Obejmi a utíkej
Spolupracovník TWR na své loÀské náv‰tûvû âíny proÏil zvlá‰tní vûci. Nemají tam církevní
budovy, sbory se scházejí doma. Pﬁi schÛzce s vedoucími pracovníky církve, kdy plánovali práci
TWR na dal‰í rok, si vyslechl mnoho zajímavého. Tento pﬁíbûh snad nejvíc bere za srdce.
V roce 1984 Duch svat˘ vybídl sedm hlavních pracovníkÛ jednoho domácího sboru, aby nesli
evangelium do vzdálen˘ch a zapadl˘ch provincií. Tak ‰li a Pán si jich pouÏil ke „sklizni“ mnoha du‰í.
ProtoÏe ti noví kﬁesÈané mûli takovou radosti, a tolik chtûli Dobrou zprávu ‰íﬁit dál, místní úﬁady
si v‰imly rychlého nárÛstu kﬁesÈanství. SnaÏily se toto hnutí potlaãit, a tak vyhlásily „zatykaãe“ na
na‰ich jiÏ zmínûn˘ch sedm lidí. ·est jich chytili, ale bratru Wangovi se podaﬁilo uprchnout.
Stalo se to takto: Místní úﬁedníci ho pronásledovali ze shromáÏdûní do shromáÏdûní, z vesnice do
vesnice. Dostali se i na místo, kde bratr Wang byl. Jeden bratr v Kristu stateãnû vstal a objal velitele policie, kter˘ pronásledovaného honil. Zatímco velitel setrvával v tûsném objetí, bratr Wang utíkal o Ïivot.
Tak jeden vûﬁící riskoval Ïivot pro druhého, kter˘ pﬁinesl evangelium do celé ﬁady provincií v âínû.

Arabská mládež
V bﬁeznu TWR roz‰íﬁilo svou arabskou sluÏbu rostoucímu poãtu mlad˘ch lidí na Blízkém v˘chodû
tím, Ïe zaãalo vysílat populární program do severní Afriky. Povídání na ulici, drama vysílané kaÏd˘
t˘den 15 minut, probírá témata mlad˘m lidem blízká. Od roku 1998 uÏ tento poﬁad ovlivnil mnoho
ÏivotÛ. „V této oblasti je pﬁes 60 % obyvatel pod vûkovou hranicí 20 let. Beze sporu severní Afrika
a Blízk˘ v˘chod potﬁebují poﬁady pro mládeÏ. A my touÏíme udûlat je‰tû víc!“, ﬁíká ﬁeditel arabského
oddûlení TWR. Tento poﬁad vznikl spoluprací TWR a Zpût k Bibli.
Nazih O., ﬁeditel TWR JOLCA v Jordánsku, reprezentoval TWR na Arabské mediální konvenci
v Libanonu 11.–17. bﬁezna. Zde se vÏdy po roce a pÛl setkávají v‰echny kﬁesÈanské mediální agentury té oblasti. V jordánské redakci v únoru dostali od posluchaãÛ pﬁes 400 dopisÛ.

Rada TWR-CZ
Kdo jste? Kdo vás zaloÏil? Kdo vás platí? Které církvi podléháte? To jsou dost ãasté otázky, které
nemusí b˘t kladeny jen pracovníkÛm na‰í redakce. MÛÏe se s nimi setkat kaÏd˘ posluchaã, kter˘ se
obãas „pochlubí“, Ïe poslouchá Trans World Radio. Vûﬁím, Ïe s vût‰inou takov˘ch otázek si snadno
poradíte. Pﬁesto vám dnes pﬁedstavíme skupinu lidí, starajících se tak trochu z nadhledu o provoz
ãeské redakce Trans World Radia. Tento t˘m se jmenuje Rada TWR-CZ a tvoﬁí ji pﬁedev‰ím zástupci
spolupracujících církví. V kvûtnu a srpnu 2001 do‰lo v obsazení Rady k nûkter˘m zmûnám.
Z Rady TWR-CZ na vlastní Ïádost odstoupili dva ãlenové. Nejprve z funkce pﬁedsedy Rady,
a o nûkolik mûsícÛ pozdûji úplnû, odstoupil bratr Petr Zeman. Petr pÛsobil v Radû Trans World Radia
od sam˘ch poãátkÛ vzniku samostatné ãeské redakce. Urãit˘ ãas byl i v základním pracovním t˘mu.
Dal vzniknout první poãítaãové evidenci posluchaãÛ a programÛ. Trpûlivû naslouchal rÛzn˘m debatám
a jeho biblické slovo jsme pﬁijímali jako pohlazení od samého Pána. Sv˘m odchodem z oficiálních struktur TWR-CZ nedává najevo nezájem o tuto sluÏbu. Jeho srdce zÛstává s námi a toho si velmi váÏíme.
Tím druh˘m rezignujícím ãlenem Rady je bratr Stanislav Kaczmarczyk. I on byl nûkolik let v ãele
Rady a i kdyÏ nikdy nebyl zamûstnancem redakce, sledoval na‰i práci a nikdy nezapomnûl na slova
potû‰ení a povzbuzení. Jeho srdce patﬁí pﬁedev‰ím misijní práci, mládeÏi a dûtem. Kdybychom mûli
nûjak˘ status ãestn˘ch ãlenÛ, urãitû by jím oba bratﬁi byli vyznamenáni. Díky Bohu za jejich práci.
V souvislosti s rezignací dvou ãlenÛ byl kooptován za ﬁádného ãlena Rady dosavadní kandidát
bratr Pavel Kﬁivohlav˘ . (Znám˘ kﬁesÈansk˘ psycholog Jaro Kﬁivohlav˘ je PavlÛv otec.) Souãasnû
Rada pﬁizvala ke spolupráci a k ﬁádnému ãlenství v Radû jednoho zástupce KﬁesÈansk˘ch spoleãenství v âeské republice. Bratﬁi a sestry z tohoto spoleãenství s námi spolupracují jiÏ nûkolik let.
Nominován byl bratr Karel ¤eÏábek, kter˘ v dobû psaní tûchto ﬁádkÛ nabídku zvaÏoval.
Stávající obnovenou Radu TWR-CZ pﬁedstavují Petr Raus, Karel ¤íman, Jan Viktorin, Emanuel
Opravil, Bohuslav Smutn˘, Pavel Kﬁivohlav˘, Josef Hurta, Otakar VoÏeh, Emil Kroczek,
Oto Zabystrzan, Kateﬁina Hodecová a Ale‰ Barto‰ek. Pﬁedsedou Rady byl zvolen Petr Raus,
místopﬁedsedou zÛstal Karel ¤íman.
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Rada se schází ke sv˘m jednáním zpravidla 2x roãnû a ﬁe‰í pﬁedev‰ím strategické problémy této
sluÏby. Více podrobností ﬁe‰í pûtiãlenné Pﬁedsednictvo rady (pﬁedseda, místopﬁedseda, ãlen Rady,
ﬁeditel a jeho zástupce), které se schází zpravidla 5 x roãnû.
âlenství v Radû i v Pﬁedsednictvu rady je dobrovolné a není Ïádn˘m zpÛsobem honorované.

Kdy budeme vysílat celý den?
V minulém vydání tohoto zpravodaje jsme vás seznámili s na‰ím zámûrem dát posluchaãÛm mnohem vût‰í moÏnost poslechu na‰ich relací. Z va‰ich reakcí cítíme jednomyslnou podporu – jen se nám
tûÏko odhaduje, jak je silná. V bﬁeznu vloÏen˘ anketní lístek vyplnilo a vrátilo pouze asi 20 % odbûratelÛ Antény. To není mnoho, ale rozhodnû to není zanedbatelné mnoÏství. Drtivá vût‰ina odpovídajících vyjádﬁila podporu na‰emu zámûru. V‰echny dal‰í dostupné signály dávají jednoznaãnû najevo,
Ïe máme zaãít, a to rychle. To nás velmi povzbuzuje a také zavazuje k pracovnímu úsilí v této oblasti.
Pﬁípravné práce se rozbûhly ve ãtyﬁech hlavních smûrech:
Spolupráce se slovenskou redakcí TWR: Od samého zaãátku panuje zásadní shoda. Na
mnohé provozní záleÏitosti máme rÛzné názory (napﬁ. kdy zaãít, kter˘ satelit pouÏít, atd), ale nic
z toho nebrání v dal‰í práci na realizaci tohoto zámûru. Dohodli jsme se na mnoha dÛleÏit˘ch principech vzájemné spolupráce. DÛleÏitou souãástí dohody jsou pﬁedcházející konzultace o v˘bûru
satelitu, pﬁenosov˘ch tras, praktické rozdûlení pﬁípravn˘ch prací a dohoda o financování spoleãného
projektu. Díky Bohu, Ïe ve v‰ech strategick˘ch otázkách nacházíme vzájemné porozumûní a studujeme nejlep‰í moÏné varianty ﬁe‰ení. Celá problematika je pro nás nová a mnohé související problémy objevujeme za pochodu a uãíme se je ﬁe‰it.
Konzultace s TWR-Evropa: Jak TWR-CZ, tak TWR-Slovakia jsou národními partnery Trans
World Radio-Evropa. Cel˘ ná‰ spoleãn˘ ãesko-slovensk˘ zámûr chceme dûlat ve shodû s evropsk˘m
vedením TWR. Na‰i snahu evropské vedení sice pﬁivítalo, ale protoÏe je na evropské zvyky dost progresivní, dochází k mnoha komunikaãním kolapsÛm. Na zaãátek listopadu pﬁipravujeme setkání
ãesko-slovensko-evropského vedení, protoÏe chceme najít spoleãnou ﬁeã se v‰emi zainteresovan˘mi
partnery. Pﬁitom samozﬁejmû platí vzájemná ohleduplnost a také respekt pro uznání nutn˘ch krokÛ
druhého partnera. âeská redakce stále spatﬁuje v celodenním vysílání otevﬁenou moÏnost k bezbariérovému ‰íﬁení evangelia pomocí rozhlasov˘ch vln. Strategickou a nevyﬁe‰enou otázkou zÛstává,
zda drÏitelem licence bude ãeské, ãi slovenské TWR, nebo TWR-Evropa. Tento problém nemá Ïádn˘
vliv na posluchaãe, vÛbec niãemu nebrání, ale z administrativních dÛvodÛ je to tﬁeba vyﬁe‰it.
Správní problematika a administrativa: Ve‰kerá úﬁední jednání se rozbûhnou naplno v okamÏiku rozhodnutí, kdo bude cel˘ projekt registrovat - tedy kdo bude drÏitelem vysílacích práv. Pak
bude tﬁeba jednat o v‰ech správních záleÏitostech, autorsk˘ch právech a technick˘ch problémech.
Mnohé z toho uÏ máme pﬁedﬁe‰ené, jednali jsme se subjekty provozujícími satelitní a pﬁenosové
linky. Jsme pﬁipraveni i na variantu, Ïe by TWR-CZ cel˘ projekt registrovalo na svém území.
Programové, personální a finanãní strategie TWR-CZ: UÏ pﬁed prázdninami jsme zahájili
kampaÀ k získávání nov˘ch spolupracovníkÛ a k intenzivnûj‰ímu zapojení stávajících externích spolupracovníkÛ. ZmiÀujeme se o tom je‰tû v jiné kapitole tohoto vydání Antény. Nejde nám jen o zvût‰ování poãtu spolupracovníkÛ, nebo o více odpracovan˘ch hodin ve studiích. ZdÛrazÀuji, Ïe nejen
o to! Proto pﬁíprava stávajících, pﬁedev‰ím redakãních spolupracovníkÛ probíhá takﬁíkajíc „na plné
obrátky“. Zaãátkem záﬁí absolvovali 4 redakãní pracovníci biblick˘ semináﬁ v Rakousku a zhruba za
mûsíc, na zaãátku ﬁíjna, 8 pracovníkÛ a spolupracovníkÛ absolvovalo jedenáctidenní praktick˘ kurz
specializovan˘ na pﬁípravu relací, psaní scénáﬁÛ a technické základy. Kurz byl urãen˘ pro celou
Evropu, probûhl na Slovensku a pﬁipravilo ho evropské vedení TWR. Musíme konstatovat, Ïe na‰e
delegace poãetnû pﬁeválcovala v‰echny ostatní. A jsme moc rádi, Ïe nejen poãetnû. Díky Bohu se
tvoﬁí vynikající t˘m lidí, schopn˘ch zapojit se do redakãní práce. Krátce poté odjeli 3 na‰i externí
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V redakci se zmûnilo mnohé a snad na nic z toho nezapomeneme: Tak v prvé ﬁadû
porodily na‰e dvû moderátorky: Petra Oppeltová (Na sobotní frekvenci Proglasu)
povila v ãervenci syna Tomá‰e a v srpnu se Petﬁe Eliá‰ové (Takt) narodil syn Karel.
Oba kluci jsou jako buci a maminky jen kvetou (tátové taky).
Posun Ondry Maliny

spolupracovníci na 4 dny do Budape‰ti, kde absolvovali dal‰í speciální odborn˘ kurz, tentokrát pro
psaní krátk˘ch kﬁesÈansk˘ch relací, urãen˘ch pro vysílání v sekulárních médiích. Na první polovinu
pﬁí‰tího roku pﬁipravujeme intenzivní odbornou pﬁípravu v‰ech nov˘ch zájemcÛ o spolupráci. Tak
nûjak probíhají dÛleÏité personálnû-programové pﬁípravy. Jejich prÛbûh je velmi povzbuzující.
Programové cíle celodenního vysílání jsou dal‰í specifickou otázkou. Základní náãrt uvaÏované programové skladby jsme uvedli v minulém vydání Antény. Podrobnûj‰í informace zatím neuvádíme – ne
proto, Ïe bychom je nechtûli prozrazovat. DÛvod je daleko prozaiãtûj‰í. Diskutujeme o tom a nic není
uzavﬁeno. Programová skladba je nejdÛleÏitûj‰í souãástí na‰í práce, proto zhruba kaÏdé tﬁi mûsíce vyjedou ãlenové misijního vedení TWR-CZ nûkam mimo civilizaci, aby se spoleãnû modlili a o tom v‰em
diskutovali. Modlete se spolu s námi. MÛÏete se drÏet na‰ich modlitebních pﬁedmûtÛ, modlete se za to,
co nás moÏná ani nenapadne. Jsme si vûdomi toho, Ïe pÛjdeme-li v BoÏích stopách, bude nás nepﬁítel stíhat. Ale ná‰ Pán nad ním zvítûzil a z Jeho vítûzství mÛÏeme ãerpat pokoj my v‰ichni.
Úplnû samostatnou a ne bezv˘znamnou kapitolou jsou finance. Otevﬁete si minulou Anténu
a pﬁeãtûte si, co jsme tam o finanãní stránce tohoto projektu uvedli; stále to platí. Staãí, kdyÏ ztrojnásobíme svoji obûtavost a na‰e vysílaãe mohou 10x tolik vysílat. Ale o mnoÏství to není – to v‰ichni
víme a ani nám o to nejde. Rozhodnû nám ale musí jít (a také skuteãnû jde) o to, abychom pronikli
k co nejvût‰ímu poãtu posluchaãÛ a aby si nás kaÏd˘ mohl kdykoliv naladit. Proto jsme uÏ pﬁed
prázdninami pﬁipravili nûkolik prezentaãních materiálÛ. Jsou v ãeském i anglickém jazyce a jsou
urãeny tûm, které BÛh obdaroval darem dávání... Jsme si vûdomi toho, Ïe tento dar má drtivá vût‰ina kﬁesÈanÛ. Ale ne kaÏdému BÛh poloÏil na srdce zvûstování evangelia rozhlasem a práci Trans
World Radia. Existuje mnoho dal‰ích aktivit, které je tﬁeba podpoﬁit. Pﬁesto jsme pﬁipraveni kaÏdého
zájemce podrobnû informovat o v‰em, co mÛÏe i díky jeho daru b˘t uvedeno do Ïivota. Nûco málo
z na‰eho prezentaãního materiálu uvádíme na jiném místû této Antény.
Kdy tedy budeme vysílat? Dûláme v‰echno proto, aby na‰e redakce byla pﬁipravena na podzim roku 2002. Podle stále mûnících se diskusí s vedením TWR-E to jeden t˘den vypadá na leden
2002 a druh˘ t˘den na leden 2003. Pevnû vûﬁíme, Ïe to bude hned, jakmile Pán BÛh odstraní
v‰echny pﬁekáÏky a podá pomocnou ruku.
Jsme rádi, Ïe nás v tomto zámûru podporuje i Jan Viktorin, ãlen Rady TWR-CZ. Proã o nûm mluvím? Jan Viktorin má své kanceláﬁe umístûny v na‰í budovû. Od prvního dne po nastûhování sdílíme
spoleãnou stﬁechu. Jeho firma vyuÏívá polovinu podkrovních prostor a pro TWR-CZ je to v˘hodné.
Pronájem kanceláﬁí pokryje vût‰inu provozních nákladÛ budovy a navíc si vzájemnû vypomáháme
technikou. Praktická pomoc od Jendy Viktorina se dá vyãíslit na nûkolik tisíc korun mûsíãnû. A nyní?
Právû v tûchto prostorách budeme budovat odbavovací pracovi‰tû roz‰íﬁeného vysílání. Pro Jendu to
znamená stûhování a s nejvût‰í pravdûpodobností i stavbu vlastního firemního objektu. To, co se lehce
napí‰e na dva ﬁádky, se prakticky provádí velmi nesnadno. S Janem Viktorinem konzultujeme rÛzné
varianty ﬁe‰ení a on je pﬁipraven pomáhat ﬁe‰it v‰e tak, abychom mohli zahájit vysílání bez vût‰ích prÛtahÛ. Pevnû vûﬁíme, Ïe vzájemné vztahy tím nic nenaru‰í a budeme se nadálet tû‰it z jeho pﬁíznû.
Modlete se spolu s námi a urãitû v‰e dopadne tak, jak má!
Alpské údolí z hradu Mittersill
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z role civilisty – mazáka do role ﬁádného zamûstnance se projevila mimo jiné následující pﬁíhodou. Jednou Katka ve‰la do místnosti digitální stﬁiÏny, kde za jedním poãítaãem sedûl Ondra, coby ãerstv˘ zamûstnanec a za druh˘m Matou‰ âep, coby ãerstv˘
civilista. A Katka pravila: „Mám velikou prosbu...“ Oba kluci vzhlédli od poãítaãe

SATELITNÍ EKONOMIKA
Jednorázové poﬁizovací investice:
(Tyto investice jsme pﬁipraveni uhradit a realizovat ihned)
ceny uvedeny v tisících Kã
Investice do vybavení vysílacího pracovi‰tû:
Mixpult . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
Pﬁístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620
Pomocná zaﬁízení . . . . . . . . . . . . . 110
Celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.080
Technické zázemí . . . . . . . . . . . . 665

Jednorázové poﬁizovací investice celkem: 1.745.000,- Kã.
Uvedenou cenu je moÏno poﬁízením ménû kvalitních zaﬁízení sníÏit aÏ o 30 %.

Provozní náklady
Na tyto náklady se snaÏíme získat finanãní podporu.
Ceny uvedeny za rok provozu v tisících Kã:
Technické zabezpeãení vysílání:

Materiální zabezpeãení vysílání:

Pﬁenosová trasa Aliatel . . . . . . . . . 600
Up link . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600
Satelitní kanál . . . . . . . . . . . . . . . . 600
ISDN spojení s ext. studii . . . . . . . 100
celkem roãní provoz . . . . . . . . 1.900

cestovné, honoráﬁe . . . . . . . . . . . . 100
kanceláﬁské a ostatní . . . . . . . . . . . 50
celkem roãnû . . . . . . . . . . . . . . . 150

Náklady na personální zabezpeãení vysílání:
(pro nonstop provoz - náklady se mûní
podle skuteãného poãtu pracovníkÛ)
Moderátor smûny . . . . . . . . . . . . . 350
Redaktor smûny . . . . . . . . . . . . . . 450
Pomocn˘ redaktor . . . . . . . . . . . . . 200
PﬁísluÏba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Vedoucí vysílání . . . . . . . . . . . . . . 250
celkem mzdy roãnû . . . . . . . . . 1.450
(vãetnû zákonn˘ch odvodÛ a poji‰tûní)

Provozní náklady celkem (rok): 3.500.000,- Kã
V˘‰e uvedené náklady jsou vypoãítány pro nonstop provoz. UvaÏovanou spoluprací
se slovenskou redakcí se tyto náklady sníÏí zhruba na polovinu.
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a Matou‰ ﬁíká: „Na koho?“ Na coÏ bleskovû zareagoval Ondra: „No na mû, tobû by to
ﬁekla jinak!!“ Tomu se ﬁíká sebevûdomí pracovníka TWR-CZ...! ☺
Na‰e Jitka má
stále problémy se vstáváním. Vystﬁídala uÏ spousty budíkÛ s nejrÛznûj‰ími typy zvonûní, ale zpravidla zcela ochraptûl˘ budík vyãerpán ztichne a na‰e Jitka spí klidnû

V budoucnu budu uvaÏovat o zakoupení
satelitního pﬁijímaãe
nevím
32 %

ano
51 %

ne
17 %

Celodenní ãeskoslovenské vysílání mû

zaujalo
44 %

podporuji
55 %

nezaujalo
1%

ÚVAHA:
Souãasné roãní provozní náklady TWR-CZ pﬁesahují ãástku 3 miliony korun.
V této ãástce není zapoãítána cena vysílaãe (je placena evropsk˘m TWR).
Souãasná produkce je prÛmûrnû 73 hodin vysílání mûsíãnû.
Náklady na jednu hodinu pﬁedstavují ãástku 3.700,- Kã.
Pouh˘m zdvojnásobením finanãních zdrojÛ dokáÏeme zv˘‰it
produktivitu desetkrát !!!
Náklady na jednu odvysílanou hodinu se mohou pohybovat kolem
pouh˘ch 750,- Kã.
POROVNÁNÍ:
PrÛmûrné náklady na jednu hodinu provozu bûÏné komerãní stanice
se pohybují mezi 5 aÏ 10 tisíci korunami !!!!
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a neru‰enû dál. A tak se dohodla s Katkou, Ïe jí se vstáváním pomÛÏe a bude ji budit
telefonem – na ten Jitka reaguje. A pro jistotu si domluvily heslo (aby bylo jasné, Ïe
Jitka uÏ pﬁem˘‰lí): Dromedár. A tak ráno v domluvenou hodinu Katka telefonuje a skuteãnû asi na tﬁetí zazvonûní se v telefonu ozvalo: „Dromedár!!“ „Fajn“, ﬁíkala Katka,

Proglas
KdyÏ asi pﬁed ‰esti lety pustilo do „vzduchu“ svá první slova Radio Proglas, byli jsme u toho.
Nebylo to proto, Ïe by Radio Proglas bez nás nemohlo existovat.... nic takového! Je‰tû v dobû sv˘ch
pﬁíprav na vysílání se s námi vedení Proglasu kontaktovalo a dohodli jsme se na vzájemné spolupráci. Od samého zaãátku jsou v‰echny na‰e vazby zaloÏeny na bratrsko-pﬁátelsk˘ch vztazích.
Nebylo tﬁeba uzavﬁít ani jednu písemnou smlouvu, nebylo tﬁeba vyãíslovat náklady, nebylo tﬁeba diskutovat o vzájemné potﬁebû. Díky tûmto nadstandardním vztahÛm jsme se nikdy nestali vzájemn˘mi
konkurenty. VÛbec se nedivíme tûm, kteﬁí to nechápou. VÏdyÈ opak je bûÏn˘.
Za tûch 6 let jsme se vzájemnû poznávali, snaÏili jsme se pochopit my‰lení jeden druhého
a i kdyÏ ne v‰e je nám spoleãnû vlastní, posluchaãi u sv˘ch pﬁijímaãÛ vdûãnû pﬁijímali v˘sledky na‰í
spolupráce - jednotlivé poﬁady.
Bûhem té doby do‰lo k nûkolika posunÛm vysílacích ãasÛ. Ná‰ základní poﬁad Svûtem Bible se
dostal do Ïádaného veãerního ãasu, postupnû jsme od Radia Proglas dostali dal‰í prostor (napﬁ.
kaÏd˘ t˘den ve ãtvrtek odpoledne vysíláme spoleãnû Listárnu, jeden páteãní veãer v mûsíci hudební
poﬁad Takt). Samotn˘ fakt, Ïe sobotní ranní poﬁad mÛÏeme vysílat Ïivû, stejnû jako napﬁ. hudební
magazín, není nic samozﬁejmého. Je za tím skryta velká dÛvûra vedení Radia Proglas. VÏdyÈ v takovém Ïivém vysílání mÛÏe zaznít mnoho nepoveden˘ch formulací, zvlá‰tû kdyÏ je navíc moÏnost pﬁím˘ch telefonních vstupÛ. A tak je mnoho dÛvodÛ, které nás vedou k velké vdûãnosti v‰em pracovníkÛm tohoto rádia. Podle va‰ich dopisÛ a ostatních ohlasÛ jsme si jisti, Ïe i jménem v‰ech na‰ich
posluchaãÛ mÛÏeme Radiu Proglas podûkovat! TakÏe milí Proglasáãci: Velké díky!
Proã tak dûkujeme zrovna nyní? ProtoÏe 25. listopadu 2001 bude odvysílán poslední díl seriálu
Svûtem Bible. MoÏná aÏ nyní jsme si v‰ichni uvûdomili, Ïe to nebyla taková samozﬁejmost! Díky
Bohu za ten kaÏdodení veãerní ãas zti‰ení u Jeho slova. A co bude dál? Radio Proglas pﬁipravuje
jin˘ druh biblického zamy‰lení, kter˘ bude ve veãerním ãase vysílán. My jsme pﬁipraveni seriál
Svûtem Bible kdykoliv nabídnout k reprízování. KoneckoncÛ, cel˘ trvá více neÏ 5 let a pochybujeme,
Ïe si nûkdo pamatuje rozbor první knihy MojÏí‰ovy nebo Matou‰ova evangelia. ZáleÏí to na zájmu
vás – posluchaãÛ – a na vyhodnocení tohoto zájmu zodpovûdn˘mi pracovníky Radia Proglas.
Mezitím redakãní t˘m Proglasu vytváﬁel nové vysílací schéma. Posluchaãi na‰ich poﬁadÛ to jiÏ
zaregistrovali, protoÏe zmûna se dotkla i ranních poﬁadÛ TWR. Od 1. záﬁí uÏ nemÛÏete poslouchat
na‰e ranní vstupy v obvykl˘ ranní ãas 7:45. O Ïádn˘ z tûchto poﬁadÛ v‰ak nepﬁicházíte. ZÛstaÀte na
pﬁíjmu nûkteré z frekvencí Radia Proglas a ná‰ patnáctiminutov˘ vstup usly‰íte v 9 hodin a 15 minut.
Tato zmûna se t˘ká v‰ech pracovních dnÛ. V sobotu se ãas poﬁadu „Na sobotní frekvenci Proglasu“
nezmûnil a stejnû tak zÛstalo nedûlní ranní vysílání v obvyklém ãase – v 7:45.
Ostatní podrobnosti najdete v programové nabídce uvedené na vloÏeném letáãku.

Pracovní tým
Pﬁíprava na roz‰íﬁení na‰í sluÏby smûrem k nepﬁetrÏitému celodennímu satelitnímu vysílání pﬁedstavuje mnoho problémÛ. Jedním z nich je personální posílení t˘mu. Na tuto v˘raznou zmûnu se pﬁipravujeme v nûkolika rovinách.
Hledáme nové spolupracovníky. Máme vypracovan˘ pﬁehledn˘ informaãní leták s dotazníkem.
Je urãen pro ty, kteﬁí se uÏ více zajímají o spolupráci s námi. V první ﬁadû hledáme dobrovolné spolupracovníky, kteﬁí jsou ochotni do spolupráce s námi nejprve investovat. Není to ekonomicky lákavá
nabídka spolupráce – naopak! Ale v dobû, kdy hledáme i finanãní krytí celého zámûru, je to jediná
moÏnost, jak posunout vûci dopﬁedu. Jde nám o naplnûní na‰eho poslání ve zvûstování BoÏího
slova, evangelia, a proto se nechceme a ani nemÛÏeme nechat brzdit neznámou veliãinou vyjadﬁovanou v korunách. Toto hledání spolupracovníkÛ stále probíhá, zatím máme nov˘ch váÏn˘ch
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„tak ahoj v práci!“ A Jitka najednou zaãala do telefonu hlasitû volat: „Halóó, haló,
Kaãenko, sly‰í‰ mû? Je tam nûkdo? Haló!!“ Katka se nûkolikrát pokusila na Jitku mluvit, protoÏe ji sly‰ela úplnû normálnû a kdyÏ Jitka poﬁád do telefonu volala, jako kdyby
nikoho nesly‰ela, tak zavûsila. Za nûjakou chvíli jí to nedalo, volala znovu – Jitka hned

zájemcÛ necelé dvû desítky. Nûkdy zaãátkem pﬁí‰tího roku pﬁipravíme pracovní setkání spojené
s odborn˘m ‰kolením.
SoubûÏnû hledáme stálého redaktora programÛ. Hledání trvá jiÏ dost dlouho a stále není uzavﬁeno. Je to trval˘ pﬁedmût na‰ich modliteb a soubûÏn˘ch pﬁíleÏitostn˘ch jednání. Rozhodování je
ãasovû nároãné, napﬁíklad i proto, Ïe nûkter˘ ze zájemcÛ si vezme pÛl roku na pﬁem˘‰lení. To je
správné, ale brzdí nás to v jednání s dal‰ími adepty.
... o tom, jak jsme civilkáﬁe pozbyli a zase k jin˘m pﬁi‰li, a nejen to ...
Velmi promûnlivou sloÏku na‰ich pracovníkÛ tvoﬁí kluci na civilní sluÏbû. I kdyÏ ze zákona mohou
vykonávat pouze manuální práce, pﬁesto je jejich pﬁínos obrovsk˘. Civilní sluÏba trvá jeden a pÛl
roku. Po této dobû (k na‰í velké lítosti) odcházejí perfektnû zapracovaní spolupracovníci. Koncem
ãervna u nás skonãil civilní sluÏbu Ondﬁej Malina, kterého druh˘ den „nahradil“ Martin Paﬁil.
Zapracovával ho „mazák“ Pavel Rejman, kter˘ skonãil civilku mûsíc po Ondrovi. V polovinû prázdnin tedy zÛstává v civilní sluÏbû osamocen stále je‰tû nováãek Martin.
Mezitím jsme pﬁíslu‰né úﬁady poÏádali o dal‰í dva ãekatele na v˘kon civilní sluÏby, a sice
Matou‰e âepa z Nivnice a Richarda Pospûcha z Uherského Hradi‰tû. Situace zaãínala b˘t velmi
napínavá v okamÏiku, kdy se zacviãující se Martin Paﬁil opaﬁil, a to doslova a do písmene. Mimo
sluÏbu TWR-CZ utrpûl popáleniny 2. a 3. stupnû a v dÛsledku toho je na nûkolik mûsícÛ vyﬁazen
z práce (podrobnosti o úrazu mÛÏete ãíst na jiném místû.) Osobnû intervenujeme na pﬁíslu‰n˘ch
úﬁadech, protoÏe potﬁebujeme kluky prakticky ihned. Oba jsou pﬁipraveni nastoupit k 1.záﬁí. První
záﬁijov˘ pracovní den se dozvídáme, Ïe námi vybrané adepty nám úﬁad nepﬁidûlí. To uÏ je kritické.
Modlíme se a pﬁipravujeme se na dvousmûnn˘ provoz základního kádru pracovníkÛ. My v‰ichni, co
jsme uÏ zapomnûli mnohé technické úkony, si budeme muset zase o‰ahat knoflíky mixpultÛ. Ale
zÛstáváme klidní a uvûdomujeme si, Ïe jsme v BoÏích rukou. Po dal‰í neúspû‰né intervenci na
úﬁadû ihned posíláme oba kluky, aby tento úﬁad nav‰tívili osobnû. V té dobû byli uÏ Matou‰ i Richard
u nás, protoÏe mûli volno a pomáhali, kde bylo tﬁeba. Na úﬁad se dostavili necelé dvû hodiny po tom,
co jsme odtud byli „lehce vypoklonkováni“.
Následující okamÏiky patﬁily do kategorie zázrakÛ, protoÏe z úﬁadu ode‰li jako civilisté, vykonávající svoji sluÏbu v TWR-CZ!!! Dokonce i povolávací rozkaz nestaãil pﬁijít po‰tou tak rychle, jak
rychle podle ústní dohody k nám oba mohli nastoupit. Na onom úﬁadû samozﬁejmû sedûl jeden a ten
sam˘ ãlovûk! .... tak vypadá BoÏí péãe. Nebezpeãí dvousmûnného provozu je zaÏehnáno a my
chválíme na‰eho Spasitele! V souãasné dobû tedy u nás pracují tﬁi vojáci, ale pokud bude v âR pﬁijat zákon o chystané profesionalizaci armády, nebudeme moci ani my nadále tuto sluÏbu vyuÏívat.
Pak budeme muset sáhnout k vojensk˘m manévrÛm a vyslouÏilé civilisty povolávat na cviãení.
Nûkdy máme chuÈ je pozvat v‰echny najednou, ale takové manévry budeme muset udûlat nûkde
v polních podmínkách, protoÏe tolik místa u nás není. (U psaní tûchto ﬁádkÛ se usmívám a doufám,
Ïe Ïádn˘ právník v tom nebude hledat podstatu jakéhokoliv skutku §)
VáÏnû se ale je‰tû vrátím k Ondrovi a Pavlovi, kteﬁí svoji civilku skonãili v létû. Musím pﬁiznat, Ïe
o Pavla Rejmana jsme mûli zájem – nabídli jsme mu místo technika na trval˘ úvazek. U Ondry to
bylo naopak. Byl to on, kdo projevil o práci v TWR-CZ zájem a my jsme ho odmítli. Pﬁitom jsme mu
nabídli moÏnost obãasné spolupráce. Obûma jsme sdûlili dÛvody, proã jsme se takto rozhodli. Jak
to dopadlo? Pavel se zodpovûdnû rozm˘‰lel a nabídku nepﬁijal s tím, Ïe chce zÛstat dobrovoln˘m
spolupracovníkem. Svoji profesní dráhu potﬁeboval ﬁe‰it jinak. Bylo nám to líto, takÏe jsme s vdûãností pﬁijali jeho nabídku alespoÀ obãasné spolupráce. Nyní má na starost provoz na‰ich internetov˘ch stránek, o ãemÏ se nûco málo pí‰e také na jiném místû.
Technika jsme ov‰em potﬁebovali. Jak jsem se uÏ zmínil, Ondrovi jsme pﬁi pﬁedbûÏném jednání
nabízeli moÏnost dobrovolné spolupráce. Ondra je hudebník a dobr˘ technik, je dobﬁe zacviãen˘ i pro
práci v na‰í digitální laboratoﬁi. (Tam se dûjí zvukové zázraky. Napﬁíklad se tam renovují historické
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zvedla sluchátko a zkrou‰enû ﬁíká: „Ví‰, proã jsem tû nesly‰ela? Já jsem to sluchátko
drÏela vzhÛru nohama... to mû dokonale probudilo!!“
Dal‰í vzrÛ‰o v redakci zpÛsobil Ale‰, kter˘ se za normálních okolností skoro nehne z budovy. Nûjakou dobu mûli
doma psa rodiny VoÏehov˘ch – Whiskeyho, kter˘ mu leÏel celé dny pod pracovním

hudební poklady, a to jak po stránce technické, tak umûlecké. Vûﬁte, Ïe nûkteré technické opravné
kousky jsou skuteãnû na hranici pochopitelnosti, a to v‰e se uÏ Ondra nauãil.) Ondra si celé prázdniny shánûl práci. Nesehnal. Ani na ãásteãn˘ úvazek. Mûl rozjednan˘ch nûkolik moÏností, ov‰em
v‰echny „zkrachovaly“. KdyÏ jsme v záﬁí vidûli, Ïe Ondra práci nemá a chodí nám celé dny zadarmo
pomáhat, ﬁekli jsme mu: „Shánûj sponzory, a aÏ bude‰ na pracáku alespoÀ pÛl roku, tak se Tû pokusíme vytáhnout.“ JenÏe Ondra uÏ byl na pracovním úﬁadû evidován více neÏ rok, protoÏe se zapoãítává i doba pﬁed vojnou, coÏ nikdo z nás netu‰il. A tak jsme udûlali jednoduch˘ krok: poÏádali jsme
pracovní úﬁad o pﬁíspûvek na rekvalifikaci nezamûstnaného. Vypracovali jsme odborn˘ rekvalifikaãní
plán, pracovní úﬁad si nás provûﬁil a Ïádost kladnû vyﬁídil bûhem nûkolika dnÛ. Ondra Malina byl 18.
záﬁí 2001 pﬁijat do pracovního t˘mu jako druh˘ studiov˘ technik. Nastoupil v‰ak úplnû nov˘ pracovník. To, co jsme mu tro‰ku vyt˘kali v prÛbûhu vojny, on sám nyní vyt˘ká nov˘m vojákÛm a doslova
jim jde pﬁíkladem. TakÏe: ãlovûk míní, Pán BÛh mûní! A to doslova a do písmene. Ten, kterého jsme
chtûli do t˘mu, je externím spolupracovníkem a odvádí vynikající práci; ten, kter˘ mûl b˘t externistou, je v t˘mu a v‰ichni z toho máme radost. A jestliÏe jsme se nûãeho báli, pak Pán BÛh promûnil
jak na‰e jednání, tak i my‰lení.... prostû je to paráda!
Ale poﬁád to je‰tû není v‰echno. Na zaãátku letních prázdnin se na‰e kolegynû Hana Pinknerová
rozhodla omezit práci v TWR-CZ. DÛvod je prost˘ a dostateãnû váÏn˘: rodina. Pinknerovi mají dvû
dûti a provozují domácí ‰kolu. Nezvou si Ïádné uãitele (proã také, kdyÏ Hanka je profík) a domácí
‰kola pﬁece jen vyÏaduje spoustu ãasu. Hana rozvázala pracovní pomûr a od 1. záﬁí je uÏ „jen“
externí spolupracovnicí. Její rozhodnutí pﬁi‰lo v dobû, kdy jsme zvaÏovali její vût‰í pracovní nasazení. Nyní jsme v situaci, kdy Hanka spoustu práce rozbûhla a my v ní chceme pokraãovat. Starala
se pﬁedev‰ím o „zviditelÀování“ sluÏby Trans World Radia. Tato práce má dva cíle: prvním je misijní
poslání – zvûst evangelia dal‰ím lidem. Ruku v ruce s tím jde druh˘ cíl – získávání nov˘ch spolupracovníkÛ a podporovatelÛ této sluÏby. Je‰tû po 11 letech sluÏby v nov˘ch ãesk˘ch pomûrech je
situace v této oblasti nevyjasnûná. Nechceme, aby v povûdomí lidí bylo Trans World Radio jen
„t˘mem hrajícím na vlastním hﬁi‰ti“. Chceme b˘t pouze nástrojem vûﬁících, kteﬁí skrze nás zvûstují
evangelium tûm lidem, ke kter˘m by se jinak nedostalo. Stojí to modlitební úsilí, ãas i peníze. Zvlá‰tû
v dobû, kdy na jedné stranû nemÛÏeme ovlivnit sniÏující se moÏnost vysílat to, co bychom chtûli, na
druhé stranû mÛÏeme získat mnohem víc. Usilujeme o vlastní rádio, coÏ bude vyÏadovat minimálnû
dvojnásobek ‰tûdrosti ze strany na‰ich dárcÛ. A o tom je tﬁeba hovoﬁit také. Omezením práce Hanky
Pinknerové zÛstává zatím nezaplnûná mezera v této oblasti na‰í ãinnosti.
Co kdo nyní vlastnû dûlá?
Nav‰tívíme v‰echny, kdo jsou v brnûnské budovû TWR-CZ zamûstnáni. Zaãneme v pﬁízemí
a budeme pokraãovat aÏ do 2. poschodí. NejníÏe poloÏenou ãást redakce tvoﬁí prostory hudebního
studia. Zde kraluje Daniel Zeman, kter˘ je zodpovûdn˘ nejen za provoz tûchto prostor. Stará se
o bezproblémov˘ provoz ve‰keré techniky v budovû, vym˘‰lí a navrhuje nová technická zaﬁízení,
dbá na správné nastavení a chod celé poãítaãové sítû, odstraÀuje v‰echny pﬁekáÏky v pﬁíchodu
a odesílání elektronické po‰ty. Zkrátka má toho na starost dost. Nejvíc ãasu ov‰em prosedí
v hudební reÏii, kde spoleãnû s hudebníky konzervuje to nejlep‰í, co se jim podaﬁí vykouzlit. Pod
jeho dohledem se vyrábí koneãná podoba hudebních alb. V prÛbûhu tﬁí let se podílel na nahrání více
neÏ 30 hudebních projektÛ. Vypracoval se na pohodového odborníka a vût‰ina hudebníkÛ s ním
velmi ráda spolupracuje. Jako bonbónky si vychutnává obãasné moderace nûkter˘ch relací.
Proti hudení reÏii se nachází hlavní programová reÏie, kde se stﬁídají technici programové tvorby.
Právû tam sedí Richard Pospûch, civilista, kter˘ nastoupil zaãátkem záﬁí. Kouká na knoflíky a nebojácnû zkou‰í, co kter˘ z nich vlastnû dûlá. Dva t˘dny chodí na ranní smûnu a tﬁetí t˘den má odpolední pohotovost. Tento systém stﬁídání umoÏÀuje natáãet poﬁady kaÏd˘ den minimálnû do 19 hodin.
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stolem. A najednou se stávalo, Ïe Ale‰ nebyl ve své kanceláﬁi, dokonce ho nebylo ani
v celé budovû a nakonec jsme zjistili, Ïe v pravideln˘ch intervalech ‰pacíruje kolem
domu se psem... Vypadali skvûle – oba.
Jednoho rána do‰el Dan vrávorav˘m krokem do práce, úplnû zelen˘ a tﬁesoucím se hlasem nám sdûloval, jak je mu ‰patnû.

KdyÏ zrovna nepracuje ve studiu, vysává kanceláﬁe, seká trávník, chodí pro obûdy, jede na nádraÏí
pro hosty... a na zoufal˘ pokﬁik: „Vojskóóó!!!“ sly‰í zatím jen obãas. Ale on si zvykne a uÏ nyní jsme
rádi, Ïe je v na‰em t˘mu.
Pﬁes vstupní halu se pﬁejde do kanceláﬁského kﬁídla. V prvních dveﬁích vpravo je stále zavﬁená
Kateﬁina Hodecová. Vychází jen pro kafe, pﬁípadnû kdyÏ si potﬁebuje s nûk˘m nûco vyﬁíkat a vyﬁídit. Koordinuje vût‰inu externích spolupracovníkÛ, poslouchá záznamy jejich poﬁadÛ a pﬁipomínkuje
je. Jako zodpovûdn˘ redaktor dává dohromady mnoÏství poﬁadÛ. Je zodpovûdná za hudební archiv.
Nejvíce práce jí v tomto smûru pﬁiná‰í zavedení ve‰keré hudby do poãítaãového seznamu. To není
jen pouhé sepsání názvÛ písní. Je tﬁeba nûkolikrát kaÏdou písniãku vyslechnout, pﬁidûlit jí hodnotící
známky t˘kající se technického provedení, umûlecké úrovnû a posouzení srozumitelnosti textu. Dále
je nezbytné vypsat klíãová slova textu, sepsat v‰echny autory a interprety, oznaãit Ïánr, zjistit délku
pﬁedehry, celkov˘ ãas, vypsat název alba, rok vydání a dal‰í a dal‰í údaje. V archivu je kolem 9000
písniãek a kaÏd˘ t˘den pﬁib˘vají desítky nov˘ch. Kateﬁina je‰tû odbavuje a moderuje Ïivé poﬁady,
natáãí biblické pﬁíspûvky do archivu... K ruce má techniky a kousek sekretáﬁky.
Hned naproti pracuje Blanka Sedláãková. V tuto dobu uÏ mûla b˘t v dÛchodu a to hned dvakrát. Poprvé uÏ dávno – protoÏe k nám pﬁi‰la jako dÛchodkynû. Podruhé od záﬁí tohoto roku. Mûla
ji nahradit na‰e dávná kolegynû Jitka GardoÀová, která chtûla nastoupit po mateﬁské dovolené. Den
pﬁed nástupem volala pﬁekvapující skuteãnost. Jitka ãeká druhé dítû a opût proÏívá rizikové tûhotenství. Ihned dostala neschopenku a do práce vÛbec nenastoupila. Je‰tû, Ïe Blanka byla tak
ochotná a zÛstala s námi. Nadále dbá na vãasné zabalení v‰ech hotov˘ch poﬁadÛ, neustále povzbuzuje techniky, aby nenechávali na poslední chvíli Ïádn˘ z napsan˘ch poﬁadÛ, kaÏdé pondûlí ráno
s buchtami na talíﬁi oãekává pﬁíjezd Jirky Nováka z Prahy a ze v‰eho nejradûji se modlí a také tlumoãí do laskavého tónu ﬁeditelské v˘tky. Prostû poklad!
Ve vedlej‰í místnosti je druhá programová reÏie. Zde se opût stﬁídají programoví technici. Teì
zde sedí Matou‰ âep. Nastoupil souãasnû s Richardem a stejnû jako on si dolaìuje své první zku‰enosti. Jeho prioritou je technická pﬁíprava poﬁadÛ. Kdykoli je uÏ úplnû upracovan˘ a má nejménû
ãasu, dostává dal‰í neodkladn˘ úkol. Mimo to je zahradníkem – zalévá a hnojí v‰echny kytky, je
k ruce u nádobí, natáãí.... a hlásí se, kdyÏ nemá co dûlat. âasto také za sebou zavírá dveﬁe, protoÏe
naproti sedí Ale‰ Barto‰ek a ten je má zase vût‰inou otevﬁené.
NeÏ se podíváme, co dûlá Ale‰, zajdeme za Martinem Paﬁilem. Martin nastoupil svou civilní
sluÏbu 1. ãervence, je tedy o chlup napﬁed pﬁed Matou‰em a Richardem. JenÏe svÛj náskok ztratil
25.srpna, kdy sice pﬁed poÏárem zachránil kuchyÀské zaﬁízení, ov‰em nepodaﬁilo se mu ochránit
sebe. Martin se stejnû jako ostatní dﬁíve zmínûní civilisté stará o v‰echny pomocné práce ve studiích, zaﬁizuje spoustu praktick˘ch drobností a jako jedin˘ nezaÏil první spoleãné polní cviãení civilistÛ.
(Byli na pÛl dne vysazeni na neznámém místû v lese a zpût se vrátili s pln˘mi ko‰i hﬁíbkÛ. Îel, Ïe
taková cviãení jsou maximálnû jednou za rok...)
Ale‰ Barto‰ek úﬁaduje v rohové místnosti pravého pﬁízemního kﬁídla. Pokud nechce b˘t ru‰en,
zavﬁe si dveﬁe, jinak je k nûmu moÏno vejít kdykoliv, ale vÏdy s úsmûvem! Co dûlá ﬁeditel? Jako
ostatní pí‰e poﬁady, jako ostatní se stará o vysílání, jako ostatní chodí odbavovat Ïivé poﬁady, jen
(jako ostatní) neuklízí kanceláﬁ a neum˘vá auta. Na Ïidli proti nûmu sedí velk˘ ply‰ov˘ medvûd,
a také s ním jednou za rok chodí do práce Whisky. To není fla‰ka alkoholu na koleãkách, n˘brÏ
krásn˘ mal˘ pes manÏelÛ VoÏehov˘ch.
Pﬁesnû o patro v˘‰ (pﬁesnû nad Ale‰em) sedí Jitka Hovoﬁáková. Ekonomka a administrativní
pracovnice v jedné osobû. Aãkoli se na její pracovní náplni nic nezmûnilo, co do objemu je práce
stále víc a je stále sloÏitûj‰í. KaÏd˘ den pomocí sloÏit˘ch drátov˘ch spojení jednodu‰e nakukuje do
banky, které dává pﬁíkazy, co má udûlat a co ne. To v‰e ze svého kﬁesla. Na rozdíl od Ale‰e se jí
podaﬁilo vypûstovat nûkolik desítek chilli papriãek a na dveﬁích má obãas ceduli „natáãím“. Pokud
sedí u svého telefonu, zvedá i hovory pﬁicházející do TWR. Lidé si ji v‰ak ãastou pletou s Katkou.
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Vyptávali jsme se, co Ïe ho to vlastnû trápí a bolí a dovûdûli jsme se, Ïe se Zuzkou
ãekají miminko... Inu ranní nevolnosti jsou nepﬁíjemné, ale ãasem pr˘ vÏdycky pﬁejdou
☺
Miminko ãekají i u RejmanÛ, tedy v rodinû na‰eho b˘valého civilisty a nyní externího spolupracovníka Pavla. U RejmanÛ má ranní nevolnosti manÏelka Jana, pr˘ ale

Obû mají v telefonu hlas takﬁka k nerozeznání. Jitku znají na v‰ech brnûnsk˘ch úﬁadech a zdravotních poji‰Èovnách. Jako správkynû pokladu má jako jediná z celého t˘mu klíãe od trezoru, odkud ãas
od ãasu vyhání pavouky a vytírá prach.
Míla Marková je v kanceláﬁi k zastiÏení kaÏdé úter˘ a stﬁedu. Zb˘vající dny v t˘dnu pracuje na
odlouãeném pracovi‰ti v Tﬁebíãi, kde se vûnuje pﬁedev‰ím pﬁekladÛm a autorské pﬁípravû relací.
V kanceláﬁi zpracovává podklady pro zveﬁejÀování aktuální programové nabídky, rozhlasové gratulace, pﬁipravuje podklady pro poãítaãovou evidenci poﬁadÛ a pomáhá s vydáváním a distribucí vedlej‰í produkce TWR–CZ (knihy, kazety, CD).
V digitální laboratoﬁi se nedávno koneãnû usadil Ondﬁej Malina. Nastoupil k nám na pln˘ pracovní úvazek jako druh˘ studiov˘ technik. Tento „titul“ mu ov‰em bude pﬁiznán aÏ po roãní rekvalifikaci. Zhruba polovinu úvazku pracuje v hudebním studiu a druhou polovinu v laboratoﬁi. Renovuje
také staré zvukové snímky a ﬁe‰í sloÏitûj‰í problémy pﬁi stﬁihu a mixáÏi poﬁadÛ. Pro nejbliÏ‰í dobu je
naplánováno zapracovat Ondru pro odbavování Ïiv˘ch poﬁadÛ.
V samostatném oddûlení návazné sluÏby kraluje Vlastimil Kolegar. Pod jeho patronací pﬁichází
a odchází po‰ta, vyﬁizuje poÏadavky posluchaãÛ, pﬁem˘‰lí nad nejrÛznûj‰ími problémy, které trãí
z mnoha do‰l˘ch dopisÛ. Posílá na nejrÛznûj‰í místa rÛzná hlá‰ení o poãtu odvysílan˘ch hodin, ohlasech posluchaãÛ a podobnû. V poslední dobû se pﬁidal k rodinû moderátorÛ Ïiv˘ch poﬁadÛ a uÏ má
za sebou první zku‰enosti. Má na starosti distribuci Antény a ostatních hromadn˘ch zásilek.
Ve druhém patﬁe budovy pracuje jedin˘ pracovník na‰í redakce, kter˘m je Vûra Votavová. Tato
stálice v na‰em t˘mu je vûrná své programové reÏii, v níÏ natáãí a mixuje poﬁady. K tomu si pﬁibrala
dal‰í úkol: pí‰e úvody a závûry relací Slova nadûje. V dobû Vlastíkovy nepﬁítomnosti pﬁiná‰í po‰tu. Její
práce není pﬁíli‰ rÛznorodá, zato nároãná na pﬁesnost a spolehlivost, coÏ Vûra beze zbytku zvládá.

S nárůstem pořadů roste i vliv
Iniciativa TWR v Mexico City rozkvétá - pﬁib˘vá dal‰í vysílání a formuje se Národní partner.
Je to nûco pﬁes rok, kdy mexická vláda zaãala povolovat kﬁesÈanské vysílání, coÏ je vûc, kterou
cel˘ch 70 let v minulém státním zﬁízení církvím odpírali. Nûkolik vlivn˘ch kﬁesÈanÛ vyuÏilo této
v˘hody novû nalezené svobody a nového mediálního zákona a zaãalo v bﬁeznu 2000 vysílat pÛlhodinov˘ informaãnû orientovan˘ program o pronásledované Církvi a také jednou t˘dnû poﬁad pro dûti.
Pak se tempo práce prudce zv˘‰ilo. Dal‰í kazatelé a ostatní v kﬁesÈanské spoleãnosti se pﬁidali
a vyuÏívají místní rádio jako doplÀkov˘ nástroj v práci církve, aby hlásali Kristovu neselhávající lásku
a sytili Jeho zralé následovníky, kteﬁí se Mu cele odevzdali. Nûkdy koncem léta se programové schéma,
které pﬁed tﬁinácti mûsíci reprezentovaly dva poﬁady, neskuteãnû rychle rozrÛstá na 80 hodin t˘dnû.
V‰echny poﬁady vysílá Radio Chapultepec (560AM), populární hlavní stanice situovaná v srdci
Mexico City, které sv˘mi 26,2 miliony obyvatel je v závûsu uÏ jen za Tokiem s 29,3 miliony. S upgradovan˘m vysílaãem a novou anténní vûÏí bude RTM-Mexico schopné hlásat evangelium JeÏí‰e
Krista potenciálním 40–50 milionÛm posluchaãÛ.
V souãasné dobû je moÏné poslouchat poﬁady evangelizaãní, biblické uãení, poﬁady pro Ïeny
a programy poradenské, a to od pondûlka do pátku od 8 odpoledne do 3 do rána, a pak v 5–7 ráno.
Velká ãást tûchto poﬁadÛ je ze záznamu, ale nûkteré se vysílají „Ïivû“, vãetnû kontaktních poﬁadÛ, kam
je moÏné telefonovat své Ïádosti o modlitby. KaÏdou nedûli se také vysílají poﬁady pro dûti. Uskuteãnil
se podpis smlouvy se stanicí o velmi Ïádaném vysílacím ãase mezi 7–9 hodinou ranní, coÏ se ve vysílání objevuje od ãervence. Pak do‰lo je‰tû k dodateãné smlouvû, umoÏÀující vysílat i po deváté hodinû
veãer v sobotu do 3 do rána v nedûli, a také od 8,30 v nedûli veãer do pondûlí do 3 do rána.
„Nikdy jsme o takovém rozmachu práce ani nesnili,“ ﬁíká na zaãátku mûsíce Josué Orozco, ﬁeditel RTM-Mexico. „BÛh udûlal v‰echno a Jeho ruka na tom v‰em spoãívá! Neãekali jsme, Ïe to pÛjde
tak rychle, ale máme z toho obrovskou radost, protoÏe tohle se v na‰em národû je‰tû nikdy nestalo.“
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trvají cel˘ den.
A je‰tû do tﬁetice: jak se dozvíte i na jiném místû Antény, druhé dítû
ãeká na‰e spolupracovnice Jitka GardoÀová. Tûhotenství je rizikové, a tak se Jitka
snaÏí dávat pozor na miminko i na sebe v klidu domova.
BoÏí ochranu proÏíváme
stále, ale nûkdy si toho nelze nev‰imnout. O prázdninách organizoval moderátor ranní

Mexiko se tak pﬁidává k ostatním Národním partnerÛm v Argentinû, Bolívii, Brazílii, Chile,
Dominikánské republice, Paraguayi, Uruguayi a Venezuele. V souãasné dobû programy RTMMexico zahrnují Chápání pro Ïivot, Svûtem Bible, Zpût k Bibli a Îeny nadûje. MoÏnost vysílání ostatních znám˘ch poﬁadÛ je ve fázi prÛzkumu.
„Mnozí vûﬁící Mexiãané potﬁebují sly‰et, ãemu vlastnû mají vûﬁit, aby to bylo podle Bible“, vysvûtluje Orozco. „Mexiko je zaplavené duchovním a doktrinálním zmatkem, lidé zde praktikují dokonce
spiritismus a vû‰tûní. Rádio je tu velice populární, a tak kﬁesÈanské vysílání mÛÏe vnést svûtlo do
celého mûsta i do na‰í zemû.“
RTM-Mexico se nezamûﬁuje jen na pokrytí velkomûsta, rozkládajícího se na 45 mílích. Jeho
pracovníkÛm leÏí na srdci celé Mexiko a jeho 100 milionÛ obyvatel, pravdûpodobnû z 5 % evangelikálních. Jejich kazateli také velice záleÏí na oblasti Chiapas, která je negativnû ovlivnûná mnoha
rozbroji a kde se mluví pÛvodními indiánsk˘mi náﬁeãími. Je tam snad 30–40 procent vûﬁících MayÛ,
a pﬁitom tam evangelikální církev proÏívá velké pronásledování.
Pracovníci Radio Trans Mundial vûﬁí, Ïe za rok nebo dva se zabydlí nejen v Mexico City, ale
i v Monterey, Guadalajaﬁe a Acapulcu a v‰ude tam, kam cítí, Ïe je BÛh vede. „Máme takovou vizi,
Ïe ãasem pokryjeme celou zemi s tím, Ïe na‰e poﬁady se budou vysílat i v pﬁekladech do nûkter˘ch
indiánsk˘ch jazykÛ,“ ﬁíká Orozco.
Proto je Ïivotnû dÛleÏité získat pro tuto pion˘rskou práci je‰tû dal‰í vedoucí kﬁesÈany. Tato
dimenze je tak dÛleÏitá, Ïe RTM-Mexico koncem bﬁezna uspoﬁádalo tﬁídenní konferenci pro pﬁibliÏnû
250 kazatelÛ a dal‰ích klíãov˘ch lidí, kteﬁí mají zájem o efektivní ‰íﬁení evangelia pomocí rozhlasu.
¤editel hispánské práce TWR Lemuel Larrosa posluchaãÛm ﬁekl: „Na‰ím cílem je seznámit lidi
s Pánem JeÏí‰em Kristem, uvést je do místních sborÛ a budovat je v Pánu. Nemáme Ïádn˘ jin˘ cíl,
Ïádn˘ vût‰í program.“

Co nového v Plzni?
UÏ od roku 1997 vysílá TWR na vlnách âeského rozhlasu PlzeÀ, jehoÏ vysílaãe pokr˘vají signálem celé území západních âech, ãást jiÏních âech (aÏ po TﬁeboÀ), velkou ãást severních âech (aÏ
po Ústí nad Labem) a jihozápad âech stﬁedních (vãetnû okrajov˘ch ãástí Prahy). PlzeÀsk˘ rozhlas
nevysílá pouze kﬁesÈanské vysílání pﬁipravené TWR. Ve ãtvrtek v 21 hodin vysílá svou hodinovou
relaci Hlas nadûje (CASD), páteãní Doteky dobra ve stejném ãase pﬁipravují pracovníci âro a externisté (od ﬁíjna také Petr Vaìura), poﬁady vysílané v nedûli od 7 ráno pﬁipravuje t˘m veden˘ redaktorkou âeského rozhlasu v Praze Teresií Beãkovou, veãerní relaci v nedûli Daniel Zajíc.
TWR vysílá na vlnách âeského rozhlasu v Plzni v sobotu od 7 do 8 hodin ráno a od 21 do 22
hodin veãer. Na‰ím zámûrem je vysílat tzv. naÏivo, tedy tak, Ïe autoﬁi a moderátoﬁi jsou v dobû vysílání fyzicky pﬁítomni v plzeÀské hlasatelnû. Toto Ïivé vysílání má nûkolik v˘hod:
– Posluchaã mÛÏe prostﬁednictvím telefonu reagovat na poﬁad (od záﬁí je to plzeÀské ãíslo
019/74 88 222).
– Moderátor se sv˘m hostem tvoﬁí poﬁad pﬁímo pﬁed posluchaãi, takÏe jejich rozhovor je bezprostﬁední, nijak neupraven˘ a autentick˘.
Souãástí ranního magazínu je vÏdy také nûkolik pﬁedtoãen˘ch pﬁíspûvkÛ, které vznikají v brnûnské redakci TWR i pﬁímo v terénu. Tyto pﬁedtoãené pﬁíspûvky roz‰iﬁují spektrum probíran˘ch témat
a umoÏÀují posluchaãi, aby se na vlnách rozhlasu setkal s lidmi, s nimiÏ by se za normálních okolností nikdy nesetkal. Mimo jiné je zde moÏno sly‰et hlas faráﬁe CâSH Miroslava Kubíãka z Hrotovic,
zesnulého kazatele BJB Pavla Titûry, pastora KﬁesÈansk˘ch spoleãenství Dana Drápala, spisovatelky Marie Frydrychové ãi kazatelÛ Církve bratrské Daniela Kvasniãky a Bohumila Kejﬁe. Sobotní
vysílání od 7 hod zaji‰Èují v souãasnosti tﬁi moderátoﬁi – Miloslav âech z ECM v Karlov˘ch Varech,
Jiﬁí Preis z KS PlzeÀ a Petr Vaìura z KﬁesÈanského sboru v Tachovû. Pravideln˘m hostem
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sobotní KﬁesÈanské vlny PlzeÀ Petr Vaìura dûtsk˘ pobyt. Petr neodhadl dobﬁe ãas,
kter˘ bude potﬁebovat na cestu do Plznû, kde mûl ráno vysílat a vyjel tak, Ïe nemûl
skoro Ïádnou ãasovou rezervu. Na dálnici Rozvadov – PlzeÀ se najednou ozvala rána
a auto se zaãalo podivnû klepat. ¤idiã Vláìa Pech zaãal prudce brzdit a za chvíli auto

a obãasn˘m moderátorem je zde je‰tû katolick˘ knûz z Tachova René Milfait. âas od ãasu pﬁipravíme celou relaci v brnûnském studiu dopﬁedu – tyto poﬁady vût‰inou moderuje Jitka Hovoﬁáková.
Veãerní vysílání má rÛzné podoby. Jednou mûsíãnû zde Jitka Rusová moderuje hudební poﬁad
pro mladé posluchaãe Jednohubky. Mirka Homolková moderuje poﬁady s pravideln˘m hostem
vysílání, plzeÀsk˘m pastorem KS Karlem ¤eÏábkem, a mluví spolu o v˘chovû dûtí, rodinû, etick˘ch
a morálních otázkách. Petr PlaÀansk˘ pokládá sv˘m hostÛm závaÏné otázky t˘kající se Ïivota na‰í
spoleãnosti. Petr Vaìura s Jaroslavem Lormanem probírají jednou za mûsíc základní teologické
pojmy, jako je hﬁích, pokání, víra apod.
Pﬁi pﬁípravû poﬁadÛ pro plzeÀsk˘ rozhlas musíme mít na mysli nûkolik skuteãností:
1) Vysíláme na veﬁejnoprávním médiu, kde jsme hosty. Tyto poﬁady nejsou urãeny pouze kﬁesÈanÛm, ale v‰em posluchaãÛm âeského rozhlasu, kteﬁí tﬁeba náhodnû vysílání zachytili.
2) S tím souvisí i skuteãnost, Ïe toto vysílání má misijní charakter. Chceme oslovit posluchaãe,
kteﬁí se jinak s evangeliem jen tûÏko setkají. Tomu podﬁizujeme i formu. MÛÏe se tedy stát, Ïe kﬁesÈané jsou nespokojeni s písnûmi, s tématy ãi zpÛsobem, jak˘m jsou témata probírána. Ov‰em to, co
je pro kﬁesÈany zcela jasné a srozumitelné, není jasné a srozumitelné lidem, kteﬁí se zatím s kﬁesÈansk˘m prostﬁedím nesetkali.
3) V regionu, kter˘ pokr˘vají vysílaãe âeského rozhlasu PlzeÀ, je mnoho míst, ve kter˘ch nejsou
Ïádné sbory a farnosti. Je zde mnoho lidí, kteﬁí nepatﬁí do Ïádného církevního spoleãenství. Na‰e
vysílání nabízí i tûmto kﬁesÈanÛm poﬁady, kter˘mi jim chceme pastoraãnû pomoci, pro tyto posluchaãe vysíláme také poﬁady vyuãující, povzbuzení a svûdectví ze Ïivota víry.
V souãasné dobû jsme poÏádali o spolupráci nûkolik dal‰ích kazatelÛ a pracovníkÛ v rÛzn˘ch
církví západoãeského regionu. Na‰ím cílem je, aby plzeÀské vysílání TWR vznikalo v co nejvût‰í míﬁe
v západních âechách. Chceme nahrávat svûdectví západoãesk˘ch kﬁesÈanÛ ze Ïivota s Bohem.
V tom v‰em se neobejdeme bez pomoci posluchaãÛ, kteﬁí nás na zajímavé lidské pﬁíbûhy upozorní.
Hledáme i spolupracovníky, kteﬁí by se nejen podíleli na vysílání, ale také upozorÀovali na na‰e
vysílání ty, kteﬁí by z nûho mohli mít uÏitek. Vydáváme informaãní letáãky, které mÛÏeme tûmto
pomocníkÛm poskytnout. Vysílání bez posluchaãÛ nemá smysl. Proto také velmi stojíme o ohlasy
vás, posluchaãÛ, abychom vûdûli, kdo nás vlastnû poslouchá. V t˘dnech pﬁed Vánocemi budeme
v na‰em vysílání vybízet posluchaãe, aby nám poslali pohlednici ze svého mûsta ãi obce, kde nás
poslouchají. Tak chceme zmapovat, kde jsou na‰i posluchaãi a kdo vlastnû jsou. KaÏd˘, kdo nám
do 15. prosince po‰le takovou pohlednici, od nás dostane mal˘ dárek.
Vysílání TWR-CZ na vlnách âeského rozhlasu PlzeÀ je zázrakem. Îádn˘ jin˘ krajsk˘ rozhlas
takové vysílání nemá. Jsme za tuto moÏnost velmi vdûãní. Nebereme ji jako samozﬁejmost, ale jako
BoÏí milost. Modlete se, prosím, spolu s námi za to, abychom tuto pﬁíleÏitost nepromarnili, aby vysílání mohlo pokraãovat a aby skrze nû mnoho posluchaãÛ vzalo uÏitek.

V Bulharsku a Rumunsku roste práce s Romy
Díky úsilí dvou romsk˘ch pﬁekladatelÛ TWR-Rumunsko nedávno vyrobilo CD se 44 pÛlhodinov˘mi poﬁady Svûtem Bible v romském-kaldera‰ jazyce, které se vysílají 6x t˘dnû. Znám˘ 70ti let˘
kazatel na ãásteãn˘ úvazek pﬁekládá poﬁady z Nového zákona a Star˘ zákon má na starosti
jedna mladá Ïena jazykovû nesmírnû obdarovaná. ¤editel Nick Vandici ﬁíká, Ïe uÏ pﬁedem pﬁeloÏili
asi 100 dílÛ.
V únoru v romském sboru v Bukure‰ti TWR-Rumunsko spolu se Studenty pro Krista a Biblickou
spoleãností v Rumunsku (OBSR) oslavili zaãátek promítání filmu JeÏí‰ v kaldera‰tinû, kter˘ se promítal pﬁed Velikonocemi. KﬁesÈané provedli velkou ãást dabingu a OBSR dala k dispozici texty evangelií
Matou‰e a Marka. TWR-Rumunsko pﬁipravilo audio/video materiály a vyrobilo 1500 kaldera‰sk˘ch
kazet s hudbou, modlitbou Pánû, kﬁesÈansk˘m vyznáním víry, biblick˘m úvodem, audio ukázkami
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stálo v odstavném pruhu: prasklá pneumatika. V rychlosti 130 km/h to byl zázrak, Ïe
auto nehavarovalo. Bylo 6:40, za 20 minut se mûlo vysílat. Zatímco Petr volal do rozhlasu, aby pﬁipravili náhradní program, Vláìa si zahrál na servis vozÛ F 1. Na‰tûstí si
takto hrával ãastûji se sv˘m otcem, takÏe to umûl. Za ãtyﬁi minuty bylo kolo vymûnûno

z filmu a svûdectvím romského kazatele. Potﬁebují ale je‰tû víc kazet. V bﬁeznu TWR-Rumunsko sponzorovalo semináﬁ rozhlasového vysílání pro 13 úãastníkÛ, vãetnû tﬁí romsk˘ch vûﬁících.
K denním stﬁedovlnn˘m poﬁadÛm pro balkánské Romy 25. bﬁezna pﬁibyl nov˘ 15ti minutov˘ program
pro mládeÏ. Vysílání vedlo k sedmi romsk˘m sborÛm v Bulharsku; sbory vyrostly a dva teì mají vlastní
vedení. Dvakrát za mûsíc se schází 100–120 vûzÀÛ k programu s producentem Ivanem Zacharievem.
Zhruba 70–80 % z nich jsou Romové a pravidelnû poﬁady poslouchají. Studio 865, bulharsk˘ partner
TWR, zakoupilo nové vybavení a chce v dubnu zaãít stavût studio. ¤editel Stoyko Petkov by rád vytvoﬁil dal‰í album romské hudby, protoÏe mají pro balkánské programy málo hudby. Duben také pﬁipomíná
10. v˘roãí registrace v Bulharsku, které oslaví sice letos, ale pozdûji. Od té doby, kdy se zaãala vysílat
bulharská verze poﬁadÛ Svûtem Bible, reakce posluchaãÛ zaznamenaly velk˘ nárÛst. Petkov chce ve
spolupráci s Evangelickou aliancí zavést systém návazné sluÏby, kter˘ by pokryl celou zemi.

Rozhovor s Ondřejem Malinou:
Do TWR jsi nejprve nastoupil na civilní sluÏbu. Proã jsi chtûl zrovna
k nám? A jaká byla?
ProtoÏe nevûﬁím na „náhody“, tak bych ﬁekl, Ïe to bylo BoÏí vedení. O civilce v TWR
jsem vlastnû zaãal uvaÏovat asi rok pﬁed tím, neÏ jsem nastoupil. Jeden mÛj kamarád
tehdy nûco natáãel v hudebním studiu TWR a díky tomu jsem se o moÏnosti dûlat
civilku v TWR dozvûdûl. Hodnû mû to zaujalo, protoÏe zvuková (i jiná) technika mû zajímala uÏ odmaliãka. No a za rok – na zaãátku roku 2000 – jsem uÏ nastoupil. Za ten rok
a pÛl jsem Pánu vdûãn˘. Hodnû jsem se toho nauãil – a to nejen v té praktické oblasti.
Ty ostatní oblasti by mû velmi zajímaly... Teì tu pracuje‰. Vnímá‰ nûjaké posuny oproti
„civilce“?
No, v nûkter˘ch vûcech vnímám posun hned – napﬁ. uÏ nemám na starosti objednávání obûdÛ
nebo um˘vání nádobí, ale jinak se to mûní spí‰ tak postupnû.
Co je pro tebe v Ïivotû dÛleÏité a proã?
NejdÛleÏitûj‰í je pro mû to, abych co nejvíc naplnil BoÏí zámûr s m˘m Ïivotem. Teì bych nechtûl,
aby to vyznûlo jako nûjaká prázdná fráze nebo „klasická kﬁesÈanská“ odpovûì, protoÏe to je to hlavní,
ãeho bych chtûl v Ïivotû dosáhnout. Samozﬁejmû, Ïe to ãasto není snadné a ne vÏdycky se mi to daﬁí.
A pak jsou dal‰í dÛleÏité oblasti mého Ïivota – rodina, sourozenci ze sboru, pﬁátelé atd...
Velmi dÛleÏitou souãástí mého Ïivota je uÏ odmala hudba. Skoro 15 let hraju na kytaru (akustickou i elektrickou) a dá se ﬁíct, Ïe to je pro mû víc neÏ „jen“ koníãek. Hudby se t˘ká i moje sluÏba ve
sboru (slouÏím v chválicí skupinû ve sboru AC v Brnû) a s hudbou je spojena vlastnû i moje práce
v hudebním studiu TWR. Mám i dal‰í koníãky (sport, pﬁíroda, atp), ale na ty uÏ nezb˘vá tolik ãasu.
PﬁestoÏe pracuje‰ v misii, zajímalo by mû, jak˘ má‰ vlastnû na misii jako takovou názor.
A na rozhlasovou speciálnû... Cítí‰ se obdarovan˘ k misii? Chtûl jsi pracovat jako misionáﬁ?
Tak to mû nikdy ani nenapadlo a abych ﬁekl pravdu, tak se ani dnes jako misionáﬁ necítím. Asi je
to tím, Ïe mám jinou pﬁedstavu o tom, kdo to je misionáﬁ. VÏdycky se mi pod tím pojmem spí‰ vybavil nûkdo, kdo jede kázat evangelium nûkam daleko (tﬁeba Reinhart Bonke). Ale samozﬁejmû mû
tû‰í, Ïe mÛÏu spolupracovat na ‰íﬁení BoÏího slova.
A teì nûco o tvém zázemí: jak jsi uvûﬁil?
Pocházím z vûﬁící rodiny a k Bohu jsem byl veden odmaliãka. TakÏe to u mû byl spí‰ pﬁirozen˘ proces neÏ nûjaká zmûna ze dne na den. Postupnû se prostû víra m˘ch rodiãÛ stala mojí osobní vírou.
Dneska jsem Bohu vdûãn˘ za to, Ïe mû ochránil pﬁed tím, abych od nûj ode‰el v dobû dospívání.
To ses moc nerozpovídal. Tak alespoÀ vyuÏij pﬁíleÏitosti nûco vzkázat na‰im posluchaãÛm
a ãtenáﬁÛm Antény!
Jára Cimrman byl jistû také spolupracovníkem TWR. ☺
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a v 6:55 vstupoval Petr do hlasatelny v Plzni.
Je‰tû jedna pﬁíhoda z Petrova prázdninového vysílání v Plzni: Petr s Martinem Skoﬁepou organizovali letní tábor ve
Velharticích. V sobotu ráno se mûli sejít v rozhlase, odvysílat KﬁesÈanskou vlnu PlzeÀ
a potom odjet do Velhartic. Petr den pﬁedtím vyprovodil svou manÏelku na Slovensko

Společné modlitby
„...abyste byli pohotoví k modlitbám.“ Apoštol Petr nás vybízí. Přidejte se i vy, milí
posluchači a čtenáři, k našim díkům, chválám a prosbám.
Chvalme a děkujme:
za možnost svobodného šíření evangelia v České republice a za redakci TWR-CZ
za nové spolupracovníky TWR-CZ
za ochranu všech pracovníků TWR-CZ na cestách, za rodiny a sbory
za technické možnosti použitelné ve službě evangelia
za dostatek financí pro službu TWR-CZ
za pomoc ve zkouškách a těžkostech
za trvalou hodnotu evangelia
za odpuštění hříchů a milost k novému životu s Ním
za hudebníky a nové písně natáčené v TWR-CZ
za Boží věrnost a plnost života v Jeho zaslíbeních
Prosme:
za pokoru v srdci každého pracovníka TWR-CZ
za moudré rozpoznání vlastních možností a specifikaci Božího obdarování i talentu
za moudré vyhodnocení nákladů a dostatek víry jít v Božích stopách dál
za správné kroky vedoucí k celodennímu rozhlasovému vysílání
za dar rozlišení, co je od Boha a co ne
za připravená srdce pro dávání k zajištění rozhlasového provozu
za vzdělávání našich spolupracovníků
za naše spolupracovníky TWR na celém světě, zejména v ohrožených oblastech

✼
A naplňte tak „... zlaté misky plné vůně, což jsou modlitby svatých, neustále se
modlete, a budujte se na té své nejsvětější víře, modlete se v Duchu Svatém ...“
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a veãer balil vûci na pobyt. Pﬁi neopatrné manipulaci se skﬁíní vypadla z pantÛ horní
dvíﬁka a spadla z dvoumetrové v˘‰ky Petrovi na spánek. Díky Bohu Petr neztratil
vûdomí, zavolal souseda, kter˘ ho odvezl do nemocnice v Plané. Bylo z toho pouh˘ch
5 stehÛ ‰ití bez otﬁesu mozku. Petr zavolal Ale‰ovi do Brna, poprosil o modlitby, potom

Druhá cesta do USA
Letos se uskuteãnila tﬁít˘denní spoleãná cesta ãeské a slovenské delegace do Kanady a USA.
âeskou redakci reprezentoval ãlen Rady TWR-CZ Jan Viktorin a slovenskou ﬁeditel TWR-Slovakia,
Lubomír Vyhnánek. Cestu podpoﬁil finanãnû i osobnû ﬁeditel TWR-CE George Cooper. Cíle cesty
byly dva: Zemûpisn˘ cíl byla konference âeskoslovenské baptistické Konvence v USA a Kanadû.
Konference trvala asi 4 dny a zb˘vající ãas byl vûnován náv‰tûvám asi 6 krajansk˘ch sborÛ. Ten
druh˘ cíl cesty nenajdete na mapû, protoÏe byl skryt ve vzájemn˘ch vztazích. ·lo o prohlubování
osobních kontaktÛ a informování tamních spoluvûﬁících o na‰í práci a o ãeskoslovenské spoleãné
snaze uskuteãnit celodenní rozhlasové vysílání. TakÏe: Co o tom ﬁíká Jan Viktorin?
Na leti‰tû do Prahy mû odvezl Ondra a tam jsem ztratil kontakt s mojí domovinou. Jak to nemám
rád! Byl jsem sám a ãekaly mû 3 t˘dny bez rodiny, bez pﬁátel... jen s kufrem pln˘m ko‰il v ruce. Ve
Frankfurtu ãekám Lubo‰e Vyhnánka a on nikde. Kufry uÏ jsou v letadle, jen moje sedadlo je
prázdné. Stále ãekám. Na poslední v˘zvu v amplionu bûÏím k letadlu a dveﬁe se za mnou hermeticky uzavírají. Jsem sám i nad oceánem! Sahám do kapsy pro zapeãetûn˘ dopis od kolegÛ ãeské
redakce a neÏ ho staãím uloÏit do pﬁíruãního zavazadla, ukápla mnû nûjaká slziãka. Potû‰ili mnû!
Asi teì nejvíc si uvûdomuji, Ïe sám nejsem. Jsem jen nûkde mezi m˘m laskav˘m Otcem nade mnou
a sv˘mi mil˘mi dole pode mnou.
Na kontinentû za velkou louÏí mû ãekají krajané a je mi mnohem lépe neÏ pﬁed rokem. UÏ se
pﬁece známe, smutek rychle zahání radost z nov˘ch setkání a vﬁel˘ch pﬁijetí. Dozvídám se, Ïe
Lubomír nestihl pﬁipravit prezentaãní film a proto odloÏil let o jeden den. Moc ho neznám, a tak se
na nûho docela tû‰ím. Lubo‰ film skuteãnû pﬁipravil a je‰tû s „teplou“ kazetou uhání na leti‰tû do
Vídnû. Z Bratislavy je to coby kamenem dohodil, jen by na hranicích nesmûla b˘t ﬁada aut... Doãkal
jsem se ho za dva dny. Pﬁipojil se k nám i George Cooper a delegace byla kompletní.
Nemá cenu, abych takto popisoval kaÏd˘ den, ale nikdy nezapomenu na okamÏik, kdy George
usínal za volantem a to bylo poprvé, co jsem si mohl vyzkou‰et jízdu americk˘m autem po americk˘ch silnicích. George je Ameriãan a chce se tam na dÛchod usadit. Koupil ojet˘ vÛz. Sedí se v nûm
jako v ob˘vákové, dobﬁe ãalounûné sedaãce (a vÛbec se nedivím, Ïe po tisících ujet˘ch kilometrÛ
se usíná – já bych usnul za chvíli). Po prvních pár kilometrech ﬁízení tohoto vozu jsem pﬁem˘‰lel,
zda to fakt není sedaãka s okny a na koleãkách. Auto se houpalo, plynnû a ladnû se sunulo vpﬁed,
ale nezatáãelo a o brzdách jsem radûji moc nepﬁem˘‰lel. Amerika je prostû jiná. Vzpomnûl jsem si
na silniãky v alpsk˘ch prÛsmycích – toto auto by tam skonãilo velmi ‰patnû a my s ním. Zajímavé
byly pﬁechody hranice mezi USA a Kanadou. To jsme absolvovali asi 3x, ale mohu kaÏdého ujistit,
Ïe hranice evropského typu jsou tady naprostou neznámou. ¤vou na vás, posílají k v˘slechu, prohledávají, vyptávají se na naprosto nesouvisející vûci... a to v‰echno musíte absolvovat s úsmûvem
a v klidu. Jinak staãí pouhé gesto imigraãního úﬁedníãka a skonãili jste! Prostû svoboda a svoboda
je dvojí pojem. Ameriãané si tu svoji chrání a 11. záﬁí jsem pochopil, Ïe i tak je‰tû dost málo.
V jednotliv˘ch sborech jsme slouÏili BoÏím slovem. Já poprvé v angliãtinû a bylo to dost tûÏké.
Míla Marková mnû hodnû pomohla je‰tû pﬁed odletem a i díky její pomoci byla moje sluÏba srozumitelná. Lubo‰ na tom byl o hodnû lépe. On zná dobﬁe biblickou angliãtinu, já zase obchodní a technickou. Pﬁi pﬁedstavovaní práce TWR–CZ jsem uÏ takové problémy nemûl. Základem na‰í prezentace byl Lubo‰Ûv filmov˘ dokument o práci ãeské i slovenské redakce a pak dílãí prezentaãní materiály obou redakcí. Vûﬁící se o na‰i práci dost zajímali, i kdyÏ musím pﬁiznat, Ïe v nûkter˘ch sborech
uÏ vÛbec ãesky ani slovensky nehovoﬁí.
Závûr na‰í cesty patﬁil spoleãnému setkání ãeskoslovensk˘ch baptistÛ ve Philippi. Zde jsme byli
pﬁijati uÏ jako domácí. Lubo‰ zapadl do t˘mu organizátorÛ jako ozvuãovací technik a já jsem pomáhal, kde se dalo. O na‰i práci doma se zajímali mnohem více neÏ v loÀském roce a atmosféra byla
balzámem na moji du‰i. Nezapomnûl jsem na své milé, ale tady jsem se skuteãnû cítil jako doma.
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dobalil a ráno se vysílalo.
Jak uÏ také víte z jiného místa na‰í Antény, máme v souãasné dobû na civilní sluÏbû 3 vojáky – Martina Paﬁila, Matou‰e âepa a Richarda
Pospûcha. Charakteristikou v‰ech tﬁí je, Ïe nemají rádi rychlé pohyby, ale vûﬁíme, Ïe
se brzy do nás i do rádia zamilují a ze strachu, abychom je nevyhodili, zrychlí.... ☺

Zamiloval jsem si je a i kdyÏ nevím, jestli je je‰tû nûkdy uvidím, nezapomenu na mnohá setkání
s jednotlivci a na tolik povzbuzení, kterého se dostalo nejen mnû, ale celé sluÏbû Trans World Radia
v na‰í zemi. âeskosloven‰tí baptisté v USA a Kanadû mi zÛstali v srdci a my jim také, protoÏe na
sluÏbu Trans World Radia myslí nejen ve sv˘ch modlitbách.
Jan Viktorin

Předvolejte svědka
... a pﬁijde ten, kter˘ nûco vidûl, sly‰el nebo nûjak proÏil, aby o tom podal svûdectví. KaÏdého
soudce zajímá, zda pﬁedvolan˘ svûdek bude mluvit pravdu a zda také to, o ãem svûdãí, proÏil, vidûl
nebo sly‰el osobnû. A svûdek mluví a podává co nejvûrnûj‰í obraz o tom, ãeho se jeho svûdectví t˘ká.
V na‰í kﬁesÈanské praxi se velmi ãasto setkáváme se slovesn˘m útvarem, kterému ﬁíkáme „svûdectví“. Myslíme tím slovní vyjádﬁení toho, co jsme proÏili s Bohem. MÛÏe to b˘t zku‰enost víry,
vysly‰ení modlitby a nejãastûji oãekáváme svûdectví o znovuzrození.
Na‰i spolupracovníci natoãili uÏ nûkolik stovek takov˘chto svûdectví. Ne v‰echna jsou pouÏitelná
pro rozhlas, a protoÏe potﬁebujeme do na‰eho vysílání stále nová a nová svûdectví, natáãíme je dál.
Dobﬁe podané svûdectví b˘vá silnû oslovující souãástí na‰eho vysílání.
Na co bychom pﬁi svûdectví nemûli zapomenout:
1. pouÏívat srozumitelná slova
AniÏ bychom si to uvûdomovali, pouÏíváme mnoho v˘razÛ, kter˘m rozumí jen úzk˘ okruh lidí.
Napﬁíklad slova „mÛj pastor“, „star‰í sboru“, „pﬁi chválách“, „jít dopﬁedu“, „besídka“, atd. jsou slova,
která je tﬁeba opsat tak, aby jim rozumûl kaÏd˘. Pokud vydáváme svûdectví v rozhlase, nevíme, kdo
zrovna poslouchá. Ale témûﬁ na 100 % to bude jeden ãlovûk, kter˘ se nemá koho zeptat, co tím ãi
oním slovem myslel ãlovûk za mikrofonem. PouÏívání církevního slangu není pﬁekáÏkou srozumitelnosti v rozhlase, ale brzy se mÛÏe stát obecnou bariérou mezi kﬁesÈany a sekulárním okolím.
2. nebát se základních biblick˘ch pojmÛ
Jde o slova, která Bible pouÏívá velmi ãasto, ale mnohdy mají specifick˘ v˘znam v biblickém
a církevním kontextu (hﬁích, znovuzrození, pokání, nov˘ Ïivot, vûãn˘ Ïivot atd...). Zatímco v pﬁedchozím odstavci jsou slova, která nedoporuãujeme pouÏívat zásadnû, zde uvedené biblické pojmy
se pouÏívat mohou. Platí pro nû totéÏ – musí b˘t srozumitelná. Je tﬁeba je vysvûtlit, pouÏít v jednoduchém kontextu a v jednoduch˘ch vûtách.
3. stanovit si cíl a zpÛsob sdûlení
Toto je velmi dÛleÏité pro vzájemnou komunikaci. KaÏd˘ mluvãí si musí zﬁetelnû a konkrétnû stanovit cíl, jako „desítku terãe“ svého sdûlení. Kam míﬁíme, co chceme ﬁíct. Je-li cílem sdûlení svûdectví o obrácení, pak toto musí b˘t vrcholem! âasto se stává, Ïe cíl je ztracen ve spoustû pocitÛ,
proÏitkÛ, okolností... Po vyslechnutí takového svûdectví má posluchaã mlhav˘ dojem o nûãem, co
sly‰el, a vlastnû ani neví, o ãem to bylo.
4. umûní komunikace
Komunikace je obor, kter˘ se uãí na mnoha ‰kolách. Ale pro kaÏdého staãí pár základních bodÛ,
které musí mít kaÏd˘ mluvãí nûkde v pozadí svého mozku, aby jeho ﬁeã byla pochopena.
1. Promûna my‰lenky do ﬁeãi – promyslet, jak nejlépe sdûlit, co chci ﬁíct.
2. PrÛbûÏné zkoumání toku vût – poslouchat sám sebe a pﬁem˘‰let, zda jsem srozumiteln˘.
PouÏívat jednoduché vûty. NepouÏívat cizí slova. Smyslem je pﬁedání zprávy, nikoliv prezentace
schopností a umûní ﬁeãníka! Neskákat z pﬁedmûtu na pﬁedmût, sledovat logickou nit ﬁeãi.
3. Ujistit se, Ïe posluchaã sly‰el to, co jsem ﬁekl, a Ïe tomu porozumûl – coÏ je pomûrnû jednoduché ve vzájemném rozhovoru. Ale v rozhlase, televizi, tisku, je toto velmi problematické a v pﬁedtoãen˘ch zvukov˘ch snímcích prakticky nemoÏné. O to víc je tﬁeba mít na pamûti jednoduchost
a srozumitelnost.
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Vydali jsme nové CD Jany Peﬁtové Jen v tebe dÛvûru mám. K mání je na na‰í adrese
Nové album dokonãuje i Kája ¤eÏábek a skupina Tydlidum, k VánocÛm urãitû bude!
Nové album dokonãila i skupina Eliata z V. M˘ta. Pokud posloucháte poﬁad Na sobotní
frekvenci Proglasu, urãitû jste zaznamenali nov˘ hlas. Od prázdnin s námi staronovû

Rozhlasová ﬁeã je ﬁeãí mluvãího k jednomu posluchaãi. U pﬁijímaãÛ moÏná sedí desetitisíce lidí,
ale u jednoho pﬁijímaãe je zpravidla jeden ãlovûk a to je tﬁeba také vnímat. Plamenné ﬁeãi k davu
jsou v rozhlase nepouÏitelné. Práce rozhlasu je osobní oslovení. V kaÏdé ﬁeãi mohu nûãím upoutat
pozornost a pak ji musím udrÏet u hlavního pﬁedmûtu sdûlení. Rozhlasová ﬁeã nemÛÏe b˘t dlouhá
(vypozorovan˘ limit, kdy lze udrÏet pozornost posluchaãe, je 8 minut).
5. Sdûlit pﬁedem stanoven˘ cíl – toto b˘vá jeden z nejãastûj‰ích zádrhelÛ mnoha svûdectví. Je
to problém nejen komunikace. Mluvãí ví, co je po nûm Ïádáno, ví, co chce ﬁíct, moÏná uÏ i ví, jak to
chce ﬁíct.... a v˘sledek je mizern˘. Vût‰inou nejde o technick˘ problém, ale o problém vnitﬁní. O okamÏiku pﬁijetí Krista za svého osobního Spasitele a Pána mohu hovoﬁit rÛznû. I oznaãit tuto skuteãnost mohu rÛznû (obrácení, uvûﬁení, znovuzrození...). Ale tyto pojmy samy o sobû nic nikomu neﬁeknou. MoÏná jim porozumí pár kﬁesÈanÛ z vlastní denominace. V sousedním kostele uÏ mají jin˘ slovník. Je tﬁeba jít na podstatu vûci. Co je to obrácení? Proã jsem se potﬁeboval obracet? Co jsem obrácením získal? Co jsem ztratil? Ke komu jsem se obrátil – nebo kam? ...Je spousta dal‰ích otázek,
které si posluchaã mÛÏe klást – a nemÛÏe se na nû zeptat!
Na‰e natoãené pﬁíspûvky o obrácení mají mnohdy formální nedostatky. To se nûkdy dá odpustit
a nûkdy to vÛbec nevadí. DÛleÏité je, aby posluchaã usly‰el podstatu obrácení. Pokud i ta uteãe, je
to jako rybáﬁ u vody s rezav˘m háãkem bez návnady.
Víc neÏ mnohokrát jsme natoãili svûdectví o obrácení, kde mluvãí hovoﬁí o nenaplnûném Ïivotû,
o zkaÏeném mládí, o rozvrácen˘ch pomûrech v rodinû, o závislosti na alkoholu, o Ïivotû bez
náplnû.... a pak plynule pﬁechází ke Kristu. Radostnû sdûluje, jak toto v‰e se zmûnilo, kdyÏ ‰el
dopﬁedu a modlil se. „Nyní proÏívám pln˘ a bohat˘ Ïivot a uÏ nikdy bych bez Krista nechtûla Ïít...,“
ﬁíká jiná mladá vûﬁící Ïena.
Ptáme se: Co jste slibovala, Ïe ﬁeknete? O znovuzrození? A proã jste to neﬁekla?....
Jádro problému tedy není technické, ale vnitﬁní. Pﬁece znovuzrození není o novém Ïivotním stylu,
není o zmûnû my‰lení, není o bohatém Ïivotû s Kristem... o tom mohu hovoﬁit jindy... aÏ se nûkdo
zeptá: „Jak se má‰?“.
Znovuzrození je o hﬁíchu, pﬁijetí Kristovy obûti a Jeho odpu‰tûní. Znovuzrození je o pﬁiznání vlastního hﬁíchu – o pokání! Ne o lep‰ím zítﬁku.
Ve v‰ech církvích se ãasto cituje tzv. „velké poslání“ (Mt 28,19). Organizujeme evangelizace.
A co na nich hosté sly‰í? Co sly‰í z rádia z na‰ich úst, kdyÏ vydáváme svûdectví?
Velké poslání chce také velkou pﬁípravu. JestliÏe se na‰i pﬁátelé (a mnozí skuteãnû uÏ touÏí po
pomoci) nedozví, co je to obrácení, jestliÏe je po‰leme na kolej „nového Ïivotního stylu“, místo na
kolej „pokání hﬁí‰níka“, po‰leme je opût na slepou kolej. Nûkdy se zdá, jakoby si kﬁesÈané ‰etﬁili
práci, aby náhodou nebylo moc spasen˘ch hﬁí‰níkÛ... jinak tomu tûÏko rozumût.
Kde se uãí vydávat svûdectví? Ve kterém sboru? Napi‰te nám! PovaÏujeme to za základní a klíãov˘ nedostatek drtivé vût‰iny kﬁesÈanÛ. Svûdectví musí umût vydat svému kamarádovi kaÏd˘ –
nevynechávejme základní vzdûlání.
V ﬁíjnu jsme mûli v jednom z na‰ich poﬁadÛ studenta teologické fakulty. Moderátor se ho 3x ptal
na to, jak uvûﬁil. Student-teolog neﬁekl vÛbec nic!

Ředitel TWR podává hlášení o misijní práci na Sibiři
Johann Wiens, ﬁeditel ruské práce TWR, nedávno podstoupil 19ti hodinovou cestu a nav‰tívil
misijní konferenci devadesáti vûﬁících na neobvyklém místû – v Jakutsku na Sibiﬁi. KaÏdé tﬁi roky se
ke vzájemnému povzbuzení, obecenství a sdílení informací setkávají misionáﬁi, rozpt˘lení po obrovském a drsném území v Rusku. Nûkteﬁí pﬁijedou po ãtyﬁhodinovém letu aÏ z nejsevernûj‰ích konãin
a jiní podstupují dvoudenní cestu auty, vybaven˘mi k cestování v tomto kraji. Setkali se ve dnech
14.–17. bﬁezna v b˘valé pivní hale, kterou jeden místní sbor koupil a renovoval.
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spolupracuje Rozita Mertová. Rozita doposud pﬁedtáãela ãtené pﬁíspûvky na záznam,
teì se velmi rychle a dobﬁe uãí moderovat poﬁady naÏivo.
Návod na odloÏení vlastní
svatby: T˘den pﬁed svatbou máte chuÈ na hranolky. Rozpalte olej na plynovém sporáku
a pak vsypte hranolky. AÏ poﬁádnû olej vzkypí a pﬁeteãe, chytne velk˘m plamenem!

Jakutská oblast je odlehlá a zapomenutá a reprezentuje 3 miliony ãtvereãních kilometrÛ – coÏ je
1/5 celého Ruska. Asi 40 % tohoto území leÏí za polárním kruhem, kde zimní teploty klesají aÏ na
–70 stupÀÛ Celsia. Z Ukrajiny i z evropské ãásti Ruska sem pﬁi‰lo hodnû misionáﬁÛ, v‰ichni hnáni
touhou vyprávût o Kristovû lásce lidem umírajícím v hﬁíchu. Pracovali a Ïili v naprosto nepopsateln˘ch podmínkách. Alkoholismus, nemorálnost, okultismus a nezamûstnanost – to je zpÛsob Ïivota
místních lidí. Pﬁesto v˘sledky desetileté misijní práce jsou ohromující: vzniklo 27 sborÛ, deset z nich
na pﬁedmûstí Jakutska a nûkolik mal˘ch domácích skupinek studia Bible. Ve tﬁech sborech vût‰inu
ãlenské základny tvoﬁí Jakutové, a tak jsou bohosluÏby v jejich mateﬁském jazyce. Z poãtu 1,1 milionu místních obyvatel jsou 382.000 etniãtí Jakutové.
ERF sponzoruje v‰echny ruské programy TWR na kanálu Maják, jehoÏ pﬁíjem tam je velmi
dobr˘. Wiens sly‰el hodnû kladn˘ch reakcí. Jeden mlad˘ dÛstojník Dima na‰el Ïivou víru v JeÏí‰e
Krista díky kﬁesÈanskému vysílání TWR. Dnes vypráví ostatním o BoÏí lásce svou sluÏbou v místním
sboru v Neryungry. Misionáﬁi z nejsevernûj‰ích ãástí Jakutska svûdãí o dÛleÏitosti kﬁesÈanského rozhlasového vysílání do odlehl˘ch a opu‰tûn˘ch usedlostí, rozset˘ch po nejzaz‰ích konãinách
Dálného v˘chodu. A pro misionáﬁe samé jsou poﬁady TWR zdrojem duchovní pomoci a síly, protoÏe
v jejich okolí kvete ‰amanismus a dal‰í pohanské rituály.
Wiens pí‰e: „Bylo by velk˘m poÏehnáním, kdyby úsilí misionáﬁÛ podpíralo dobré evangelizaãní
rozhlasové vysílání. Modlím se, aby nám BÛh otevﬁel dveﬁe a my mohli mít vlastní místní rozhlasovou stanici – pﬁednû, aby zpráva o BoÏí lásce je‰tû efektivnûji pronikala do tohoto tak dlouho zapomenutého národa, a pak také aby posílila práci na‰ich bratrÛ a sester v tak tûÏk˘ch podmínkách.“
11. dubna se v Nûmecku setkal s Valentinem Nikonenkem, pﬁedsedou církví Jakutské aliance,
a chtûli spolu mluvit o moÏnosti kﬁesÈanského rádia v Jakutsku. Sv˘mi modlitbami tuto práci mÛÏete
podepﬁít i vy.

Nepřehlédněte!!!
TWR-CZ pﬁipravuje zcela nov˘ program. Komu bude urãen? Maminkám, Ïenám v domácnosti, –
právû vám, které máte na poslouchání rádia velmi málo ãasu. Nov˘ poﬁad si mÛÏete naladit kaÏdé
úter˘ v 9:15 hod na frekvencích Radia Proglas. Povídat si budeme váÏnû i neváÏnû; pﬁedev‰ím
o tom, jak zvládnout, pﬁípadnû ozvlá‰tnit a usnadnit v˘chovu, ãím si zpﬁíjemnit den, jak b˘t
pﬁíkladem sv˘m dûtem... no prostû – jak na to, aby i máma mohla b˘t mladá dáma, tedy Ïena,
která si je vûdoma své hodnoty a zvlá‰tního poslání.
Poslouchat mÛÏete od 1.11.2001, a protoÏe je‰tû poﬁád nemÛÏeme pﬁijít na ten nejlep‰í název,
zkuste nám pomoci. Napi‰te nám svoje tipy na název tohoto poﬁadu: název by mûl odráÏet jeho
obsah, mûl by b˘t krátk˘ a musí b˘t správnû ãesky – tedy Ïádn˘ slang apod. Svoje tipy mÛÏete
psát na adresu TWR, box 96, 656 96 Brno – ty nejlep‰í odmûníme. Tû‰ím se na va‰e nápady
i na setkání u rozhlasov˘ch pﬁijímaãÛ.
Va‰e Marie Frydrychová

Internet
âeská redakce TWR má od záﬁí nové www stránky. Adresa se nezmûnila, stále je najdete na
adrese www.twr.cz, ale zmûnily se po stránce obsahu i designu. Úpravu jsme provedli proto, Ïe
podstatnû vzrostl poãet zveﬁejÀovan˘ch informací a dosavadní koncept jiÏ pﬁestal vyhovovat
svému úãelu.
Ti, kdo na‰e stránky pouÏívali jiÏ dﬁíve a byli zvyklí zde nacházet urãit˘ typ informací, nebudou o nic
ochuzeni, protoÏe v‰echny stávající oddíly byly zachovány. Ale jistû potû‰í, Ïe v‰ude jsme nûco pﬁidali
a navíc jsme pﬁipravili nûkolik zajímav˘ch novinek. Na nov˘ch stránkách tedy najdete následující:
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Potom Ïenich popadne hadr, vyná‰í hoﬁící plamenomet a v balkonov˘ch dveﬁích oãekává
prÛvan protivûtru. Ten vmete plamen Ïenichovi do tváﬁe a pak uÏ zb˘vá jen zavrávorat,
vylít hoﬁící olej na ruce a nechat se dopravit do nemocnice s popáleninami 2. a 3. stupnû.
Je-li Ïenich trochu co k ãemu, udûlá toto v‰echno u rodiãÛ své snoubenky, aby vidûli,

Historie TWR od vzniku misie v padesát˘ch letech, pﬁes ãeské vysílání z Monte Carla, aÏ po více
neÏ desetileté dûjiny samostatné ãeské redakce. âeské redakci jako takové je vûnován velk˘ prostor. Doãtete se, kdo vlastnû jsme, co dûláme, proã to dûláme, v co vûﬁíme, kdo jsou pracovníci
redakce, rozhovory s nûkter˘mi pracovníky, nebo co se o nás napsalo. Horké novinky z redakce
jsme umístili do oddílu Stﬁípky. MÛÏete si stáhnout elektronickou verzi na‰eho zpravodaje Anténa ve
formátu PDF.
Podstatnou ãást stránek tvoﬁí informace vûnované vysílání TWR. Umístili jsme sem vysílací frekvence, t˘denní rozpis poﬁadÛ, anoncujeme zde zajímavé poﬁady, mÛÏete si stáhnout texty nûkter˘ch
relací. Roz‰íﬁili jsme nabídku zvukov˘ch pﬁíspûvkÛ ve formátu MP3 na 4 – 5 hodin záznamu.
Samostatn˘ oddíl je vûnován pﬁipravovanému satelitnímu vysílání – jsou zde informace o satelitním vysílání jako takovém, o technickém i finanãním zabezpeãení. Máte moÏnost on-line vyplnit slib
víry (pokud máte zájem pﬁispívat na provoz TWR), nebo dotazník pro spolupracovníky (pokud byste
s námi chtûli spolupracovat).
Novinkou je kompletní pﬁehled produkce hudebního studia a knih z edice Mikrofon vãetnû kontaktních informací pro objednání a v pﬁípadû hudebních nosiãÛ i ukázek písní ve formátu MP3.
Zvlá‰tû pro hudební skupiny je potom urãena stránka vûnovaná tomu, co nabízí na‰e hudební studio.
Samozﬁejmostí jsou v‰echny potﬁebné kontaktní údaje a odkazy na na‰e národní partnery, spolupracující církve atd.

Kulatý stůl se spolupracovníky
V kaÏdém ãíslû Antény se vám snaÏíme pﬁedstavit nûkoho z ﬁady tûch, které v nejlep‰ím pﬁípadû
sly‰íte a nûkdy ani to ne, protoÏe jejich práce zÛstává neviditelná a nesly‰itelná – alespoÀ v mediálním slova smyslu... Pozvání k imaginárnímu mikrofonu pﬁijali prostﬁednictvím e-mailu Jitka Rusová
(Jednohubky na âro PlzeÀ), Jiﬁí Preis (Na kﬁesÈanské
vlnû Plznû – âro PlzeÀ) a Jiﬁí Novák (Krok za krokem
– SAT a SV):
1. Jak ses dostal/a ke spolupráci s TWR?
Jiﬁí P.: V podstatû z niãeho nic. Nûkdy v prosinci
1998 jsem si u lidí z TWR, kteﬁí o své práci mluvili
v Plzni, domluvil rozhovor o v˘jezdu do Turecka.
Rozhovor probûhl v ranním poﬁadu nûkdy v pÛlce
ledna roku 1999; moderoval to tehdy Petr Vaìura
a poﬁad se velmi povedl. A pak mi Katka Hodecová
napsala, Ïe uÏ pár mûsícÛ shánûjí muÏsk˘ hlas do
moderace a jestli bych to nechtûl zkusit. Tak jsem se
za to nûjak˘ ãas modlil a pak jsem na tuto nabídku k˘vl.
Jitka R.: No, to je takov˘ obyãejn˘ pﬁíbûh...
Pracovala jsem s jednou sestrou, která pro TWR
pﬁipravovala pravidelné hudební poﬁady. Pﬁipadalo
mi to zajímavé. Tak jsem o tom Pánu párkrát ﬁekla,
Ïe by se mi líbilo takovou práci dûlat. A pak se stalo
neãekané: dostala jsem nabídku, kterou jsem
s nad‰ením a naivní pﬁedstavou o tom, jak to bude
probíhat, pﬁijala.

Jitka Rusová
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Ïe si bere dcerka hrdinu! – Tento návod sice nechtûl pouÏít, ale pouÏil ná‰ voják Martin
Paﬁil a svatba musela b˘t odloÏena. Dokonce se pﬁiznal, Ïe kdyby vûdûl, kolik bolesti si
uÏije, tak pr˘ by i tu kuchyÀ nechal vyhoﬁet. Snad opravdu radûji hasiãe, neÏ záchranku.
Martin uÏ je Ïenat˘ – gratulujeme i nevûstû, protoÏe obliãej po oÏehu pr˘ omládl a ruce

Jiﬁí N.: To BÛh, já za to nemÛÏu.
To není moje vina.
2. Baví tû to – a proã?
Jiﬁí P.: Baví. Kdysi dávno, je‰tû
jako pohan, jsem mûl touhu pracovat
jako sportovní redaktor. Pán BÛh mi
nabídl tuto práci dûlat, i kdyÏ v trochu
jiném oboru... Aãkoliv – apo‰tol
Pavel pﬁirovnal Ïivot kﬁesÈana ke
sportu, ne...?
Jitka R.: Je to úÏasná práce.
Nikdo mû nevidí, já taky nikoho nevidím, nemusím se teda tolik stydût...
Jiﬁí Novák ve studiu s Petrou Oppeltovou
Líbí se mi, Ïe mÛÏu posluchaãÛm
pﬁedstavovat nûco nového –
hudební novinky, lidi, o kter˘ch by se tﬁeba jinak nikdy nedovûdûli, nebo ty, které znají tﬁeba jen
z nahrávek, muziku, kterou by si tﬁeba jinak nepustili, protoÏe mají pﬁedsudky a já mám nadûji, Ïe
o nû tﬁeba – alespoÀ nûkteﬁí – pﬁijdou...
Jiﬁí N.: Ano, protoÏe v TWR milují JeÏí‰e a také s ním kráãí.
3. UÏ se ti za mikrofonem stal nûjak˘ trapas?
Jiﬁí P.: Pûkná ﬁádka... Asi nejvût‰í byl ten, kdyÏ jsem jednoho krásného rána pﬁi‰el s hostem do
studia, mûl do puntíku pﬁipraven˘ scénáﬁ, vybrané písniãky, z nichÏ jedna navíc mûla b˘t písniãkou
na pﬁání od jedné posluchaãky, která touto cestou chtûla poslat hudební gratulaci k narozeninám.
UÏ pomalu bûÏely zprávy, kdyÏ mi technik pﬁi‰el ﬁíct, Ïe jsem mu dal jen CD obaly, bez diskÛ... Ty
zÛstaly v pﬁehrávaãi doma, kdyÏ jsem si scénáﬁ psal. Vybírejte najednou z audiotéky plzeÀského
rádia písnû, které se hodí do kﬁesÈanského vysílání, jsou pﬁibliÏnû stejnû dlouhé, jak jsem plánoval,
omlouvejte se za to, Ïe slíbenou píseÀ z technick˘ch dÛvodÛ nelze zahrát, a je‰tû mezitím moderujte. Tak dlouhou hodinu jsem za mikrofonem je‰tû nezaÏil. Odcházel jsem pûknû zpocenej...
Jitka R.: No jéje... Chce‰ sly‰et ten 258., nebo snad jin˘? Asi prozatím nepﬁekonan˘ byl „Îod
Hobí“ – jestlipak nûkdo víte, co jsem to pÛvodnû chtûla ﬁíct?
Jiﬁí N.: Ano, kdyÏ jsem pﬁi nahrávání na‰ich kázání ve studiu pouÏil podobenství, Ïe jsou mi
podezﬁelí lidé, kteﬁí si solí a pepﬁí jídlo, aniÏ by ochutnali, co je na talíﬁi; jedna na‰e moc milá sestra
v rádiu mû pﬁeru‰ila, zapla mikrofon, hroznû se smála a zaãala mi vyprávût do sluchátek: „...ha, cha
...no to bys mûl vidût moji kámo‰ku, kdyÏ spolu jíme...!“ Já jsem na ni vytﬁe‰til oãi a úplnû jsem zapomnûl, co mám dal‰ích pár minut povídat.
4. Co bys rád/a, aby tvé poﬁady posluchaãÛm daly? Na co jsi zamûﬁen˘/á??
Jiﬁí P.: Chtûl bych pﬁiná‰et posluchaãÛm pestré programy, s vÛnûmi cizích zemí a krajin. Mám
hodnû na srdci zprostﬁedkovávat zprávy a informace, co se dûje ve svûtû, jak se ãe‰tí kﬁesÈané podílejí na naplÀování Velkého poslání (nést evangelium ke v‰em národÛm – pozn. redakce) a povzbuzovat a hledat cesty, jak by se posluchaãi na sluÏbû jin˘m národÛm mohli podílet a jak by se kaÏd˘
jednotlivec do zahraniãní misie mohl zapojit. Mám totiÏ za to, Ïe k tomu nás BÛh povolal úplnû
v‰echny, jde jen o to, najít to správné místo.
Jitka R.: VÏdycky doufám, Ïe tûch necel˘ch 60 minut, které spolu s posluchaãi tak nûjak „trávíme“, bude pro nû pﬁíjemn˘m, pohodov˘m ãasem, ve kterém poznají svého Pána skrze nûjakého
bratra nebo sestru zase trochu jinak. Îe to bude ãas, pﬁi kterém se zasmûjí a uvolní a na závûr si
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se hojí. V‰ichni jsme vdûãní Bohu, Ïe to nedopadlo hÛﬁe.
Na‰e ekonomka Jitka si to
rozdala s favoritem. ·koda Felicia prohrála, protoÏe Favorit zÛstal témûﬁ netknut˘.
Rozbit˘ ãumák na‰eho auta ho vyﬁadil na t˘den z provozu a Jitka uÏ trochu ví, jak
vypadá brzdná dráha ve mûstû.
Blanka mûla 65. narozeniny a nachystala nám poﬁád-

ﬁeknou, tﬁeba: „Ten Ted Whang je ale skvûlej brácha, ani jsem o nûm nevûdûl, a teì jako bych ho
znal...“ A k tûm, kteﬁí nás za své sourozence je‰tû nepovaÏují, se upíná moje nadûje, Ïe jim na‰e
jednoduchá svûdectví a normální kaÏdodenní Ïivot Ïit˘ s Pánem, o kterém mluvíme, zavoní. Nebo
jim Pán v prav˘ ãas pﬁipomene nûco, co od nás sly‰eli. Je podivuhodné, Ïe to mÛÏe b˘t i nûco, co
bychom si nemysleli... MoÏná je toto v‰echno pﬁi plo‰e, kterou poﬁad má, naivní pﬁedstava, ale já
jsem naivní.
Jiﬁí N.: Aby jim BÛh poslouÏil, uzdravil je, nakrmil a duchovnû zbudoval a aby Pán JeÏí‰ oslavil
sebe samého.
5. Kdybys mûl/a sám/a sebe charakterizovat, jak by ses’ popsal/a??
Jiﬁí P.: Jak˘si sangvinick˘ flegmatik, rozváÏn˘, nûkdy aÏ váhav˘ a pomal˘ stﬁelec, kter˘ radûji
volí jistotu neÏ riskování. Leccos z toho ale uÏ BÛh kolikrát obrátil naruby.
Jitka R.: Cítím se mlad‰í, krásnûj‰í, lehãí, pohotovûj‰í a vtipnûj‰í, neÏ ve skuteãnosti jsem ☺.
Jsem prchlivá a vÛbec je hodnû „pﬁívlastkÛ“, které vyjadﬁují moje „jsem“ a na které nejsem vÛbec
hrdá...
Jiﬁí N.: SluÏebník, otrok JeÏí‰e Krista.
6. Poslední otázka: má‰ na srdci nûco, co bys chtûl/a vzkázat
posluchaãÛm a ãtenáﬁÛm Antény?
Jiﬁí P.: VÏdycky se asi nezavdûãím sv˘mi programy a projevem
v‰em najednou, ale mám vás rád, drazí posluchaãi! AÈ vás JeÏí‰
hodnû poÏehná. A pokud jste je‰tû nena‰li, kéÏ najdete to místo
v tûle Kristovû, které je od Boha pﬁipravené právû pro vás, abyste
tam mohli naplnit BoÏí plán pro vá‰ Ïivot.
Jitka R.: Pﬁeju na‰im posluchaãÛm, aby k jejich kaÏdodenní
radosti s Pánem pﬁispívaly i poﬁady TWR. Taky hodnû poÏehnání
a milosti. To, a mnohem víc, neÏ si dokáÏeme pﬁedstavit, pﬁeje
„Jednohubka“.
Jiﬁí N.: Toto je na mû pﬁíli‰ importovan˘ch slov, nerozumím,
anebo je to nûjak˘ brnûnsk˘ trik.
Jirka Novák je âechoameriãan, a tak jsme si neporozumûli,
ale otázka byla mínûna váÏnû... Ptala se a za odpovûdi dûkuje
Jiﬁí Preis
Kateﬁina Hodecová.

Vzdělávání čínských kazatelů rozhlasem
26. bﬁezna TWR zaãalo vysílat Semináﬁ z éteru. Je to poﬁad pro vzdûlávání kazatelÛ a církevních
pracovníkÛ v âínû – vût‰ina z nich totiÏ nemá systematické vzdûlání na Biblické ‰kole nebo na semináﬁi. Zku‰ení ãín‰tí uãitelé Bible pomáhají tvoﬁit poﬁady, které se na KV vysílají ze stanice na Guamu.
Jde o poﬁady, které se vysílají pût dnÛ v t˘dnu po 45 minutách a opakují se dal‰í den dopoledne
a o víkendech. Semináﬁ z éteru také bude formátován do audio podoby pro vysílání na internetu.
TWR má také v úmyslu poskytnout tﬁíletou osobní v˘uku pro vedoucí církevní pracovníky.
Kandidáti na toto studium jsou vût‰inou ve vûku 18–35 let a mají za sebou alespoÀ pûtiletou zku‰enost ve vedení církve. Budou se setkávat ve skupinách po 50. V posledních letech TWR distribuovalo v âínû 35.000 rozhlasov˘ch pﬁijímaãÛ s pﬁíslu‰n˘mi materiály a v roce 2001 jejich poãet chce
roz‰íﬁit je‰tû o dal‰ích 10.000.
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nou hostinu. ¤ízky v ãesneku, vepﬁové i drÛbeÏí (pro kolegyni Vûrku Votavovou, pﬁezdívanou „Voty“, extra bez ãesneku – pr˘ ãesnek ubírá na kráse), bramborov˘ salát
a dort. V tûÏkém souboji ale vyhrál její manÏel Milan, kter˘ poslal hﬁiby dubové a Blanka
je osmaÏila v trojobalu také. Bezkonkurenãní úspûch. Bylo jich ale jen kaÏdému na ko‰t,

Súdán
Válkou zmítaná zemû Súdán má asi 28 milionÛ obyvatel (údaj z roku 1989). Severní Súdán je
hlavnû arabsk˘, na jihu vût‰inu tvoﬁí Afriãané. Dal‰í ãást obyvatel tvoﬁí kmenové men‰iny. Úﬁední
jazyk je arab‰tina, ale vût‰ina mluví a rozumí anglicky.
Tamní situaci popisuje Operation World: „Pronásledování církve tam trvá uÏ 40 let a po roce 1985
zintenzivnilo. Rostou cílené útoky s úmyslem vyhnat kﬁesÈany, vãetnû bombov˘ch útokÛ na místa,
kde se konají nedûlní bohosluÏby, niãení církevních budov a kﬁesÈansk˘ch vesnic, masakrÛ,
a dokonce i masov˘ch ukﬁiÏování a zabíjení kazatelÛ a pracovníkÛ v církvi. Pﬁesto církev nejen
pﬁeÏívá, ale roste.“
TWR v souãasné dobû zkoumá moÏnosti vstupu do této nové otevﬁenosti v Súdánu. Vypro‰ujte
od Pána moudrost, vedení a ochranu.

Už by s námi neměnil
Cel˘ Ïivot nezapomnûl na setkání s Dr. Freedem. Potkal se s ním v roce 1969 a od té doby
se dennû modlil za práci Trans World Radia.
Od 2. kvûtna 2001 máme o jednoho modlitebníka ménû, protoÏe bratr Vlado Fajfr uÏ
vychutnává ovoce z práce Pána JeÏí‰e Krista, kter˘ mu umoÏnil odejít z této zemû pﬁímo
do nebeského království.
âeská redakce si s vdûãností pﬁipomíná Vladovu práci a odvahu. Jeho misijní zápal je
pro nás Ïiv˘m pﬁíkladem.

Z vašich dopisů
Milí spolubratﬁi a spolusestry z TWR, chci Vám moc podûkovat za Va‰e poﬁady. Jsem Va‰í pravidelnou, témûﬁ denní posluchaãkou. Doslova se tû‰ím na kaÏdou dal‰í chvíli s TWR. Pﬁed dvûma
roky jsem ztratila práci a byla jsem z toho moc ne‰Èastná. V této dobû jsem zaãala pravidelnû
poslouchat Va‰e programy. Velice mi pomohly najít ztracen˘ pokoj. Pﬁeji Vám BoÏí poÏehnání.
Îofie, H.Suchá
Milí pﬁátelé! Stala se mi jednou taková zvlá‰tní vûc. Na mém malém tranzistoru jsem jednou na
stﬁedních vlnách takzvanû „lovil“ rÛzné stanice. Najednou, bylo v noãních hodinách, mÛj vytﬁíben˘
sluch zaznamenal zajímavou znûlku. Od té doby, jiÏ nûkolik let, jsem va‰ím vdûãn˘m posluchaãem.
ProtoÏe se mi stále hor‰í zrak a ãtení mi ãiní potíÏe, o to víc se mohu soustﬁedit na poslech poﬁadÛ.
O va‰ich poﬁadech, které nesou peãeÈ BoÏího poÏehnání, vyprávím i pﬁátelÛm a vﬁele je doporuãuji.
Zdenûk, â. Budûjovice
Upﬁímnû dûkuji za zaslání Antény na podzim i nyní. ProÏívala jsem stûhování do domova
dÛchodcÛ a to není snadná vûc, kdyÏ se Ïije v domku, a potom máte v‰e opustit. Ale díky Pánu,
dává sílu i ke sná‰ení nemocí. Velice rádi posloucháme kaÏd˘ den ráno i veãer pﬁes Radio Proglas
krásnû sly‰itelné poﬁady, jak ãtvrthodinky ráno, tak TTB veãer.
Helena, Kladno
Posloucháme i s manÏelem Proglas dost ãasto a tedy i Vás z TWR. Va‰e poﬁady, tedy podle nás,
jsou vût‰inou dobré, nûco nám dávají. Ov‰em také nás parádnû rozãilují, a to v tom, Ïe prokládání
hudbou nás tak silnû ru‰í, Ïe vstaneme a rádio vypneme. I hlas moderátorky sobotní relace je nûkdy
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takÏe na vepﬁové také do‰lo. MÀam! ·koda jen, Ïe Blaniãka má tûch 65 jen jednou za ãas.
T˘den pﬁed odjezdem 8 spolupracovníkÛ na semináﬁ o tvorbû rozhlasov˘ch poﬁadÛ
jsme si uvûdomili, Ïe budeme potﬁebovat takovou maliãkost: Tlumoãnické zaﬁízení.
V˘uka je v angliãtinû a Míla Marková bude tlumoãit nám do sluchátek.... Na semináﬁi ale

dost vyru‰ující ze zamy‰lení nad právû odeãtenou úvahou. Je to názor nás star‰ích, mlad˘m to
moÏná nevadí. My jsme katolíci, v Bibli se tak „ne‰Èáráme“, i kdyÏ ji ãteme.
R. M., Brno
Milí sourozenci, teprve nedávno jsem se dozvûdûla o va‰í relaci TTB. Velmi mû oslovil zvlá‰tû
v˘klad knihy Izaiá‰. Nikdy jsem tuto knihu nedokázala pﬁeãíst a nyní v ní zaãínám mít jasno. Haleluja.
Jsem povoláním uãitelka. âasto se mi stává, Ïe nepﬁinutím své tûlo b˘t do konce relace bdûlé
a usnu. Je moÏné získat text tûchto relací?
Marika., Ko‰ice
VáÏení, jsem vûﬁící kﬁesÈan ﬁímskokatolického vyznání. Pokud mi to ãas dovolí, rád poslouchám
vysílání TWR, zejména pak poﬁad TTB. Tento poﬁad se mi jeví velice srozumiteln˘ a obohacuje mne
v pronikání BoÏím Slovem. Zaujal mne v˘klad 3. Janovy epi‰toly, mohli byste mi poslat text?
Vojtûch, Vy‰kov
I kdyÏ Vám ãasto nepí‰eme, buìte uji‰tûni, Ïe Vás kaÏdou sobotu ráno na âRo PlzeÀ sledujeme
a dost relací nás zajímá. Svûdectví té sestry z Klatov o souÏití s tatínkem a nacházení skrze Boha
nové kvality vztahu bylo pro nás povzbuzující, máme totiÏ ve svém okolí podobn˘ pﬁípad.
manÏelé ¤., Mutûnice
Mnoho poÏehnání jsem obdrÏel, i kdyÏ teprve jen krátk˘ ãas mohu, a to jen nepravidelnû, poslouchat va‰e poﬁady Svûtem Bible a ranní ãtvrthodinky na Radiu Proglas. Jsem vdûãn˘ za vzájemné
pﬁátelství obou redakcí TWR a Proglasu, v‰ichni sklidíte BoÏí odmûnu. Poslouchal jsem druhou ãást
v˘kladu proroka Sofoniá‰e. ¤íkal jsem si: No jo, to budou zase tresty a soudy BoÏí, to uÏ v‰echno
znám. Ohromen a k slzám dojat jsem vyslechl poÏehnan˘ komentáﬁ o odvrácené stranû BoÏí lásky.
Tolik bych si pﬁál mít tuto relaci nahranou na kazetû. No, nejradûji bych je chtûl mít v‰echny.
Stanislav, Hradec Králové
VáÏení pracovníci TWR, zdravím vás ze srdce. K tomuto dopisu jsem byl inspirován posledním
ãíslem Antény. Jsem docela pﬁekvapen, jak Ïivá a aktuální je my‰lenka vysílání pﬁes satelit. Jsem
jedním z tûch posluchaãÛ, kteﬁí, kdyÏ jim unikne byÈ jeden díl seriálu TTB, jsou mrzutí. Proto vítám
moÏnost mít svou frekvenci a moÏnost opakovat nûkteré relace. Teì trochu z jiného soudku. V relaci
Krok za krokem se ptáte po reakci na v˘klady br. Nováka. Jedním slovem fantastické, miluji tyto
v˘klady. Líbí se mi dÛrazn˘ a jasn˘ v˘klad tohoto kazatele. Blahopﬁeji! Dal‰í mnou oblíbené jsou
poﬁady ses. Frydrychové.
Tomá‰, Uh. Hradi‰tû
Dûkuji také za knihu br. Freeda, kde jsem ãetla o zázracích, které Pán pﬁes pokorné a poslu‰né
srdce udûlal. Zdravím Vás a pﬁeji BoÏí poÏehnání.
Emilie, â. Tû‰ín
VáÏení pﬁátelé, jsem jiÏ del‰í dobu va‰ím nad‰en˘m posluchaãem, poslouchám Vás pﬁes Radio
Proglas. Musím velmi ocenit poﬁad TTB a zvlá‰tû nyní vysílan˘ v˘klad Zjevení. Tuto knihu jsem se
jiÏ dﬁíve pokou‰el studovat, a to jak v rámci biblick˘ch hodin na‰í farnosti, tak pomocí rÛzn˘ch spisÛ.
Dosud mi v‰ak poselství této knihy zÛstalo více ménû skryté. V˘klad Vámi prezentovan˘ v‰ak otevírá nové moÏnosti porozumûní tomuto poselství. MÛj problém ov‰em je, Ïe nemohu pravidelnû
poslouchat, bylo by moÏné získat nahrávky tohoto v˘kladu?
Jiﬁí, Prostûjov
23

nebude k dispozici! Danielovi Zemanovi jsme vyhlasili poplach, a den pﬁed odjezdem
bylo technické zaﬁízení na stole. Dokonce i s názvem: TLUMOK. Semináﬁ mûl vynikající
úroveÀ, ale TLUMOK rozhodnû vzbudil rozruch. OkamÏité objednávky jin˘ch delegací,
dokonce lektor z Brazilie vypsal ihned ‰ek a celou soupravu si objednal. Díky Dane!

VáÏení kazatelé TWR. Va‰e vysílání je v Bavorsku dobﬁe sly‰itelné. Poslouchám Vás veãer na
MW. Pﬁál bych si, abyste ve Va‰em vysílání TTB pokraãovali. Kdyby lidé na svûtû Ïili podle Bible,
bylo by tady více radosti a ménû smutku a zla, které ve svûtû vládne. BÛh Vám bohatû Ïehnej
v ‰íﬁení evangelia.
Karel, Bayern

Moje vzpomínka na kazatele JUDr Vlado Fajfra
Ná‰ Pán k sobû letos povolal svého vûrného sluÏebníka Vlado Fajfra. Aã syn vûrn˘ch
a opravdov˘ch kﬁesÈanÛ, proÏíval své mládí se svûtsk˘mi kamarády v hﬁíchu. Rodiãe o nûj vytrvale
zápasili na modlitbách a jak Vlado ﬁíkával, vidûl, Ïe kdyÏ pﬁi‰el domÛ v noci ve dvû nebo ve tﬁi
hodiny, kleãeli u postele a volali k Bohu za jeho spásu. Pán je slavnû vysly‰el: jeho rozchod s dosavadním hﬁí‰n˘m Ïivotem byl rázn˘ a nekompromisní, jeho pokání hluboké a opravdové a jeho obrácení upﬁímné a trvalé.
Nestydûl se svûdãit o Pánu JeÏí‰i kdekoliv, kdykoliv a komukoliv. Nûkolikrát jsem byl svûdkem,
jak pﬁi setkání s nûk˘m ze sv˘ch dﬁívûj‰ích znám˘ch jim jasnû ﬁekl o spasení v Pánu JeÏí‰i a zmûnû
svého Ïivota. Byl iniciátorem a hlavním mluvãím pﬁi sluÏbû na‰í mládeÏe.
Jak rozhodnû za Pánem JeÏí‰em vykroãil, tak s ním ‰el i cel˘ Ïivot. Byl to „nádhern˘ Ïivot“, jak
sám napsal ve stejnojmenné knize osobních vzpomínek. Îil zdravû – dennû se sprchoval studenou
vodou a cel˘ Ïivot jezdil na kole, lyÏoval i plaval; je‰tû na prahu devadesátky se i na podzim koupával v Liptovské Maﬁe. Jako kazatel evangelia od roku 1949 do konce svého Ïivota ukázal na hledajícího Spasitele nesãetn˘m lidem v mnoha shromáÏdûních a jako jeden z prvních promlouval
k rozhlasov˘m posluchaãÛm z redakce TWR v Monte Carlu. Kolika lidem takto pomohl ke Kristu, to
ví jen Pán, kter˘ svého neúnavného sluÏebníka pﬁijal do svého odpoãinutí. Díky Pánu za promûnu,
kterou uskuteãnil v jeho Ïivotû, díky za Vladovu sluÏbu i pﬁíklad, kter˘ nám sv˘m Ïivotem dal!
Bohuslav Smutn˘

Josef Gabor pﬁedná‰el programovou tvorbu na semináﬁi v Senci, Helmut Menzel zase vysvûtloval
technické záhady. V rakousk˘ch Alpách je hrad Mittersill, kde nám pﬁedná‰el Star˘ zákon Carl
Armerding.
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Bystr˘ úsudek Vlastika Kolegara, vyﬁãen˘ po skonãení desetidenního semináﬁe
v agliãtinû na adresu Míly Markové, která cel˘ semináﬁ simultánnû tlumoãila do ãe‰tiny:
“Mílo, ty se lep‰í‰!” – fakt, díky Mílo!
Míla uãí angliãtinu nûkteré na‰e kolegy v TWR,
a i kdyÏ je to jen hodina t˘dnû, je to znát. Vlastimile, lep‰í‰ se ☺ !

