze 7.� pro předcho-
zí verze Windows) pro příjem ve formátu Windows Media, nebo programu WinAmp pro příjem ve 
formátu  .ogg  (výše uvedené platí  pro počítače 
s operačním systémem Windows).

–  Problém  také  může  nastat,  pokud  se 
pokoušíte rádio poslouchat např. v zaměstnání, 
a správce vaší firemní sítě poslech internetových 
rádií blokuje – v tom případě je nutná konzultace 
s vedením firmy.

–  Zjistěte,  zda  máte  připojené  a  zapnuté 
reproduktory,  správně  nastavenou  zvukovou 
kartu (nesmí být ztlumený výstup), pozor také na 
tlačítko „mute“ (přeškrtnutý reproduktor) vypína-
jící zvuk v přehrávacím programu.

–  Pokud  vám  hrají  jiná  internetová  rádia 
a Rádio 7 nehraje,  ihned nás můžete kontakto-
vat! Děkujeme.

EXIT 316 – dobrá zpráva prostřednictvím České televize
(Proč název EXIT 316? = Východ 3,16 = Jan 3:16 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal 

svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.)
Před dvěma lety přijel Luboš Hlavsa na seminář do Malenovic a při setkání s misijním 

pracovníkem Davem Pattym zmínil svou touhu natočit nějaký křesťanský pořad pro mládež. 
Dave odpověděl, že on se už několik let modlí za to, aby se statisíce mladých lidí v Česku 
mohly seznámit s biblickým poselstvím skrze televizní obrazovku. 

Mohlo zůstat  jen u tohoto rozhovoru, ale Bůh způsobil, že Česká televize pár měsíců poté 
oslovila Lubošovu produkční firmu s prosbou o přípravu takového pořadu. 

V  únoru 200� Křesťanská  akademie mladých  (KAM) podepsala  s Českou  televizí  licenční 
smlouvu, na jejímž základě má KAM připravit a vyrobit �7 osmnáctiminutových pořadů a ČT má 
záměr odvysílat tento cyklus na podzim roku 200�. 

EXIT 316 je křesťanský publicisticko-vzdělávací program pro mládež. Vychází z víry v Boha, 
víry v Krista a víry v Bibli a jeho cílem je ukázat mladým lidem na další, dnes již často zapomenutou 
a neznámou možnost řešení jejich každodenních problémů podle biblických principů.

budovy se dokonce dostal SEMTEX, což je energetický nápoj, a někteří ho musí po kapkách 
užívat, hlavně v  nočních hodinách.  V zatěžkávacím režimu je ale také dost kuriózních situ-
ací. Například Lenka Malinová potřebovala natočit nějaký text hlasem Miroslava Kubíčka, a tak 
si v  našem seznamu našla jeho číslo a v  telefonu probíhal přibližně tento dialog: „Ahoj Mirku, 
prosím Tě, nenačetl bys nám nějaké pohádky? Máš takový pěkný hlas.“ „ Opravdu? Myslíte?“ 

Petr Maček tlačí do internetu dávky hudby, 
a pokud nic neslyšíte nebo se vám to nelíbí, 
potěšte se skutečností, že chyba nemusí být na 
vaší straně.
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Pořad  by  se  měl  stát  alternativou  širo-
kého  názorového  proudu  prezentovaného 
zejména neveřejnoprávními médii, která vybí-
zejí  k  sebestřednému  a  materialistickému 
způsobu života, místo aby poskytovala solid-
ní  morální  základ  (viz  např.  fenomén  „reali-
ty-show“).  Věříme,  že  i  když  je  křesťanství 
v  dnešní  době  většinou  vnímáno  jako  něco 
zastaralého  a  nepraktického,  může  se  stát 
velmi užitečnou, praktickou a atraktivní pomo-
cí v řešení základních lidských problémů.

Každý díl bude tématicky zaměřen (např. 
Jiná  dimenze,  Láska,  Přátelství,  Konflikt, 
Odpuštění,  Image,  Zklamání,  Strach,  Odva-
ha, Pravda a  lež, Sex, Závislost, Hněv, Víra, 
Temnota,  Úspěch,  Smysl  života)  a  bude 
obsahovat  videoklip,  anketu,  životní  příběh, 
pohled  známé  osobnosti  a  na  závěr  bude 
nabídnuto biblické východisko – „exit“ z dané 

problematiky jako alternativa klasických řešení. Celým dílem provázejí dva moderátoři, „andělé“, 
kteří natáčí reportáž o lidech pro „nebeskou televizi“.

Celou produkci a režii zaštiťuje rodinná firma Hlavsových ZoomFilm, scénáristou je Adam 
Parma, dramaturgem za Českou televizi Petr Raus a moderátory jsou Aleš Juchelka a Johan-
ka Veselá. Celý projekt koordinuje za KAM Honza Škraňka a na paralelní kampani se podílí 
Petr Húšť, Lucie Řehořová a další.

Cílem KAM není jen ukázat mladým lidem skrze televizní obrazovku to, že skoro dva tisíce let 
stará Bible nám má co říct i v dnešní době, ale snahou je také vyvolat ve společnosti hlubší diskuzi 
o tématech, uvedených v České televizi. 

Cílem EXIT ��� tedy není evangelizační kampaň, tak jak jsme zvyklí – například ve stylu Pro-
CHRIST a podobně. Cílem je vyvolat otázky vedoucí k přemýšlení o poselství Bible, o Bohu, a tak 
nepřímo pootevřít dveře evangeliu a odstranit alespoň některé bariéry bránící  lidem ve slyšení 
evangelia. Cílem je otevřít prostor všem křesťanům této země, aby využili mimořádné a možná 
neopakovatelné příležitosti k podpoře tohoto projektu především následnou prací s lidmi. Povzbu-
zujeme všechny křesťany k tomu, aby od září sledovali Českou televizi a pořad EXIT ���, využili 
této příležitosti a osobně se zapojili do otevřené diskuze k  tomuto pořadu s  lidmi, kteří budou 
mít zájem dívat se na řešení každodenních problémů pohledem Bible. Každý křesťan bude mít 
příležitost otevřít pootevřené ještě více... a k tomu nás Bůh volá. „Nebraňte jim a nechte je jít ke 
mně,“ říká Pán Ježíš na obranu těch bezmocných. 

Trans World Radio  v podpoře  tohoto projektu  vidí  také  svoje poslání  a bude  se  snažit  být 
doplňujícím elementem EXIT ���.

Rád bych poděkoval za pořad Gospel Train, který vysíláte v odpo-
ledních i nočních hodinách, kdy mohu poslouchat. Alenka je hol-
ka s laskavým srdcem a má velice příjemný hlas a hudba je velmi 
poslouchatelná. Přeji jí i vám hodně zdaru a mnoho trpělivosti při 
překonávání překážek.

Mirek, SMS

(Lenka trochu znejistěla.) „MMMirku? Co to říkáš? Opravdu potřebuji něco natočit...“ „No já to 
natočím rád, a chcete to opravdu ode mě?“   „... mluvím s  Miroslavem Kubíčkem?“ „ ... no 
ano...“  „... mluvím s  farářem Kubíčkem?“ „ ... ne to ne, já jsem stolař.” (Panu Miroslavu Kubíč-
kovi – stolaři děkujeme za zajímavý rozhovor a taky za spoustu nábytku, který jeho firma do 
naší budovy dodávala... J  Jiný telefonát v  hektické době způsobil málem rodinný problém: 
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Aleš Juchelka a Johanka Veselá budou provázet 
diváky televizním pořadem Exit 316. (foto: Honza 
Škraňka osobně)



jedin˘ ãesk˘ mezidenominaãní evangelikální mûsíãník

� rozhovory se zajímav˘mi osobnostmi
� reportáÏe
� biblické studie
� komentáfie a anal˘zy aktuálních 

politick˘ch a spoleãensk˘ch jevÛ
� osobní pfiíbûhy ãtenáfiÛ
� zprávy z kfiesÈanského svûta
� pfiehled chystan˘ch akcí
� humor

ÎIVOT VÍRYÎIVOT VÍRY

„Îivot víry má ‰irok˘ zábûr témat, slouÏí mi jako pravideln˘ zdroj informací o dûní
v církvi a hlavnû v nûm nacházím povzbuzení z pfiíbûhÛ a zku‰eností konkrétních lidí. 
Líbí se mi, Ïe stírá zbyteãné denominaãní rozdíly, motivuje a vede k jednotû. Ne té
papírové, proklamované, ale skuteãné. A v tom se mi Îivot víry jeví jako skuteãnû 
v˘jimeãn˘...“
– Katefiina Hodecová, BJB Brno, zástupkynû fieditele TWR-CZ, ‰éfredaktorka Rádia 7

„Léta se snaÏím psát tak, aby se to dalo i vysílat. Platí to samozfiejmû i naopak. 
Proto jsou mi posluchaãi TWR i ãtenáfii Îivota víry velice blízcí – je to vlastnû moje
velká posluchaãsko-ãtenáfiská rodina. Vûfiím, Ïe si zaslouÏí ten nejlep‰í informaãní
servis a obsahovou kvalitu. A to jim Îivot víry mÛÏe nabídnout. Ostatnû, proto ho
sám ãtu…“

– Petr PlaÀansk˘, technick˘ redaktor Návratu domÛ, 
moderátor pofiadu „Na kfiesÈanské vlnû Plznû“

ÎIVOT VÍRY – ROZMANITÉ STRÁNKY CÍRKVE

• rozsah 36 stran, barevná obálka
• cena 25 Kã, pro pfiedplatitele 22 Kã

• hodnotná letní pfiíloha zdarma 
(letos kniha N. Gumbela „·ifra mistra Leonarda: Dekódováno“)

• mnoÏstevní slevy, bûÏné rabaty pro knihkupce

Kontakt a objednávky:
KfiesÈanská misijní spoleãnost, Primátorská 41, 180 00 Praha 8

web: www.kmspraha.cz; e-mail: zimova@kmspraha.cz, tel.: 284 841 922

Na poÏádání Vám rádi za‰leme zdarma ukázkov˘ v˘tisk.
ZájemcÛm v pfiedstihu e-mailem posíláme obsah chystaného vydání s ukázkami z ãlánkÛ 

– staãí se pfiihlásit na adrese news@kmspraha.cz.
Obsah jednotliv˘ch ãísel najdete také na internetov˘ch stránkách Îivota víry na www.kmspraha.cz.
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Ze zahraničí
Semináře v Číně
(z interních zdrojů TWR-I, Infoserv sv. 10 č. 5)
Sto milionů – to je počet uživatelů internetu jen v samotné Číně.
Zatímco vedoucí pracovníci v církvích západní společnosti mají snadný přístup k teologickému 

vzdělání, vznikající sbory v mnoha částech Číny nabízejí novým věřícím jen minimum vzdělávání. 
Výsledkem je, že jednotlivá společenství sborů to limituje v jejich duchovním růstu a jsou snadněji 
vydána napospas věroučným zmatkům a nebiblickému učení. 

Od roku 200� poskytuje populární pořad TWR „Seminář na vlnách“ (SOTA) vzdělávání vedoucím 
pracovníkům sborů v Číně na úrovni seminářů. Dnes se vysílá �x denně. A díky velkému nárůstu náv-
štěvnosti internetu v této zemi zahájilo TWR v červenci 200� také doplňkové internetové vzdělávání.

Víc než �000 studentů z celé Číny studuje Bibli pomocí projektu SOTA. 

Síla modlitby
(Z interview Michelle Boss s Beatem Christenem)
Zeptejte se Beata Christena na jeho profesi a dostanete překvapující odpověď: „Modlím se.“ 

Ne v kostele ani v klášteře, ale ve švédském parlamentu v Bernu. Modlitba je nejvyšší prioritou 
jeho života, v práci stejně jako v soukromí.

Od roku �99� byl Beat Christen oficiálně pověřen úkolem modlit se za švédskou politickou scé-
nu. Říkají mu tam „Boží lobista“. Beat Christen na to reaguje slovy: „Moje práce je moje povolání.“ 

Modlit se za švédské politiky pro něj bylo důležité už dávno před akreditací. V roce �979 si 
v Bibli četl verše s výzvou k modlitbám za politiky, a to ho silně oslovilo. Rozhodl se tehdy, že tuto 
výzvu poslechne. 

Od té doby se angažoval ve Vereinigte Biblegruppen (VBG, švédská jednota skupinek Bible), 
která působí mezi studenty i profesionály. Nejdřív pracoval s mládeží, později s dospělými. Pak 
byl požádán, aby kandidoval do parlamentu. S váháním kandidaturu přijal. S úsměvem vzpomíná: 
„Když se mne ptali na mé politické cíle, říkal jsem jim, že to první, co bych v parlamentu udělal, 
by bylo založení biblické skupinky.“ Tehdy ho nezvolili – přesto svého cíle dosáhl. I když nemohl 
založit biblickou skupinku, byla uspořádána jednou za týden chvilka ztišení, na jejímž vedení se 
střídali tři kazatelé – každou středu ráno ještě před jednáním parlamentu. 

Situace zůstala delší dobu nezměněná a Beat se čas od času za švédský parlament modlil. 
Až v  roce �992 k němu Bůh  jasně promluvil a  vyzval ho k pravidelným modlitbám – nejen za 
parlament, ale v parlamentu. A znovu poslechl. VBG se připravila podporovat  jeho působení 
v parlamentu, a tak dodatečně obdržel oficiální akreditaci.

Mezitím se k němu v modlitbách za parlament přidali další dva lidé. Při modlitbách se svými 
kolegy nesedí se sepjatýma rukama v žádné tiché a oddělené místnosti. Chodí po celé budově 
a hledají příležitost k rozhovorům s politiky, přičemž se modlí za vedení a další příležitosti. 

Beat Christen vysvětluje: „Modlitba pro mne není jednorázový čin, je to životní styl. Vlastně se 
modlím pořád, bez ohledu na to, co dělám. I při četbě novin si s Bohem povídám o tom, co čtu.“

A nikdy ho to nepřestává bavit! Vždycky je dost témat, která s Bohem může probírat. Nevypro-
šuje jen správné rozhodování pro členy parlamentu, ale prosí i za to, aby mohli poznat Boha na 
osobní rovině. A také se modlí za osobní problémy a těžkosti, které prožívají lidé kolem něj.

Mnozí poslanci jsou za jeho modlitby vděční a chodí za ním se svým trápením i problémy. Jiní 
o Bohu nechtějí nic vědět a čas od času mu to dají najevo. To ho ale neodradí. Sám o tom říká: 
„Konkrétně za tyto lidi se dost modlím. Doufám z celého srdce, že si jednou budou moci opravit 
svůj obrázek o Bohu.“ A nepřestává se dál modlit.

V  sobotu večer se měl v  Plzni vysílat živě moderovaný pořad, časovaný k určité události. Mode-
rovat měl Petr Wagner a dva dny před vysíláním přišel do redakce od Petra Wagnera pořad 
úplně jiný, již předtočený. Aby toho Kateřina neměla málo, tak ještě toto. Dlouho se nerozmýš-
lela a vytočila číslo Petra Wagnera na svém mobilu a konverzace se nesla asi v  tomto – ze 
strany Kateřiny poněkud přísnějším – duchu: „... víš, že jsi měl být v sobotu večer v Plzni?!“ 
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Francie, Rádio Colombe
(Infoserv sv. 11. č. 1)
Francouzská rozhlasová stanice se stala třicátým národním partnerem TWR-E. Všechno to 

začalo zázrakem. 
Každý den po návratu z práce se Jacques Aquila díval na anténu na kopci proti jejich domu, 

v La Verpilliere ve Francii.
Bylo by možné postavit na tom kopci i anténu pro křesťanské vysílání?
Psal se rok �9�2 a nový francouzský prezident právě slíbil privatizovat další VKV stanice, které 

předtím byly státní. Zanedlouho požádali Aquilu, zda by byl ochoten uvažovat o založení křesťan-
ské rozhlasové stanice.

Jako telekomunikační technik měl v tomto oboru dobré kontakty. Zavolal majiteli antény na 
zmíněném kopci a předložil mu svůj návrh postavit  ještě  jednu anténu, pro křesťanské vysílání. 
Místo toho dostal od vlády i majitele stávající antény povolení k vysílání křesťanských pořadů.

Dnes je ředitelem Rádia Colombe, nejmladšího národního partnera TWR. Colombe má sídlo neda-
leko Lyonu. Mnoho jeho pořadů přináší hudbu spolu s třicetiminutovými výklady Bible, zaměřené na 
posluchače ve věku �� až �0 let. Na přípravě pořadů pracují tři zaměstnanci a několik dobrovolníků.

V prosinci 200� rádio zdvojnásobilo vysílací výkon, přešlo z vysílání mono na stereo a začalo 
používat  vícesměrné antény. Zatímco dříve bylo  jeho  vysílání možné naladit  jen na  východ od 
Lyonu, dnes se signál šíří všemi směry. Rádio Colombe ze všech protestantských rozhlasových 
stanic ve Francii pokrývá největší území svým signálem. 

Do budoucna plánují vytvořit síť FM rozhlasových stanic s protestantským křesťanským vysílá-
ním tak, aby pokryli svými pořady všechny oblasti Francie. Aquila říká: „V současné době nemá-
me evangelikální stanici ani v Paříži!“

Navíc k této práci na vytvoření sítě bude mít Rádio Colombe na starosti čtyřhodinový progra-
mový blok v místním vysílání. Z nařízení  vlády musí ve Francii každá  rozhlasová stanice denně 
odvysílat určitý počet kulturních pořadů. 

Doufají, že se ukáže profesionalita jejich vysílání. Každých pět let totiž musí rozhlasové stanice 
znovu žádat o licenci a začínat prakticky od začátku. 

Jakmile se práce víc rozjede, Rádio Colombe se chystá oslovit i mladší generaci, poslucha-
če ve věku 2� až �9 let. Pořady budou obsahovat víc hudby s krátkými tříminutovými vstupy. Síť 
rozhlasové práce rozšíří posluchačskou obec – a navíc oblasti, kde je víc křesťanů, mohou pod-
porovat rozhlasové stanice v oblastech, kde je křesťanů méně.

Vietnam
Jedna žena v Ho Či Minově městě ve Vietnamu nedávno věnovala dostatek peněz na nákup 

�0 malých rozhlasových přijímačů pro skupiny posluchačů TWR. Mnoho skupin i jednotlivců v té-
to oblasti tiše nakoupilo rádia, aby je věnovalo posluchačům v chudých oblastech, protože vidí, 
jaký vliv a dopad na obyvatele mají pořady TWR. Některé sbory také poskytly tolik potřebné léky, 
oblečení i jídlo. Lidé (zejména v zapadlejších oblastech Vietnamu jako např. Středozemní vrcho-
vina), kteří chtějí otevřeně žít svou víru, to mají těžké. Rozhlasové přijímače jim umožňují přijímat 
duchovní výživu skrze pořady TWR. 

Mám sen…
(říká Enkelejda Kumuraku, ředitelka TWR v Albánii)
Mluvit o Kristu v tak ateistickém národě není vždycky procházka růžovou zahradou. Někdy je 

období nesmírně temné a beznadějné. Jako kdyby se všechno spiklo proti vám – elektřina, úřady, 
finance, lidé, psané i nepsané zákony…

„V Plzni, já? To neplánuji.“ „Jak neplánuji, vždyť jsme byli domluvení!“ „My – spolu? Nevím, že 
bychom o tom mluvili.“ „Chceš mi snad zapřít domluvu na večerní pořad v  Plzni?“ „Katko, 
není to nějaký omyl...?“ „Jak omyl? Domlouvali jsme spolu hosty, o čem to bude a že to musí 
být právě tuto sobotu, protože se to váže k té slavnosti...“ „K jaké slavnosti? Já si fakt na nic 
nepamatuji.“ „Petře, to není možný, nedělej ze mě... mluvím přece s Petrem Wagnerem...“ 
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Jak snadné je zaměřit se na okolnosti a litovat se! Ale já mám sen. Chci ve svém národě vidět 
Ježíše vyvýšeného, uctívaného a oslaveného jako Krále králů a Pána pánů.

Myslím, že jsme se už všichni ocitli v situaci, kdy nám to připadalo jako cesta temným tunelem. 
Není to žádná legrace, ale většinou stačí jen jeden krůček víry a člověk zahlédne Světlo. Naše 
albánské rádio TWR se do podobné situace dostalo už mnohokrát. Bylo už vyloučené pokračovat 
v práci,  kdyby nás na konci  tunelu nečekal Bůh a nezářil  nám svým světlem. V  takových chví-
lích jsme se naučili děkovat Mu uprostřed tmy a mít užitek ze služby Jemu s radostným srdcem 
a poslušnou myslí.

Ve chvílích, kdy to vypadá, že se sen rozplynul a zemřel, je tady Duch svatý a dává život. Je tu 
Boží slovo, které živí tento sen, jsou tu Jeho sliby, které nás vyzbrojují pro další kroky. Chce to jen 
další krok víry. Dívat se na Ježíše a přiblížit se ke snu vidět Ježíše vyvýšeného a oslaveného.

Bůh má svůj plán s Albánií a my jsme vděční za tu čest být součástí Jeho plánu.

„Volej ke mně a odpovím ti“
(Toto praví Hospodin, který to učiní… Jer 33:2)

Boha nevidíme, přesto Jeho zásahy 
a  jednání  vidět  můžeme.  Určitě  máte 
dost  vlastních  zkušeností  –  i  my  by-
chom už dnes mohli psát dlouhé popisy 
Božího  jednání s námi  i v nás. A právě 
proto  vás  zveme  ke  společným modlit-
bám, protože víme, že Bůh slyší a vyslý-
chá modlitby spravedlivých.

• Vzdávejme  tedy  chválu  Pánu  Ježí-
ši,  který nás učinil  spravedlivými pro 
Jeho milost.

• Vzdávejme  tedy  společně  chvá-
lu  Tomu,  který  je  počátkem  všeho. 
Bohu,  který  nás  stvořil,  který  nás 
skrze Ježíše Krista povolal ke spáse 
a k životu ve spravedlnosti. Děkujme 
Mu za to, že si nás používá a že nás 
dnes a denně vychovává a tříbí.

• Děkujme za všechny zkušenosti, které máme a ve kterých můžeme vidět Boží dobrotu.
• Prosme ve shodě s modlitbou apoštola Pavla, aby se v nás „…pro bohatství Boží slávy Jeho 

Duchem posílil  a upevnil ´vnitřní člověk´ a aby Kristus skrze víru přebýval  v našich srdcích; 
a tak abychom zakořeněni a zakotveni v  lásce mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je 
skutečná šířka a délka, výška i hloubka: poznat Kristovu lásku, která převyšuje každé poznání, 
a dát se prostoupit vší plností Boží.“

• Prosme za možnost dalšího šíření evangelia v naší zemi; prosme za ty, kteří naladí Rádio 7, aby 
skutečně uslyšeli to, co v první řadě potřebují: Dobrou zprávu o spasení v Kristu Ježíši.

• Prosme za pracovníky  i spolupracovníky Trans World Radia, aby zůstávali v čistotě a usilovali 
o „…svatost, bez níž nikdo nespatří Pána“.

„No ano, to... to... ano, to mluvíš...“ „Tak mi to nějak vysvětli. Co s tím mám asi teď dělat?“ 
„Katko, já fakt nevím, tady je Petr Wagner, tvůj švagr. Fakt o ničem nevím...“ „Pomóóóóc! 
Promiň.” (Pořad nakonec musel vzít za Petra Wagnera Petr Vaďura a byl odvysílán tak, jak bylo 
plánováno, jen s jiným moderátorem. Co potom řekla Katka tomu pravému Petru Wagnerovi, 
jsme se raději už nedozvěděli.)  Pořady Na křesťanské vlně Plzně někdy vysíláme živě, jindy 

Setkání spolupracovníků – do záběru se nevešli zdaleka 
všichni (ani zblízka).
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Renovace Světem Bible
Někdy na jaře roku 200� nám Pavel Vopalecký nabídl možnost rekonstrukce jím připravova-

ného pořadu Světem Bible.
Celý cyklus má něco přes 1500 půlhodinových dílů a byl Pavlem Vopaleckým připravován 

zhruba v letech 1990 až 1997. Pavel překládal, stylisticky upravoval a načítal. Nejstarší díly 
tedy mají více než 15 let a nejmladší 10 let. Technické kvalitě bylo sice už tehdy věnováno 
maximum pozornosti, ale přece jen odpovídá pouze našim tehdejším možnostem. Zejména 
kvalitní archivační nosiče zvuku byly pro nás dost nedostupné. 

Stejně tak hudba vkládaná mezi jednotlivé části textu nese stopy doby. V devadesátých 
letech minulého století jsme neměli vybudovaný prakticky žádný hudební archiv a také fakt, 
že hudba je prolnuta i do textových částí, dnes poněkud komplikuje použití.

Přes všechny nedostatky byl a je tento pořad stále jedním z pilířů našeho vysílání, nos-
ným biblicko-vzdělávacím pořadem. Má mimořádný duchovní a morální náboj. Byl také už 
2x celý odvysílán na středních vlnách, jedenkrát celý komplet na Radiu Proglas a naším 
záměrem samořejmě bylo seriál zařadit také do celodenního vysílání na internetu a přes 
satelit. 

Producent pořadu Pavel Vopalecký si toho byl vědom, a proto sám nabídl pomoc při rekon-
strukci. Úprava  znamená  celý  text  znovu  načíst,  případně  trošku  upravit  použité  slovní  obraty 
a  ilustrační příklady. Jeho nabídka byla podmíněna dalším vývojem  jeho práce a dalšími úkoly. 
Nicméně nabídka přišla. Prvním předpokladem realizace bylo  také zajištění  finančního krytí za 
tuto práci. (Úprava textu, natočení, vyčištění zvukového záznamu, archivace – to je asi �,� hodiny 
práce na jednom dílu.) Kalkulací podle výše průměrné mzdy v České republice nám vyšla suma 
asi ��0 tisíc korun.

Renovaci cyklu Světem Bible jsme považovali za důležitou, a proto jsme se rozhodli shánět 
mimořádné zdroje na podporu tohoto projektu. 

Aby  tato  částka  byla  akceptovatelná  pro  případné  dárce,  rozhodli  jsme  se  ji  snížit  na 
polovinu. 

Vypsali jsme projekt na 27� 000 Kč s délkou realizace � roky, což v praxi znamená upravit 
denně 2 díly. 

Projekt jsme zveřejnili a poslali na několik adres a nadací.
Kontaktovalo  nás  vedení  Nadace  Racek  a  po  upřesňujících  konzultacích  s  námi  Nadace 

Racek uzavřela smlouvu o krytí tohoto projektu. 
Díky této podpoře můžeme už od listopadu 200� archivovat nově natočené relace Světem 

Bible. Pavel Vopalecký se tohoto úkolu ujal i za osobních ztížených podmínek, protože delší dobu 
tráví v zahraničí, ale i tam má možnost na tomto projektu velice intenzivě pracovat. 

Děkujeme Nadaci Racek a Pavlovi Vopaleckému za pomoc. 
(Náklady,  které  s  renovací pořadu souvisí  a přesahují  rámec dotace,  kryjeme z domácích 

zdrojů. Pořad Světem Bible nyní vysíláme �x denně – �x na středních vlnách, �x na satelitu + 
repríza tentýž nebo následující den.)

Řekněte o našem vysílání
Od  listopadu vysílá Trans World Radio nepřetržitě  v české a slovenské  řeči. Název  tohoto 

vysílání je Rádio 7. Já vím, možná si při čtení těchto řádků říkáte, že to není nic pro vás, protože 
nemáte ani satelit, ani internet.

z „konzervy“, tedy ze záznamu. V sobotu 5.11. měl Míla Čech magazín o kouření a protože 
všechno natočil dopředu, přijel ve čtvrtek k Petru Vaďurovi, aby u něj ona „konzerva“ vznikla. 
Petr příspěvky sestříhal, smíchal s hudbou, vmíchal Mílovu moderaci, hotový pořad vypálil na 
CD a Míla ho pak ještě ve čtvrtek odvezl do Plzně. V pátek si však hotový produkt pro jistotu 
poslechl... a zjistil, že Petrovi při sestavování magazínu vypadl dvacetivteřinový rozhovor 
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Ale neznáte někoho, kdo má internetové připojení, neznáte nikoho, kdo má možnost poslou-
chat satelit? Anebo nechcete si satelitní přijímač pořídit? Možná zjistíte, že to není ani tak drahé, 
ani tak složité.

Ať už všechno výše zmíněné odmítáte, nebo naopak byste rádi poslouchali, ale není  to ve 
vašem případě možné, můžeme vám slíbit, že pokud bude na nás, tak vysílání na krátkých a střed-
ních vlnách zachováme. Právě pro vás, kteří jste třeba na tento způsob zvyklí, stačí vám a vyho-
vuje. Také bychom rádi zachovali  rozsah nabídky našich pořadů na  frekvencích Radia Proglas 
a Českého rozhlasu Plzeň. 

Existuje však Rádio 7, naše celodenní vysílání (provozované společně českou a slovenskou 
redakcí TWR).

V třicetileté historii českého vysílání Trans World Radia byly relace většinou koncipovány tak, 
aby povzbudily křesťany, motivovaly věřící a církev v Československu (a později i v Česku) z toho 
měla užitek a požehnání.

Rádio 7 je prvním větším projektem našeho vysílání (první, menší je přiměřeným způsobem 
realizován  přes Český  rozhlas  Plzeň)  zaměřeným  na  nevěřícího  posluchače.  Je  jisté,  že Bůh 
chce, abychom vyšli z našich domů, zvěstovali Pána Ježíše a učili dělat vše, co nám Pán Ježíš 
přikázal. Rádio 7 je svou programovou strukturou a formou určeno všem hledajícím, poslucha-
čům, kteří zatím věřit  v Boha odmítají nebo  jsou „na cestě“ poznání. Samozřejmě, že  tak  jako 
naše dosavadní „prokřesťanské“ relace často posloužily i nevěřícím k poznání Pána Ježíše, tak 
zase  naopak poslouží Rádio 7 mnohým  věřícím posluchačům. Programová  nabídka  je  nevylu-
čuje, naopak obsahuje mnoho rubrik určených k duchovnímu růstu věřících. Konečně množství 
poslouchajících věřících to jen potvrzuje.

K čemu by ale bylo samotné celodenní vysílání, kdyby o něm téměř nikdo nevěděl. 
Pět měsíců po zahájení tohoto vysílání zjišťujeme i v mnohých nám tak blízkých brněnských 

sborech, že o Rádiu 7 věřící často vůbec neví. A to raději ani nedomýšlíme, jaká je situace mimo 
naše město. 

Potřebujeme vaši pomoc. K zajištění provozu Rádia 7  je  třeba nemalého úsilí. Nechceme, 
aby tato práce byla marná – tedy alespoň z našeho pohledu. Důležitější ale je, aby nebyla marná 
práce Pána Ježíše, jeho akce záchrany člověka a jeho dobrovolná zástupná smrt. Proto máme 
nyní na mysli vaši pomoc propagační. Ve vašich osobních rozhovorech můžete informaci o našem 
vysílání použít jako doplňující. Upozorněte vaše přátele, nabídněte poslech vysílání Trans World 
Radia, připomeňte Rádio 7. Děkujeme.

Samozřejmě, že v propagaci nemůžete zůstat sami. I my připravujeme přiměřenou kampaň 
v denním  tisku, chystáme propagační  letáčky, ale  i  kdybychom  rozdávali  reklamní koloběžky... 
bez vaší pomoci by to zůstalo jen na půli cesty. Přece jen jsme nástroj církve, nástroj vás věřících, 
nástroj, který doplňuje vaši službu evangelia. 

Už v této Anténě máte navíc dvě pomůcky k prezentaci. 
Propagační letáčky. Jejich cílem není nic jiného než předat  informaci o existenci našeho 

vysílání. Použijte  je především v rozhovoru s vašimi nevěřícími přáteli. Větší množství si můžete 
objednat v naší redakci. Pošleme vám velice rádi jakékoliv množství, které využijete. 

Další propagační pomůckou je rozetka – více informací je v rámečku. Pokud máte vy sami 
nebo vaši přátelé příležitost nabízet nápoje klientům, je to jedna z elegantních forem propagace. 
Například podnikatelé vedou obchodní jednání s klienty, sbory nebo jednotlivci, pořádají nejrůz-
nější akce pro nevěřící, kde se podává káva nebo jiné nápoje (např. kurzy Alfa a podobně). Různé 
kavárničky, rekreační střediska... prostě využití  je mnoho. Zkuste se poohlédnout a nabídnout, 
doporučit nám, kontaktovat. Rozetek máme připravených dost a pošleme je obratem. 

Velice děkujeme za všechny formy reklamy našeho vysílání. 

s trafikantkou, který však byl v pořadu ohlášen a odhlášen. Petr tedy znovu míchá, znovu 
sestavuje, vypaluje, a v pátek večer je v plzeňském rozhlase jiné CD i s trafikantkou. Jak je 
vidět, 20 vteřin může být v určité situaci velmi důležitých.  V noci z pondělí na úterý 8. listo-
padu bylo v TWR rušno. Předtáčely se dětské pořady a práce skončily krátce po páté ráno. 
Všichni ihned zalehli do postelí a usnuli. Jenže v 6 hodin ráno najednou Rádio 7 utichlo... Aleš 
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Milí přátelé, vážení obchodní partneři a spolupracovníci!

Věřím, že máte své oblíbené šálky na kávu nebo čaj a také nějaké nádobíčko pro vaše hos-
ty. Ne, nebojte, hrníčky vám necháme, ale rádi vám pod ně dodáme papírovou rozetku.
Servírování nápoje s rozetkou je hezké i praktické a zároveň poslouží i nám.

V rámci naší informační kampaně o Rádiu 7 připravujeme výrobu jednoduchých papírových 
rozetek s potiskem. Ukázka je přiložena.

Hodí se:
– na podšálek pod šálek
– pod hrníček na stůl
– pod skleničku s nápojem
– k jednorázovému použití

Nehodí se:
– nabízet je bez nápoje :-))

My: 
– rozetku dodáme v požadovaném množství (samozřejmě zdarma) 

Budeme rádi, když vy:
– budete rozetky používat až do vyčerpání zásob
– budete rozetky používat při vašich jednáních s novými partnery
– klidně je použijete i pro osobní potřebu

Společně:
– uzavřeme jednoduchou dohodu, že rozetky budete používat „až do vypotřebování 
zásob“. Jde nám jen o to, aby někde nezůstaly ve skříni :-((

Jak je získáte?
– napište počet kusů (nejméně stovky, nejlépe jednotky tisíců – plánujte spotřebu na 
min. 18 měsíců)
– napíšete adresu, kam je máme poslat
– dojdou poštou do jednoho měsíce

Jsme nadšeni ze vzájemné spolupráce! Pokud víte o někom, komu rozetky můžeme 
nabídnout (restaurace, firma...), budeme vděčni za tip, respektive předjednání. Moc 
děkujeme.

Vaše Trans World Radio

... jé, tak to si pustím. Manžel si k Vánocům nadělil satelit. Internet 
zatím nemáme. Já sedím s dcerou u stolu a posloucháme spolu 
dětské chvály. Ale už musím uložit nejmenší dítko. Poslouchám 
vás, jak to jen jde. Držíte mě. 

SMS

seděl za počítačem a uvědomil si to „ticho“ asi po 5 minutách... (v 6 ráno totiž nastupuje ranní 
směna, která „přebírá službu“ od nočního automatu). Ihned hledal Dušana, který měl službu, 
a místo něho k velké radosti všech dotčených probudil právě usnuvší kolegy. Dušan nikde. 
Sice nerad, ale hned budí telefonem Kateřinu, která celá rozespalá zase mobilem budí Duša-
na, který si vzal večer nějaké léky a usnul tak, že prostě zaspal. Zatímco Dušan rychle shání 

TWR
BOX 9�

��� 9� BRNO
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Instalace satelitního přijímače
V minulé Anténě jsme psali, že celodenní vysílání Rádia 7 bude dostupné na satelitu. Nyní 

můžeme s radostí konstatovat, že tomu tak je již více než čtvrt roku.
Pokud přemýšlíte o tom, že byste si satelitní přijímač pořídili, můžete postupovat podle těchto 

jednoduchých rad:

1. Kde bude anténa?
Nejprve  je potřeba zjistit, zda můžete na dům, kde bydlíte, umístit nezbytnou parabolickou 

anténu. Anténa musí být nasměrována na jih a musí mít volný „výhled“ na oblohu cca �0° od hori-
zontální roviny výše. V každém případě musí být anténa umístěna vně budovy – k tomuto účelu 
mají prodejny se satelitní technikou v sortimentu různé konzoly pro upevnění antény buď na zeď 
nebo na tyč (např. na zábradlí balkonu). Před eventuálním nákupem zařízení pro satelitní příjem 
si tedy ověřte, zda je takové umístění antény na vašem domě technicky i právně (pokud je např. 
potřeba souhlas majitele domu při montáži  antény na  zeď) možné. Pokud  jsou  tyto podmínky 
splněny, můžeme pokračovat dále. 

2. Co budete poslouchat?
Rozmyslete si, zda budete mít zájem sledovat pouze tzv. nekódované (volné) programy (Rádio 

7 mezi ně samozřejmě patří, ale už ne např. Česká televize) nebo i programy kódované. Při rozho-
dování může pomoci některý z časopisů s přehledem satelitních programů (SAT magazín, nebo 
Parabola). Přijímače pouze pro volné programy jsou levnější (např. celý komplet – tj. přijímač + 
parabolická anténa – od cca � 700 Kč), přijímače s možností příjmu kódovaných programů stojí 
od cca � 000 Kč výše, k tomu je ještě nutné přičíst samotnou cenu dekódovací karty pro přísluš-
ný program (např. karta Czechlink pro ČT, ČRo, BBC cca 2 �00 Kč). Pro samotný příjem Rádia 
7 tedy stačí úplně nejlevnější digitální satelitní komplet dostupný na trhu. V případě vyšších 
nároků vám jistě rádi poradí v prodejnách s elektronikou, kde satelitní přijímače vedou (v tomto 
případě doporučujeme nekupovat v supermarketech, ale ve specializované prodejně elektro).

3. Co ještě koupit?
Vzhledem  k  tomu,  že  samotný  satelitní  přijímač  nemá  zabudovaný  reproduktor,  je  nutné 

k němu připojit buď  tzv.  reproduktory k počítači  (jsou  to  reprobedničky se zabudovaným zesi-
lovačem, dají se pořídit za pár set korun v podstatě kdekoliv, nejlépe koupit zároveň s přijíma-
čem  a  vyžádat  si  i  redukci  pro  propojení  přijímače  s  reprobedničkami)  nebo  propojit  satelitní 
přijímač se zesilovačem nebo hi-fi věží (pokud doma 
máte – vstupní konektor bývá označován např. AUX). 
Je samozřejmě možné poslouchat i přes připojený 
televizor.  Nezapomeňte  také  zakoupit  propojovací 
kabel, délku určete podle vzdálenosti mezi anténou 
a přijímačem v bytě. Potřebné drobnosti vám poradí 
v prodejně. 

4. Instalace
Zakoupené zařízení pro satelitní příjem je potře-

ba  nainstalovat.  Vzhledem  k  tomu,  že  instalace 
a  přesné  nasměrování  parabolické  antény  není 
úplně  jednoduché,  doporučujeme  svěřit  instalaci 
odborné firmě – jistě vám poradí v prodejně. Pokud 
byste to však přece jen chtěli zkusit sami, popíšeme 
zde základní kroky:

taxík, Kateřina mobilem naviguje Aleše, jak má pustit náhradní automat při výpadku. To se 
podaří během jedné minuty, jenže Aleš o dvě patra níže zjišťuje, že nahoře v odbavení vše sice 
hraje, ale signál nejde z budovy ven. Znova volá Katku, pak ještě budí Daniela a nakonec Ond-
řeje, který usnul také až ráno a pro „jistotu“ se zabarikádoval v hudební režii J. Ondra, šmát-
raje po schodech, pustí signál z budovy a chvíli před sedmou přistává taxík s Dušanem. Ufff to 

Ukázka případné montáže na střechu. Para-
bolu lze umístit také na zeď, balkon atd. 
Důležitý je výhled trošku nad jižní pól.
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a) Podle dodaného návodu sestavíme anténu (parabola – držák – přijímací  jednotka, ozna-
čována LNB) a připevníme  ji  na místo. Při  nastavování  antény  je  výhodné mít  satelitní přijímač 
s televizorem poblíž antény (televizor je pro nastavení přijímače nezbytně nutný, protože přijímač 
vypisuje všechny údaje na obrazovku). Proto si ho pro instalaci antény umístěte pokud možno co 
nejblíže. Pomocí koaxiálního kabelu (zakoupíme ve stejné prodejně jako satelitní komplet, délka 
podle konečné vzdálenosti přijímače od antény může být až několik desítek metrů) propojíme 
přijímač s LNB na anténě.

b) Parabolickou anténu je nutno vertikálně i horizontálně nasměrovat k satelitu, jehož signál 
chceme přijímat (na obloze je satelitů mnoho). Pro satelit Astra �A, ze kterého vysílá Trans World 
Radio pod názvem stanice Rádio 7,  je  to z území České republiky zhruba �2° vertikálně  (tzv. 
elevace – nastavíme snadno podle stupnice na držáku paraboly) a �70° horizontálně. Horizon-
tální polohu zhruba nastavíme podle kompasu. Pro přesné zaměření je potřeba buď připojit mezi 
anténu a přijímač měřič síly signálu (od cca ��0 Kč), nebo sílu signálu sledujeme přímo na přijí-
mači, pokud to umožňuje. Jemným otáčením antény nalezneme polohu s nejsilnějším signálem. 
Někdy je nutné zkusit s anténou jemně pohnout i ve vertikálním směru. Na přijímači nyní zvolíme 
prohledávání programů a zjistíme, zda jsme skutečně zaměřili správný satelit (to znamená, že se 
naladí ty programy, které očekáváme). Pro tuto fázi je téměř nezbytnou pomůckou přehled stanic 
vysílajících ze satelitů. Ten je možné nalézt buď na webových stránkách www.satcodx.com nebo 
v časopise SAT magazín. Pokud se naladí jiné programy, než očekáváme, jsme zřejmě namířeni 
na sousední satelit – na který,  to zjistíme podle zmíněného přehledu programů. Anténou  tedy 
musíme jemně pootočit do jiné polohy (satelity jsou od sebe v cca třístupňovém rozestupu). Tento 
postup opakujeme, dokud se netrefíme na správný satelit. 

c) Poté pevně dotáhneme upnutí antény, umístíme satelitní přijímač na jeho trvalé místo, pro-
pojíme jej s televizorem anebo se zesilovačem a reproduktory a provedeme fixní instalaci koaxi-
álního kabelu.

Jako další zdroj užitečných informací o satelitním příjmu mimo výše zmiňované dopo-
ručujeme webové stránky www.parabola.cz.

Poděkování za podporu
Na jiném místě zpravodaje je uveden finanční rozpočet TWR-CZ za rok 200�. 
Od ledna do října loňského roku jsme se v měsíčním vyhodnocení finančního hospodaření 

pohybovali v tzv. červených číslech. To znamená, že po dobu �0 měsíců roku 200� byla naše 
vydání větší než příjmy. A to  jsme ještě nevysílali přes satelit – tedy nebyly zvýšené náklady na 
provoz satelitního vysílání. Díky Bohu i štědrosti mnohých z vás schodek v našem hospodaření 
zmizel v průběhu posledních dvou měsíců v roce, kdy objem darů narostl tak, že nakonec byl celý 
rok 200� mírně ziskový. 

Slovo  „zisk“  si musíme představit  v uvozovkách, protože nejde o podnikatelský  zisk,  který 
bychom nějak  rozdělili mezi pracovníky, ale veškeré  takto získané úspory střádáme na provoz 
celodenního vysílání. Díky těmto několikaletým úsporám jsme mohli také provoz satelitu zahájit.

Celodenní vysílání přineslo do naší ekonomiky nejen zvýšení některých položek (např. větší 
počet pracovníků, honorářů, vyšší výdaje za nákup a údržbu techniky), ale také zcela nové výda-
jové položky jako například povinné poplatky za autorská práva. Dále je to platba za přenosové 
trasy satelitního vysílání, platba za pronájem satelitního kanálu pro Rádio 7, platba za internetové 
vysílání a podobně. 

bylo ráno...  Devátého listopadu odjíždí na celý týden Jitka, Elen, Rozita a Lenka na seminář 
o přípravě dětských pořadů do Sence. Semináře pořádané TWR-Europe mají vynikající úroveň, 
ovšem co si my zbývající tady bez nich počneme, to fakt ještě netušíme.  Na podzim 2005 
překročil počet jazyků, ve kterých TWR vysílá, číslo 200. Nedávno přidané vysílání na rozhla-
sových vlnách zahrnuje následující různé jazyky: Kebuano a Ilokano, kterými se mluví na 
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V situaci, kdy jsme již druhý rok zcela „odstři-
ženi“  od  finanční  podpory  mezinárodního  TWR, 
způsobují tyto výdaje navíc ještě větší propad do 
červených čísel. To můžeme pozorovat v prvních 
třech měsících letošního roku. 

Celodenní  vysílání  přineslo  také  nový  rozměr 
do pochopení smyslu podpory této práce jednot-
livými  věřícími –  vámi. V minulosti  bylo TWR pře-
ce jen více chápáno jako „naše rádio“, a tak jste 
o tom také často psali ve svých dopisech. Mnozí 
dárci nás tedy podporovali s povědomím podpory 
„svého“  rádia. Chceme-li  však  sloužit  nejen  sami 
sobě, ale v poslušnosti výzvy Pána Ježíše sloužit 
evangeliem  dalším  a  dalším  lidem,  nemůžeme 
předpokládat, že by si tito lidé „platili svoje rádio“. 
Myslím, že to je nám křesťanům všem jasné. To je 
tedy ten nový rozměr v podpoře vysílání TWR. Jde 
o podporu rozhlasové misie, kdy náš užitek z této 
práce není jen v poslechu vysílání, ale především 
v  tom,  že  jako  dárci  máme  podíl  na  zvěstování 
evangelia. A to není jen záležitost vás, kteří nejste 
přímo  do  práce  TWR  zapojeni.  To  je  záležitost 
i nás pracovníků, našich rodin. Naše domácí sbo-
ry,  naše manželky, manželé  a  děti  také mnohdy 
podporují práci TWR-CZ právě s tímto zaměřením. 

Jsme za vaše rozhodnutí podporovat rozhlasovou misii velice vděčni! 
Nechť Bůh žehná vaší štědrosti, nám v týmu TWR-CZ nechť dává moudrost k přípravě vysílání 

a k efektivnímu využití svěřených finančních prostředků a posluchači nechť vezmou Boží požeh-
nání z naší společné služby!

Chcete-li podpořit naši práci finančním darem, 
máte tyto možnosti:

• bankovním převodem (nezbytně nutné vyplnit variabilní symbol)
• poštovní poukázkou typu „A“ (nezbytně nutné vyplnit variabilní symbol)
• poštovní poukázkou typu „C“
• předáním v hotovosti

Bankovní převod
Pokud disponujete účtem, pak je tento způsob zřejmě nejjednodušší:

číslo našeho bankovního účtu: 7�2�2�2�/0�00 (0�00 je směrový kód banky)
variabilní symbol (nutno vyplnit): vaše osobní evidenční číslo s případným rozlišením
�0 znaků podle uvedného rozpisu    konstantní symbol: ���

Poštovní poukázka typu „A“
Nejlépe  uděláte,  použijete-li  složenku,  která  je  od  nás  předtištěná.  Jednu  vkládáme pravi-

Filipínách – Luganda, národní jazyk východní Afriky – Adyghe, jazyk v oblasti Ruska, konkrétně 
Severního Kavkazu – jazyk Chuwabu, kterým se mluví v Mozambiku. Počet vysílačů se pohybu-
je kolem čísla 2700, včetně 14 mezinárodních vysílacích středisek, satelitu, kabelu, internetu 
a místních AM a FM stanic. „Rozšiřováním počtu jazyků, v nichž TWR vysílá, nepochybně roz-
šiřuje příležitost oslovit ještě více lidí poselstvím evangelia,“ říká prezident TWR, Dr. David 

Toto číslo Antény vyšlo o 14 dní později, než 
mělo, omlouváme se. A takto to vypadá v naší 
zasedačce po třídění a balení Antén (Vlastimil 
Kolegar je ale naprosto spokojený).
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delně do tohoto zpravodaje, abyste ji – v případě, že chcete naši práci podpořit – mohli použít. 
(Složenka však není nutnou výzvou k zaslání peněz a nemusíte se jí cítit vázáni. Anténu dostáváte 
zdarma,  jediným předpokladem, abyste  ji  i  nadále dostávali,  je ozvat  se  jakýmkoliv  způsobem 
alespoň jednou za dva roky.) Nemáte-li tuto složenku, případně jich potřebujete více, rádi vám je 
zašleme. 

Prázdnou nepředtištěnou složenku si můžete vyzvednout také na poště, v tom případě však 
musíte vyplnit všechny následující údaje:

Adresa majitele účtu:   Trans World Radio
  P. O. Box 9� 
  ��� 9� Brno
Ve prospěch účtu:  7�2�2�2�
Kód banky:  0�00
Variabilní symbol: vaše osobní evidenční číslo s případným rozlišením 

 10 znaků podle uvedného rozpisu (mezi vaše osobní 
 číslo a poslední trojčíslí se vkládají dvě nuly)
Konstatní symbol:   0�79

V případě, že složenku dostanete od nás, už jsou na ní předvyplněny všechny nutné 
údaje, což vám ušetří práci.

Tucker. „A ještě navíc, přidáním vysílání do těžko dosažitelných oblastí jako Severní Kavkaz 
a Filipíny, můžeme doručit evangelium i lidem, kteří by se k němu pravděpodobně jinak nedo-
stali.“ Denně TWR vysílá pořady a oslovuje tak miliony posluchačů ve více než 160 zemích.  
Ráno volal posluchač a svěřil se nám s nepříjemností: Ukradli mu aktovku se všemi doklady 
a dalšími materiály. Do telefonu říká: „To vám ale říkám jenom proto, že jsem tam měl také 

Vaše osobní identifikační 
číslo, které každému 

dárci přidělíme v redakci. 
Pokud je neznáte, infor-
mujte se telefonicky na 
čísle 544 233 771-2.

Místo pro vepsání  
trojčíslí určujícího oblast  
vaší podpory (nevyplnění  

automaticky znamená  
běžný dar pro TWR-CZ).
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Pokud by byl dar poslán neúplně vyplněnou poukázkou, tj. chyběl by VARIABILNÍ SYMBOL 
(jehož základ je tvořen vaším osobním číslem), pak dar sice dostaneme, ale nejsme ani při nejlep-
ší vůli schopni identifikovat dárce, a tak dar zůstává u nás evidován jako anonymní. 

Protože námi dodávané předtištěné složenky mají vždy koncové trojčíslí  tvořené třemi nula-
mi, jsou tyto dary určeny pro TWR-CZ obecně. Někteří dárci však podporují konkrétní projekty  
TWR-CZ, nejvíce se pak podílí na mzdách jednotlivých pracovníků. 

Koncové  trojčíslí  vždy  umožňovalo  použít místo  tří  nul  některé  jiné  trojčíslí,  které  určovalo 
jeden z vybraných projektů. To stále platí, ale jelikož předtištěné nuly nelze škrtat a opravovat, 
můžete své určení daru označit trojkombinací čísel, kterou vepíšete do další kolonky  
„S. symbol” (specifický symbol). Využití této možnosti je na každém z vás. Tento údaj není povin-
ný – je to jen možnost, jak označíte, na co je váš dar určen.

Poštovní poukázka typu „C“
Dostanete ji na kterékoli pobočce České pošty. Na vyplnění je jednoduchá, stačí čitelně vypsat 

odesílatele, tedy vaši adresu a adresáta, což je naše adresa: TWR-CZ, Box 9�, ��� 9� Brno. Je 
to vhodný způsob pro ty dárce, kteří neznají svůj variabilní symbol nebo jim ještě nebyl přidělen a je 
to jejich úplně první kontakt s námi. Nevýhodou tohoto způsobu je vyšší poplatek za poštovné.

Předání hotovosti
Stává se i to, že si k nám naši posluchači udělají malý výlet, aby nám mohli dar předat osobně. 

Je to příležitost nahlédnout také do studia nebo se s námi potkat.
Obecné informace
Stále platí,  že pokud si nejste  jisti,  zavolejte k nám do  redakce  (��� 2�� 77�) a Vlastimil 

Kolegar, případně Jitka Hovořáková, vám rádi pomohou s vyplněním poštovní poukázky. (Nejlep-
ším řešením je použít námi zaslané poukázky. Od �. �. 200� jsme přijali opatření, že každá námi 
dodaná složenka bude obsahovat VS pro konkrétní osobu. Při žádosti tedy udejte jméno odesí-
latele daru. Tímto opatřením vám velice zjednodušíme vyplňování složenky. Poukázka přiložená 
v Anténě už je předtištěná a obsahuje dokonce i předtištěné jméno dárce.) 

Zde je seznam třímístných kódů, ze kterých si můžete pro konkrétní určení daru vybrat pouze 
jeden a vepsat ho na poslední tři místa S. symbolu (u předtištěných složenek typu „A“).

Doplněním prvních pěti pozic vaším osobním číslem + dvě nuly + třímístný kód vznikne varia-
bilní symbol /VS/, který vyplňujete v nepředtištěných složenkách, případně u příkazů k bankov-
nímu převodu.

Variabilní symbol: 
Vaše osobní evidenční číslo XXXXX00XXX trojmístný kód – určení použití daru

Každý dar určený k osobní podpoře spolupracovníka jde na společný účet TWR-CZ, ale je 
účetně oddělen. Pro každého pracovníka je to také velká morální podpora!

Anténu a kartičku s osobním číslem TWR – mohli byste mi poslat novou?“ Fakt, že se někdo 
věnuje shánění náhradní Antény za ukradenou v situaci, kdy musí komplikovaně řešit ztrátu 
všech dokladů, nás skutečně potěšil. Posluchači přejeme raději co nejméně takových zkuše-
ností a zloději zase požehnání ze čtení Antény.  Z ranní pošty od Petry Katce: „Jo, stala se 
mi včera taková „veselá příhoda“. Vysílaly jsme s Hankou a po nějakém rozhovoru jsem pusti-

– – – – – – – �00 … podpora mezd obecně
– – – – – – – �0� ... podpora Kateřiny Hodecové
– – – – – – – �02 ... podpora Vlastimila Kolegara
– – – – – – – �0� ... podpora Míly Markové 
– – – – – – – �0� ... podpora Aleše Bartoška
– – – – – – – �07 ... podpora Jitky Hovořákové
– – – – – – – �09 ... podpora Daniela Zemana
– – – – – – – ��0 ... podpora Hany Pinknerové
– – – – – – – ��� ... podpora Jany Peřtové
– – – – – – – ��2 ... podpora Ondřeje Maliny
– – – – – – – ��� ... podpora Rozity Mertové
– – – – – – – ��� ... podpora Štěpána Exnera

– – – – – – – ��� ... podpora Jiřiny Markovové
– – – – – – – ��7 ... podpora Elen Kožinové
– – – – – – – ��� ... podpora Lenky Malinové
– – – – – – – ��9 ... podpora Petry Eliášové
– – – – – – – �20 ... podpora Dušana Jargaše
– – – – – – – 20� ... knihy edice Mikrofon
– – – – – – – 202 ... kazety, CD a jiné zásilky
– – – – – – – �0� ... technické vybavení a rozvoj
– – – – – – – �0� ... internet download
– – – – – – – 777 ... celodenní vysílání
– – – – – – – 000 ... neurčujete použití daru
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Ekonomický přehled roku 2005
(orientační)

VýdajE:
Nákupy drobného hmotného majetku investiční povahy .................................... 294 tis. Kč
(většina nákupů směřovala k pořízení, rozšíření nebo obnově počítačů, na kterých dnes probí-
há téměř veškeré zpracování zvuku a výroba pořadů. Pořídili jsme 6 nových PC, LCD monitory, 
dokoupili zvukové karty, nový notebook, který bude využíván pro přenos pořadů, 2 tiskárny, 
mikrofon, reproduktory a pro zabezpečení objektu kamerový systém. Pro satelitní přenosy 
parabolickou anténu komplet a satelitní přijímač, zařídili jsme odpočívárnu pro moderátory 
a techniky, kteří mají směny na R7, pořídili novou policovou skříň na prádlo. Museli jsme 
také přistoupit k výměně vařiče v kuchyňce. Skončil také leasing na auto, které po zaplacení 
přešlo do našeho majetku)
Počítačové programy ...................................................................................................55 tis. Kč
Spotřební materiál ......................................................................................................181 tis. Kč
(kazety a CD na nahrávání pořadů pro posluchače, média pro výrobu a archivaci pořadů, knihy, 
studiové potřeby – elektromateriál, CD, baterie do mikrofonů a cestovních minidisků, driverů, 
sluchátka, odborná periodika, potřeby pro provoz auta, kancelářské potřeby, čisticí a údržbové 
prostředky, držáky předloh do studií, neprůsvitné žaluzie, prostěradla do ubytoven) 
Práce a služby + energie  ......................................................................................... 857 tis. Kč
– poštovné, telefon a fax, internet, nájemné, přihrádečné, překlady a honoráře, leasing na 
auto, aktualizace a provoz www stránek, odpady, kopírování materiálů, doména TWR-CZ, 
poradenské služby, revize elektroinstalace a přístrojů, revize komínů a hasičáků, testování 
kvality médií ......................................................................................397 tis. Kč
– elektřina, plyn, voda ......................................................................130 tis. Kč
– opravy přístrojů, auta, domu  .........................................................28 tis. Kč
– pohonné hmoty, cestovní příkazy ...............................................129 tis. Kč
– výroba nosičů pro hudební studio ..............................................173 tis. Kč
Daně a poplatky + pojištění ........................................................................................58 tis. Kč
(bankovní poplatky, notářské poplatky a kolky, dálniční známky, členské poplatky, pojistné 
majetku)
Tisk ............................................................................................................................... 134 tis. Kč
– časopis Anténa, programy TWR a propagační materiály, vizitky a hlavičkové papíry 
Zákonné pojištění a mzdy .....................................................................................2 445 tis. Kč
– hrubé platy stálých zaměstnanců (9 až 13 zaměstnanců), odměny externistů, povinné soci-
ální a zdravotní pojištění organizace hrazené za zaměstnance včetně povinného pojištění 
odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu, ostatní zákonné sociální náklady
Ostatní náklady, prezentace .......................................................................................70 tis. Kč
Vklad základního podílu do T.W.Rádio s.r.o. ......................................................... 100 tis. Kč
Celkové náklady roku 2005 ................................................................ 4 194 tis. Kč

PŘíjmy:
Dary z České republiky ................................................... � ��0 tis. Kč
Vyfakturované služby poskytnuté hudebním studiem................��0 tis. Kč
Ostatní  ........................................................................... ��� tis. Kč
(prodej knih, CD, úroky z vkladů, odprodej vyřazeného majetku) 
Příjmy z České republiky .......................................................................................3 621 tis. Kč
Dary ze zahraničí + pomoc TWR-E ................................... � 0�2 tis. Kč
Celkové příjmy roku 2005 .................................................................. 4 663 tis. Kč
(Roční úspora 469 tis. Kč stačila vyrovnat ztrátovost prvních tří měsíců 2006.)

la písničku a vypnula svůj mikrofon. Říkám Hance: „Mám 4 minuty, tak se jdu vyčurat.“ Hana 
dodala, že to by si netroufala, já říkám „to já stihnu, mně stačí i 2 minuty,“ a tak jsme intimně 
rozmlouvaly do té doby, než jsem zjistila, že sice můj mikrofon je vypnutý, ale Hančin naproti 
ne! Takže takový melodram posluchači ještě nezažili a jistě dlouho neuslyší. – Prosím, tento 
pořad nereprízuj !!! (Jo ale jinak jsem to fakt stihla.)“  2. a 3. ledna telefonují a píší první 
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Zdravím vás všechny v TWR a Rádiu 7. Jsem hodně rád, že vás 
můžu slyšet i přes živé internetové vysílání až ve Švédsku, v Gote-
borgu, kde pracuji na stavbě elektrárny. Děkuji Bohu, že vyslyšel 
mou modlitbu, abych mohl mít kontakt s křesťany z České repub-
liky i Slovenska, když budu dlouho v zahraničí. Jsem tady už čtvr-
tý týden a hodně mě potěšilo, když mi někteří přátelé z našeho 
sboru SCEAV – Třanovice poslali vaši internetovou adresu a mohl 

jsem se tak připojit, a tak vás můžu poslouchat ve Švédsku. Děkuji vám také za super 
pořady a písně, které hodně znám a povzbuzují mne, a také je mohou slyšet i moji spo-
lupracovníci, kteří nejsou křesťané. Kéž je Bůh osloví. Jsem hodně rád i za svědectví, 
která vysíláte, protože i v mé práci je to hodně složité a stresové, a tak můžu slyšet, co 
prožívají jiní lidé. Kéž Bůh požehná vaši práci.

Radek F., Švédsko

Moji milí rozhlasáci, poslouchám vás každý večer a těším se na vás. Mám jednu 
prosbu – častěji bych uvítala písně z křesťanského zpěvníku, nejen ty nové. Bůh vám 
žehnej.

Babáková, SMS

Nejdřív vás, pracovníky Rádia 7, srdečně zdravím a přeji vám 
Boží milost, požehnání a moudrost ve vaší práci i v životě. Slovo, 
které vysíláte, se mi většinou hodně líbí. Vlastně kvůli pořadům 
z TWR a křesťanským chválám jsem si pořídil satelit. Už po pár 
dnech jsem byl zklamaný z toho, že vysílání obsahuje poměrně 
málo českých a slovenských chval. Možná neposlouchám v ten 
pravý čas. Ráno do 7:00 a pak až k večeru a večer. Chápu, že 
těch našich chval není ani zdaleka tolik jak anglických, a proto by 

se musely častěji opakovat, ale mně by to nevadilo. Některé písně jsou za křesťanské 
považované asi jen proto, že obsahují nějaký křesťanský text. Co mi ale vadí, že ráno 
do těch 7:00 jsou různé písně, dokonce světské. Navrhoval bych ráno, protože rodiče 
a děti (křesťané) vstávají a poslouchají při snídani, zařazovat systematicky chvály pře-
vážně české a slovenské, které by pomáhaly naladit jejich srdce na vděčnost a chvá-
lu našemu Bohu. Já, být to na mně, bych se nepokoušel zalíbit lidem mixem různých 
křesťanských a světských písní. Omlouvám se, třeba to tak vůbec není, jenom zatím 
hledáte nejlepší způsob. A nebo je to tak nějak, protože máte takový cíl, sloužit hlavně 
lidem ve světě.

Josef S., V. Bystřička

Drazí přátelé, srdečně vás všechny pozdravujeme a velmi děkuje-
me Pánu, že se Boží Slovo dosud může šířit. Díky za vaši věrnost 
v Jeho službě. Díky za možnost nepřetržitého vysílání. Těšili jsme 
se na to a hned po oznámení zamýšleného rozšíření jsme začali 
šetřit na satelit. Potřebujeme však dobrou radu „co a jak“. A pro-
tože jsme i přes strašlivé rušení MW zaslechli vaši nabídku rady, 
tak se na vás obracíme s prosbou o ni. Těšíme se na odpověď.

Zdenek S., Chýnov

posluchači našeho celodenní satelitního vysílání. Jistý šedesátiletý Valach říká, že si v Kau-
flandu „kúpil tú parabolickú súpravu za necelé tři tisícovky” a šlape to, šlape to jako hodinky. 
(A my máme radost.)  Po půlnoci ze 3. na 4. ledna jsme najednou zjistili, že nejede interne-
tové vysílání... Technický dozor měl Ondřej, asi hodinu zjišťoval závadu, a neúspěšně. Je volán 
šéfinženýr Zeman a Aleš ho za 10 minut přiváží na místo. Tuší, kde se stala chyba, protože ve 
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Externí moderátoři R7
(Pozn.: Na přípravě pořadů se podílí velké množství dobrovolných spolupracovníků – viz článek 
Charakteristika pořadů R7. Zde představujeme pouze externí moderátory, tj. kolegy, kteří přichá-
zejí do rádia moderovat vysílací směny Rádia 7 a můžete je slyšet za mikrofonem jako průvodce 
celodenním živým vysíláním.)

Jiří Krejčí
Patří do kategorie stále mladých, i když už ne věkem, tak srdcem a duší určitě. To dosvěd-

čuje  i  to, že se po dlouhá  léta věnuje práci s mladými  lidmi – dorostem. Tráví s nimi hodně 
času a o prázdninách s nimi dlouhá léta jezdil pod „týpko“. Má mnoho zkušeností s lidmi. Svým 
laskavým humorem zpestřuje naše vysílání a kromě toho, že má většinou stále dobrou náladu, 
hýčká své kolegyně jako džentlmen, když jim připravuje ve vysílání dopředu playlisty. Je starším 
Křesťanských sborů v Brně a se svou ženou mají dospělou dceru a syna. Je také dědečkem. 
Kromě pravidelného moderování se zapojil do načítání textů pro děti a docela mu to jde. Není 
vyloučeno, že bude časem obsazen do některé z rolí v našich připravovaných dramatizacích. 
(foto viz obálka)

Helena Brdečková
Helena i její manžel spolupracují s TWR už dlouhá léta. Pomáhali 

při archivaci příspěvků a úpravě nahrávek mluveného slova. S počát-
kem celodenního vysílání Rádia 7 se Helena rozhodla pomoci novým 
způsobem. Absolvovala moderátorské školení a zapojila se do živého 
moderování. Je maminkou tří dětí a navzdory této skutečnosti majitel-
kou „subtilního hlásku“ – asi má poslušné děti a nemusí na ně zvyšovat 
hlas J. Bydlí nedaleko, a tak když její manžel převezme službu u dětí, 
přiběhne do služby k mikrofonu. Proslýchá se, že už se chystá jít do 
zaměstnání. Moderování v Rádiu 7 pro ni může být malou průpravou 
a přípravou pro návrat do pracovního procesu z mateřské.

Renata Maleňáková
Je velmi komunikativní žena. Je  jí všude plno. Je zapálenou křesťankou, která má ráda  lidi 

a ráda jim vypráví o Pánu Ježíši Kristu. Leží jí na srdci evangelizace a stav našeho národa. To ji 
také přivedlo k nám do rádia. Má tři děti a je členkou Apoštolské církve v Brně. Bydlí na nedale-
kém sídlišti, blízko budovy TWR, a je ochotná zaplnit pohotově výpadky moderátorů ve vysílání. 
Bere si služby v méně populární dobu, a také proto si ji tady hýčkáme J. (foto viz obálka)

Lucie Marvanová
Pracovala  několik  let  v  Armádě  spásy  jako  pečovatelka,  ale 

vedle křesťanského srdce  je  tělem  i duší herečkou. Podílela se na 
nejrůznějších představeních brněnských  křesťanů. Navštěvuje  sbor 
Slovo  života. Divadlo má  jako  koníček  a moc  ji  to  baví.  Vypadá  to, 
že se konečně začne hraním divadla  i  živit. Zatím chodí moderovat 
a  je možné, že v budoucnu využijeme jejího hereckého obdarování 
i v našem vysílání.

dne měnil konfiguraci spojení signálu na internet a podle jeho mínění se „toto řešení mohlo 
oproti předpokladům ukázat nespolehlivým“. Asi po půlhodině prolézání drátů a sledování 
toku elektronů v polovodičích či vzduchem je zklamán svou předtuchou a nezbývá prý, než se 
napojit přímo k parabole na střeše. V mrazivé noci mu však již první pohled na anténu vlévá 
teplo do duše, ihned se vzdaluje zpět a vzápětí se vrací s nástrojem pro opravu. Pomohlo 
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Michaela Nováková
Je studentkou zoologie a milovnicí zvířátek. Ve sboru Betanie v Brně slyšela o potřebách TWR 

a nabídla svou pomoc. Prošla školením a začala moderovat. Píše povídky a má zkušenosti s vydá-
váním sborového časopisu. Domluví se anglicky a francouzsky, což většina z nás ne. Také jí leží na 
srdci evangelizace, a to je důvodem, proč se připojila k práci v rozhlasové misii. (foto viz obálka)

Renata Žemličková
Studuje pedagogickou fakultu MU, obor speciální pedagogika a výtvarná výchova. Asi před 

čtyřmi roky byla na horách se Studenty pro Krista a tam přijala Pána Ježíše. Moderování je pro ni 
zcela přirozenou činností, umí zaujmout svým nenuceným projevem. Je velká škoda, že děláme 
rozhlasové, a ne televizní vysílání, aspoň co se Renaty týče. Je totiž hezká, navíc šikovná, a asi 
proto také čerstvě vdaná. (foto viz obálka)

Adam Švábek
Nejmladší z týmu našich externistů a vlastně vůbec nejmladší z nás 

všech.  Studuje  Střední  školu  umělecko-manažerskou  v  Brně  a  až 
dostuduje,  bude  možná  hercem  nebo  manažerem  v  „šoubyznysu“. 
Kdoví. Odmalička chodí  se  svými  rodiči  do církve Slovo  života,  rád 
čte Bibli. Je velmi výřečný a je typickým reprezentantem „mládí nevy-
bouřeného“.  Je  plný  nápadů,  a  pokud  bychom  se  neměli  na  pozo-
ru, zvládl by zaměstnat celou redakci. Moderuje rád a dobře, svižně 
a s vtipem. Má rád kontakt s lidmi a ve vysílání každý týden zve poslu-
chače na  „Jízdu  světy  kolem nás“  anebo do  „Clubu“. Baví  ho  také 
kadeřnictví – což je pro rozhlas koníček jako stvořený J.

Lída Hojková
Je z Písku a za námi dojíždí jednou za �� dní na několik dnů, ve kterých odmoderuje pořad pro 

ženy Slunečnice a také nejednu vysílací směnu. Je to žena statečná, z problémů si nic nedělá a při-
tom nosí srdce na dlani. Ráda se modlí a ráda mluví o Bohu, i když Lída vlastně ráda mluví vůbec J. 
Ale je v tom hodně slyšet zájem o lidi, a jak Lída sama říká, všechno se v životě odvíjí od kvality osob-
ního vztahu s Bohu a právě k tomu naše písecká externistka chce lidi vést především. Její manžel je 
kazatelem sboru Elim v Písku a Lída i tam slouží ženám. (foto viz obálka)

Mimo externí moderátory ve vysílání R7 slýcháte pravidelně i stávající členy redakce: Daniela 
Zemana, Dušana Jargaše, Jitku Hovořákovou, Petru Eliášovou, Lenku Malinovou, Vlasti-
mila Kolegara a Kateřinu Hodecovou.

Milé Rádio 7!!! Mám velikou radost z toho, že i naše rodina má mož-
nost poslouchat Vaše celodenní vysílání. Vězte, byl to slavnostní den, 
když se nám poprvé podařilo slyšet Vás od rána do večera! Už dávno 
doma s maminkou jsme rády ladily Vaše rádiové vlny vysílané tehdy 
ještě z Monte Carla. Když jsem se vdala a jsem teď ještě s dětmi 
doma, už 14 let, hodně pro mě Vaše relace znamenají. Povzbuzují 
i napomínají, vedou k zamyšlení i ke skutkům. Některé relace nahrá-

vám a pak putují dál k mým známým. Celodenní vysílání přes satelit je určitě pro nás poslu-
chače požehnáním, protože se tak můžeme nechat 24 hodin denně ovlivňovat Božím slo-
vem. Na nás ovšem je, kolik z toho jsme schopni vstřebat. Helena B., Třanovice

koště a netrvalo to déle než pár vteřin. Ten den vydatně padal mimořádně lepivý sníh a signál 
ze satelitu se odmítl protlačit půlmetrovou závějí na parabole.  Mezi českou a slovenskou 
redakcí komunikujeme speciálním dopisováním pomocí počítače. Je to okamžité, zadarmo, 
a tak to hojně využíváme. Tady je ukázka komunikace mezi technikem v Bratislavě a v Brně: 
[8:55:52] > zdravím ťa, Daniel [8:55:56] zdravím! [8:56:02] pozeral si sa na ten signál, či je už 
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ok? [8:56:54] ano pozeral, je to výrazně lepší, ale stále je pravý kanál trošičku slabší, ale už 
jen malinko... [8:57:11] možná už je to OK [8:57:17] asi to nech tak (to Dan poslouchá zvuk 
a Kali v Bratislavě šteluje knoflíky – pozn. redakce) [8:57:26] je to dobré [8:57:39] díky 
[8:58:43] šéf nastavoval limiter na výstupe bez okuliarov a nebol narovno, teraz je vyrovnaný 
... J  17. ledna do našeho služebního auta vrazila mladá dáma s kabrioletem a trošku nám 

Ohlédnutí za benefičním koncertem
z osobního pohledu Jiřky Markovové

Chci pozdravit všechny vás, čtenáře Antény, a popřát vám Boží pokoj a Jeho blízkost. �9. led-
na to byl rok, co pracuji v TWR, a připadá mi, že jsem se tu narodila. Jako bych znala všechny 
své kolegy celá léta. 

Vkročila jsem do začátku celodenního vysílání, a přesto si denně uvědomuji, že poděkování 
patří především všem, kteří práci rozjeli už na samém počátku. Díky jejich nasazení, nezištnosti 
a lásce k lidem Bůh celému týmu TWR-CZ velmi žehná. Ale není to jen kvůli těmto lidem, podě-
kování patří rozhodně všem vám, kdo stojíte při nás, ať už v modlitbách či financích. Poděkování 
patří rozhodně i Pánu Bohu, bez kterého bychom nedělali to, co děláme.

V mém srdci hořela touha uspořádat benefiční koncert na podporu práce TWR-CZ. Uskuteč-
nil se začátkem prosince. 

Naše pozvání přijaly skupiny Terebint, Dooušek a Bratři Pospíšilové. Na své si mohli přijít ti, 
kterým je tato jemná, něžná produkce blízká. Velmi si vážím toho, že muzikanti přijeli, že tuto akci 
podpořili bez nároku na honorář. Milí hudebníci, ze srdce vám děkuji.

Druhá část sobotního večera byla určena především novým přátelům TWR-CZ a odstartovala 
ji Ella Čepová pantomimou. Poté už rozjel hudební díl Pavel Peggy Bečvář, který zpíval opravdu 
naplno tři písně za doprovodu skupiny Made in Heaven – Jiřího Kroužila, Pavla Križovenského, 
Ondřeje Maliny, Filipa Šedivého, Jana Meszarosze a vokalistů Pavly Maršálkové a Petra Mačka. 
V písni Jeruzalém jsme mohli vnímat  i ztvárnění Ježíšovy cesty na kříž v podání Matouše Čepa. 
Alespoň pro mne měla celá píseň veliký význam. 

Po  Peggym  jsem  mohla  zazpívat  i  já.  Kytaristu  Ondřeje  vystřídal  Ota  Pinkner,  který  také 
aranžoval čtyři mé písně. V některých zpívala i má dcera Kristýna.

Co dodat k celému večernímu koncertu? Snad jen tolik, že si velmi cením předchozího úsilí, 
času ke zkouškám i pokory při celé akci. Se všemi se pracovalo výborně, nestyděla bych se hrát 
s těmito lidmi ani před známými osobnostmi. Díky všem. 

Nesmím však opomenout také ty, bez nichž by se benefiční akce nemohla uskutečnit.
Jen  jedno  je mi  líto, že ačkoliv  jsem měla zato, že v propagaci  jsme učinili, co  jsme mohli, 

přesto byl sál pro ��0 lidí poloprázdný – optimisté říkají poloplný. 

Bratři (zleva) Jindřich, Zdeněk a Martin Pospíšilovi 
v Brně a živě.

Skupina Made in Heaven.
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pošramotila kufr. Nikomu se nic nestalo, jen ona dáma přestala nadávat našemu řidiči až poté, 
co jí došlo, že to všechno zavinila ona J.  Od 18. ledna 2006 vysíláme pořady na středních 
a krátkých vlnách živě. Je to revoluční změna v pětatřicetileté historii českého vysílání. Zname-
ná to, že na výzvu hlasatele mohou posluchači na krátkých i středních vlnách reagovat např. 
telefonem přímo do vysílání. Znamená to také podstatné zkrácení lhůt pro zařazení aktuálních 

Položila jsem pár otázek také Jitce Hovořákové, která nesla na svých bedrech tíhu celé orga-
nizace.

Kolik lidí Ti pomáhalo? Jaká byla spolupráce s týmem?
Celkem se na zajištění koncertu po organizační stránce podílelo 2� lidí – a to do toho nepo-

čítám muzikanty a zvukaře a celý početný tým kolem muzikantů. Bez nich všech bychom takový 
koncert dělat nemohli. Jsem za ně vděčná a patří jim ohromný dík – odvedli skvělou práci, i když 
na místě samém se některým mohlo zdát, že toho až tak moc nedělají. Počítali  jsme, že přijde 
mnohem více lidí, takže i servis byl nastavený na větší nápor. Dohromady přišlo na koncerty �77 
platících návštěvníků, my počítali  tak �00 a víc... To by byl  jiný šrumec. Všichni pomáhali  jako 
dobrovolníci. Je to jako s celou prací Trans World Radia – v takové kvalitě a v takovém rozsahu, při 
prostředcích, které máme k dispozici, by to bez dobrovolných spolupracovníků jednoduše a pro-
stě nešlo. Také za vstřícný přístup vedení Biskupského gymnázia  (kde akce proběhla) a  jejich 
pomoc jsme moc vděční

Máš dojem, že tato akce měla smysl? Pokud ano nebo ne, proč?
Pro mě jednoznačně ano. Chtěli  jsme si připomenout, že fungujeme ve svobodné zemi už 

�� let. Myslím, že to stojí za zastavení se, připomenutí si a poděkování ... Bohu, posluchačům, 
sponzorům. Protože věci, které v životě máme a dostáváme, nejsou samozřejmostí. A také víme, 
že tam byli lidé, kteří ve svém životě ještě neměli osobní zkušenost s Bohem a že tam něco prožili, 
a to je prostě paráda, že se podařilo vytvořit takový prostor. Hudba může být klíčem k srdci.

Jaká byla částka, která se získala na práci TWR? 
No tak to je horší. Koncert byl zamýšlen jako benefiční ... výtěžek ze vstupného měl podpo-

řit práci TWR. Hudebníci se vzdali honorářů. Ale  i  tak výtěžek ze vstupného náklady nepokryl. 
Pomohl nám Luděk Kampf, který chtěl právě svým darem realizaci takového koncertu umožnit. 

Poslouchala jsem Doteky, ale nepoznamenala si všechno. Prosím 
moc, napište mi, co bylo těch 6 způsobů vyjadřování lásky bližním, 
zapnula jsem pozdě rádio. Ráda bych to věděla. Moc děkuji!!!

Naďa Vašíčková, SMS

Chtěla bych touto cestou pozdravit moderátora ranního vysílání i Vás všechny ostatní, 
kteří v Rádiu 7 pracujete a na nás posluchače myslíte. S poslechem Vašeho programu 
jsem dnes již zvládla spoustu práce. Přeji Vám dobrý a požehnaný den. 

Blanka, SMS

Dobrý den, nedá mi to, ale musím se přidat k posluchačce, kte-
rá zrovna před chvílí pronesla pár slov k vysílání. Já osobně vám 
taky fandím a moc jsem se zaradovala nad tím, že bude vysílat 
křesťanská stanice. Ale poznámky posluchačky byly opravdu 
na místě. Jen za dnešní den jsem zaregistrovala tolik věcí, kte-
ré se s křesťanským způsobem vůbec neslučují, a podotýkám, 
že nejsem vůbec konzervativní člověk! Zamyslet se nad svatou 

Alžbětou, těmi tématy, co už zmínila posluchačka, a pak začít s Lochneskou... Je mi 
jasné, že na začátku člověk tápe, natož tak radiová stanice, ale to, co dáváte do éteru 
pod hlavičkou TWR, mě moc zaráží, to nelze omluvit ani tím, ze vysíláte pro mladé... je 
mi z toho trochu smutno... Posluchačka z Moravy, SMS
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témat, písniček, gratulací, oznámení a podobně. Jak to funguje? Celodenní vysílání Rádia 7 má 
v rámci svého programového rozvrhu totožné rubriky jako středovlnná a krátkovlnná nabídka 
Trans World Radia – samozřejmě v přesně stejném čase. V tomto okamžiku se pomocí dalších, 
komunikačních satelitů připojí pozemní středovlnné nebo krátkovlnné vysílače a jsou napá- 
jeny online signálem Rádia 7. Za toto technické řešení vděčíme zahraničnímu odbavovacímu 

Vážená redakce TWR, předem děkujeme za vyřešení našeho špat-
ného příjmu vysílání na středních vlnách. Internet je v Praze pří-
stupnější. Díky Pánu za vyslyšení modliteb pro plošné šíření evan-
gelia. V dnešní uspěchané době více lidí brouzdá po internetu 
a hledá. Lukáš 11, 10: „Neb každý, kdož prosí, béře, a kdož hledá, 
nalézá, a tomu, kdož tluče, bude otrevříno.“ 

Zdenek V., Spořilov

Vážení sourozenci v Kristu, děkuji Vám i našemu Pánu Ježíši Kristu 
za toto Jeho dílo využití moderní techniky. Asi měsíc mám pevné 
bezdrátové připojení k internetu. Doposud jsem poslouchal ame-
rickou stanici „The Gospel Radio“. Jsem rád, že mohu přejít na 
TWR. Vnitřně jsem spojen s Vámi. Hospodin požehnej Vaši práci.

Karel I., Lysá n. Labem

Prajem príjemný a požehnaný den, mám k Vám prosbu. Minulú 
nedeľu (12.3.) som počúvala na Vašej stanici bohoslužbu, keďže 
som si neskôr zapla vysielanie, neviem z akého slovenskeho spolo-
čenstva bola kázeň a kto ju kázal. Boli by ste takí milí a poslali mi tú 
informáciu? Vopred Vám ďakujem a prajem mnoho pokoja, milosti 
a požehnania Božieho pri Vašej praci aj v osobnom živote.

Andrea, SMS

Myslím, ze společný zpěv je důležitý, vždycky, když lidé patřili do 
nějakého společenství (nejenom křesťanského), tak spolu zpíva-
li – viz všechny ty sokoly, skauty, dětské tábory apod. I do církve 
tedy společný zpěv patří, jinak tam člověk chodí jako na koncert. 
Díky a pěkný den.

Blanka, SMS

Ahoj všichni v TWR. Chtěl bych moc ocenit a pochválit vysílání 
přes internet. Před pár dny jsem si pořídil přes kabelovku neome-
zený přístup na net a nejvíce mě z toho potěšilo právě Vaše vysílání. 
V současné době žiji v Ústí nad Labem, kde byl doposud poslech 
Vašeho vysílání prakticky nemožný, ale to už je pryč!! Takže dík 
moc, je to super!! Ať Vám v tom Bůh bohatě žehná a ať se ze zku-
šebního stane trvalé vysílání.

Pavel P., Ústí n. Labem

Vaše působení je příjemné. Nebojte se – do toho se dostanete. Pře-
řeky jsou milé, hudba též. Pracuji a poslouchám Rádio 7 – příjem-
ná společnost. Přeji obrovský rozvoj pro Vaše rádio – ať zní VŠU-
DE – haleluja, děkuji.

 Šárka, SMS
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pracovišti Trans World Radia pro Evropu a Blízký východ. Pracovníci tohoto centra tak vyhově-
li našemu přání a realizují tuto „vesmírnou rošádu“ mezi satelity a dokáží přesměrovat a pro-
pojit vše potřebné.  19. ledna selhala počítačová technika Ondrovi Malinovi a mnoho práce 
vyprchává do nenávratna – tak to radosti nepřidává!  S rozjezdem celodenního vysílání začí-
náme oceňovat nezištnou, velkou i malou pomoc různých lidí. Kupříkladu k nám nedávno 

Malován í
Budova TWR-CZ bude mít brzy desáté narozeniny. Pro pamětníky je to asi 

šok, i nám se to tak zdá, protože je to jako včera, co jsme se do ní stěhovali. Díky 
Bohu, slouží skvěle svému účelu, ale její věk nejvíce prozrazuje malba. Někdy 
na počátku května bychom chtěli vymalovat alespoň chodby budovy. Kdyby se 
našel někdo ochotný přijít na jeden den v montérkách se štětkou, zavolejte nám. 
Dáme to nějak dohromady. A kdyby se našla také nějaká ochotná pomocnice 
s kyblíkem na úklid po malování, bude stejně vřele přijata. 

Termíny malování dáme dohromady koncem dubna, ale předběžné informace 
dáváme a ochotní pomocníci se mohou hlásit hned, a to na telefonu 544 233 771. 
Vše potřebné sdělí Jitka Hovořáková.



Pracovníci TWR-CZ říkají: Už 15 let vyrábíme tento zpravodaj ve spolupráci 
s firmou Metoda, spol. s r.o. Rádi doporučujeme.

Grafické studio METODA,
	 svěřte	se	do	rukou	odborníků

Poskytujeme tyto služby:

• • • grafický design

• • • předtisková příprava, sazba

• • • skenování, úpravy fotografií

• • • tvorba www stránek

• • • reklama, reklamní předměty

• • • nakladatelství

• • • tisk

• • • dodávky na klíč

U nás naleznete dynamické, profesionální prostředí  
s nejvyššími nároky na kvalitu poskytovaných služeb.

Využijte naše dlouholeté zkušenosti v oboru.

Metoda, spol. s r. o.
Hluboká 14, 639 00 Brno
tel./fax: 543 214 485
e-mail: metoda@metoda.cz
www.metoda.cz máte	na	to	Metodu
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Vážení a milí Petře Vaďuro a Danieli Hečko, chci vám oběma 
z celého srdce poděkovat. Nepamatuji si, že bych někdy slyšela 
něco podobného. Téměř hodinu slovo, slovo povzbuzení, slovo 
naděje, řešení a hlavně slovo čišící pravdou. Žádná klišé. Zcela 
výjimečné bylo, že slovo nebylo přerušováno hudební vatou, která 
často vůbec nesouvisí s tématem. Vy dva jste mi v sobotu večer 
dali nezapomenutelný pocit radosti a sounáležitosti. O čem jste 

mluvili, jsem totiž prožívala. Drogovou závislost – letitou – jsem zažila – ovšem na své 
dceři. Dnes je vyléčena.

Blanka C., Praha

Milí zaměstnanci Rádia 7, poslouchám Vás online – živě – v Němec-
ku. Máte opravdu velmi kvalitní vysálaní. Dnešní přednáška o vině 
byla úžasná! Hodně skutečností mi připomněla a oslovovala mě. 
Přeji Vám krásný den! S pozdravem

Kateřina Neureiterova, SMS

Milí pracovníci TWR, srdečně Vás zdravím a děkuji za možnost si 
na Vašich www stránkách dodatečně poslechnout pořady, které 
mi uniknou či které bych si kvůli nedostatku signálu ani nemě-
la možnost poslechnout. Ačkoliv nejsem člověk nábožensky 
založený, Vaše pořady se moc příjemně poslouchají a uklidňují.

Zuzana H., Litoměřice

Recepce aneb jak přicházejí pomocníci
V minulém vydání Antény  jsme psali o potřebě obsadit recepci v naší budově dobrovolníky. 

Tato pomoc je pro nás opravdu mimořádná, i když se může zdát, že nejde o nic pro nás tak nezvla-
datelného. Ono braní a přepojování  telefonů, pouštění návštěv a péče o ně nebo braní pošty 
a spoustu dalších malých drobností zvládne skutečně téměř každý, ale jak toto drobné zdánlivé 
„nic“ rozkouskuje práci redaktorů nebo jiných pracovníků rádia, to si uvědomí málokdo. Ale kdo 
to okusil na „vlastní kůži“, ten už ví, jak opravdu 
velká je pomoc všech dobrovolníků. 

Nyní  nám  chodí  pravidelně  každý  týden 
pomáhat Blanka Sedláčková, Zdeňka Wajdová, 
Zdena  Hoydenová,  Stanislav  Kašparec,  Jana 
Štrajtová  a  v  zimě  pomáhala  ještě  Hana  Žího-
vá.  Většinou  pracují  jeden  půlden,  někteří  dva 
půldny.  Protože  potřebujeme  obsadit  dvě  smě-
ny (ráno od � do �� a od �� do cca �7 hodin, 
máme  ještě  volné  �  půldny),  zájemci  o  dobro-
volnou pomoc se mohou přihlásit – rádi vás po 
seznámení s pracovištěm zaučíme. 

Jsou situace, kdy někoho cílevědomě hledá-
me a dlouho nic, a jindy si jen tak posteskneme 
a Bůh nám pošle lidi sám. 
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začala jednou týdně chodit Lucie z Brna, která nám pomáhá ládovat data o jednotlivých pís-
ních do počítače. Chvíli před tím k nám jednou týdně docházela Petra Oppeltová a obtelefo-
novávala hosty pro spousty rozhovorů, které jsme potřebovali domluvit. Jiní lidé chodí jednou 
i víckrát týdně na recepci zvedat telefony a vítat návštěvy (Zdena Hoydenová, Blanka Sedláč-
ková, Jana Štrajtová, Zdena Wajdová, Stanislav Kašparec, několik měsíců se zapojila i Hanka 

Dlouholetá kolegyně Blanka Sedláčková chodí 
vypomáhat na recepci.
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Žíhová. To ale neznamená, že bychom „neuživili“ další J. Jsme Bohu velmi vděční za každou 
pomocnou ruku – mimo praktické pomoci a konkrétní odvedenou práci je to pro nás jeden 
z důkazů, že Bůh sám si tuto práci zaštiťuje a vede.  Jirka Krejčí, moderátor ranních směn 
Rádia 7, měl nedávno sen, prý úplně živý: Vchází do odbavení, usedá za mikrofon a pouští 
první písničku... nic. Lekne se a vyjede druhou šavli – nic. Honem zkouší nějaké cédéčko, 

Vzpomínáme,  jak  těsně před koncem roku při-
šla ke dveřím mladá, hezká paní a prý jestli bychom 
ji nezaměstnali. Takové situace známe, nejsou příliš 
časté, ale stávají se několikrát do roka. Téměř vždy 
to končívá slušným rozloučením. Ale vyhoďte něko-
ho dva dny před Vánocemi, tak jsme jí dali šanci, ať 
se zeptá po Novém roce. Říkali jsme si, že to pak 
bude bezbolestnější. No a dopadlo to tak, že dnes 
už s námi  Jiřinka pracuje  rok a  tři měsíce a  jsme 
moc rádi, že ji máme. 

Podobné to může být i s dobrovolnými spolupra-
covníky. Během posledních deseti měsíců se nám 
nabídlo  tolik  dobrovolných  pomocníků,  co  snad 
za předchozích deset let dohromady. Například to 
není tak dlouho, co zavolala nějaká paní s dotazem, 
zda  nepotřebujeme  nějakou  výpomoc.  Že  hledá 
trošku práce, je na mateřské a ještě by cosi zvládla 
a že je šikovná, učí náboženství, s počítačem umí 
a  že  je  celkem  výřečná  paní J. Mysleli  jsme,  že 
to  skončí  naší  odpovědí,  že bychom  rádi,  ale  jen 
zadarmo, a ono neskončilo. Paní klidně říká, že to 
nevadí, a tak jsme si dohodli schůzku. Od té doby 
neuplynulo mnoho času, ale dost na to, abychom 
mohli být vděčni za její dva dny v týdnu, které zdar-
ma  věnuje  službě  TWR-CZ.  Jmenuje  se  Zdeňka 
Wajdová a v telefonu velmi „klame“ hlasem. V osob-
ním kontaktu je skromná, milá, spíše až plachá, ale 
velmi pilná a skutečně šikovná pomocnice. 

A podobné to je se všemi jmenovanými dobro-
volníky. Zdena Hoydenová měla úraz nohy a hned 
jak zranění rozkulhala, znovu nastoupila na recepci 
a dokonce nám už další pomocnici domluvila. 

Zkušenost, kdy k nám lidi přivede sám Pán, je k nezaplacení J. 

Rádio 7, přeji příjemný večer. Mám dnes něco k tématu do pořadu 
Noční můry. Je to jeden citát, který přesně vyjadřuje můj pohled 
na přítele a přátelství. „Přítel, to je někdo, kdo zná píseň ve tvém 
srdci a dokáže ti ji zazpívat, když jsi ty sám zapomněl slova.“

Josef S., e-mail

Dobrý večer, poslouchám TWR už 26 let. Poslech na internetu je 
velká výhoda a hlavně kvalita zvuku. Jsem ovšem rád, že i nadále se 
vysílá na středních a krátkých vlnách. Když jsem nedávno pracoval 
v Německu, tak jsem byl rád, že si večer můžu váš program nala-
dit na tranzistorovém rádiu. Znám i jiné lidi, kteří internet mít nikdy 
nebudou. Přeji mnoho Božího požehnání. Vladimír Z., Kostelec
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O čem asi přemýšlí Zdeňka Wajdová?

Zleva: Alena Bartošková, Rozita Mertová,  
Alena Kolegarová, Zuzana Zemanová  
a Hanka Žíhová na setkání spolupracovníků 
TWR.
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minidisk, další program – nic, nic, nic. TICHO. Úplně zpocený hýbe kdejakým čudlíkem na 
mixpultu, ale všechno zbytečné. V tom se rozletí dveře, do odbavení vletí Kateřina a to byste 
měli slyšet! Jirku doslova seřvala, prý když není schopný se naučit základní technické úkony, 
ať už se tady NIKDY neukazuje!!! Když se Jirka probudil, byl celý zpocený hrůzou a chvíli musel 
zkoumat, jestli to byl opravdu jen sen. Nejlegračnější na tom je, že Katka má v úterý večer 
hodinu před půlnocí pořad, který se jmenuje Noční můry J .  Víte, jak se pozná přepracová-
ní? Možná je definic více, ale tahle je taky pravdivá: Jakmile začnete klepat na dveře vlastní 
kanceláře... Katka už to dělá celkem pravidelně J.  Nachlazení a všelijaké virózy se občas 
zahnízdí i u nás v redakci, momentálně je na tom asi nejhůř Petra, která má sice „jenom“ rýmu, 
ale zato pořádnou. Když dnes přišla do práce, sotva mluvila, skoro neslyšela J, a tak tak se 
vyšplhala do druhého patra do své kanceláře. Ale za nějakou chvíli od ní došlo vnitřní poštou: 
„...A mimochodem, právě jsem zjistila, že tady to „svoje“ pracovní místo mám moc ráda – dala 
jsem si kafe, přečetla poštu, je mi najednou líp a jdu na to, než to přejde...“ No není ten pra-
covní proces zdravý a krásný? J.  Další díl z vnitřní korespondence od Petry Katce: „ Věřila 
bys tomu, že po půl roce v práci jsem se dnes poprvé z prkenné polohy opřela při práci o opě-
radlo židle? To ti je objev!“  9. a 29. ledna proběhly dvě prezentace naší služby ve sboru 
Církve bratrské v Brně. První setkání bylo s mládeží, druhé se seniory, ale nejen s nimi.  19. 
ledna přijelo do TWR 35 studentů Vyšší odborné školy misijní a teologické v Kolíně. Od září 
jsme na škole vyučovali jeden semestr předmět s názvem Úvod do mediálních studií. Výuka 
vyvrcholila technickým miniseminářem v našem studiu a exkurzí. Dostali jsme krásnou brouše-
nou minivázičku.  V únoru přijel na návštěvu náš evropský šéf George Cooper. Překvapil nás 
dárkem. Dovezl krásnou bonsaj se slovy: „I po tolika letech spolupráce je náš vztah mladý 
a krásný.“ Bonsaj se musí hodně opečovávat (a vztahy taky).  Na přelomu února a března se 
na jeden celý den do našich kanceláří nastěhovali Tomáš Dittrich a Tomáš Coufal – redaktoři 
časopisu Život víry. Desítkou v terči zájmu byla Kateřina Hodecová a sem tam nějaká ta rána 
trefila i Aleše Bartoška. Rozhovor s nimi byl zveřejněn v Životě víry, v čísle 3/2006.  Začát-
kem roku jsme obdrželi první dětské soutěžní modely. Na výzvu v pořadu Tam-tam přilétli do 
redakce 2 netopýři (papíroví) a do dětského pořadu Kormidlo přiletěl jeden soutěžní čáp.  
Zima byla opravdu dlouhá a bohatá na sníh. Při jarním tání nám dokonce někudy začalo kapat 
do budovy... kudy se sníh prodral, to jsme nezjistili, ale i tak nás čeká malování. Kdyby někdo 
z Brna chtěl pomoci s malováním chodeb, hlaste se, rádi vám půjčíme štětku a váleček J. 
Koncem dubna to nějaký den uskutečníme.  Mnozí moderátoři se ve studiu potýkají s výslov-
ností cizích jmen v nejrůznějších zprávách a oznámeních. Když Petra nedávno ohlašovala 
chystanou akci ProChrist, jejímž hlavním protagonistou je Ulrich Parzány /parcány/, vytřeštila 
oči a zřejmě v podvědomé vzpomínce na oblíbené italské těstoviny uvedla do éteru „ulricha 
panzányho“.  Dušan Jargaš nejprve vypral filtr ve vysavači, pak vyměnil filtr v odsavači par 
nad vařičem a pak nám oznámil, že se 22. července bude ženit.  

Milí TWRáci! Rád bych se vyjádřil k vašemu vysílání přes satelit. 
S velkou zvědavostí jsem si 2.1.2006 naladil vaše vysílání a od té 
doby jsem mile překvapen. Nabídka programů je skutečně pestrá 
a zajímavá. Obzvlášť se mi líbí různá svědectví, hudební pořady 
a nedělní bohoslužby byly super. Na nejbližší skupince vás budu 
propagovat, i když mám trochu obavy, že příjem rádia přes satelit 
patří obzvlášť u starší generace do říše sci-fi. Časem byste mohli 

informovat o tom, jak se tento způsob poslechu ujal mezi posluchači. 
Ivan H., Jablůnka

Ahoj Petrušky, moc vás zdravím a děkuji za vaše zajímavé poví-
dání. Osobně znám též maminku se šesti krásnými dětmi a je pro 
mě velkým požehnáním. Zvláště v roli vzácné manželky a vůbec 
v tom, s jakou trpělivostí a obětavostí se o svou rodinku se svým 
neméně zajímavým mužem stará. Měla bych k vám prosbu: holky, 
prosím vás, mluvte spisovně... Rve mi to uši – starý lidi, voblíkám 
se – ale chápu, že je to těžké. Děkuji a přeji požehnaný čas!

Andrea Lazarčíková, SMS
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