
Děkuji Poděkování ředitele
Když jsem před 25 lety nastupoval do TWR-CZ, rozhodně jsem 
nemyslel na důchod. Asi jsem vůbec nepřemýšlel o tom, jak dlou-
ho budu v této misii pracovat. Přiznávám, že jsem později často 
přemýšlel o změně zaměstnání. Ale nedošlo k tomu. Prožil jsem 
tolik let přibližně s pětačtyřiceti kolegy, kteří se tu vystřídali, a se 
stovkami příležitostných spolupracovníků, z nichž někteří to se 
mnou táhnou už také více než dvě desítky let. Se všemi jsem mohl 
prožít léta práce naplněná Boží přízní, ochranou a velikou milostí. 
Nad to to byla léta bohatě napěchovaná Božím slovem a nejrůz-
nějšími úvahami s Božím slovem, léta společných modliteb, léta 
společných zápasů a léta plná krásy ve službě evangeliu. A to mě 
vzdělávalo, pozvedalo a obohacovalo. Jsem svědkem toho, že 
když se dělá Boží dílo (ne naše aktivity ve „jménu“ Božím!), tak se 
k němu Bůh přiznává a je velikou oporou. 
Moje sedmnáctiletá funkce ředitele končí 31. prosince a chci odejít 
do předčasného důchodu. Chci být s manželkou, která jde do dů-
chodu také s koncem letošního roku.
Neodcházím s lítostí, že musím pryč, že už nemohu. Vůbec ne. 
Odcházím s radostí a těším se na nové věci, které Bůh už připravil 
a ke kterým mne dovádí a dovede. Je v Jeho svrchované moci 
kam, na jak dlouho, a kdy mne povolá k čemu a nebo k sobě. 
A v tom mám pokoj. Odcházím také s velikou radostí a vděčností 
za to, že jsem mohl být u budování české redakce od základů 
a navázat tak na ty statečné z dob komunismu. Odcházím s vděč-
ností za vše prožité v týmu TWR-CZ a ve službě rozhlasového 
šíření Božího slova. Bůh nám připravil vhodný čas, vhodné spole-
čenské poměry, vystrojené spolupracovníky, potřebnou techniku 
a finance. Celých 25 let za to děkuji Bohu a prosím, aby to, co 
jsem zpackal, napravil, a především, aby poselství rádia zmocnil 
svou mocí, a tak toto poselství mohlo zasáhnout srdce těch, kteří 
volají po Bohu a potřebují milost. 
Děkuji všem, kteří za těch 25 let přidali ruku k dílu. S mnohými jsem 
spolupracoval osobně a dlouho, s jinými se „jen“ setkával, s někte-
rými jen pozdravil a o některých jen slyšel. Děkuji všem sponzorům 
a podporovatelům. Někteří jsou i mými osobními přáteli a jim dě-
kuji ještě více, protože mne dobře znali, a přesto podporovali J. 
Všechny vás vnímám jako spolupracovníky na úžasném Božím 
díle, na kterém máme každý svůj osobní podíl. 
Nedávno jsem s dcerou Alčou pozoroval pole slunečnic (je na zadní 
straně obálky této Antény). Nádherné v zapadajícím slunci. Divil jsem 
se, že jsou všechny otočené zády ke slunci. Nedávalo mi to smysl. 
A pak mi to došlo. Byl večer, končil den, slunce zapadalo a ony vě-
děly, že ráno vyjde slunce tam, kam už nyní mají otočené své krásné 
„hlavy“. A tak čekám, co má Bůh pro mne a pro nás připraveno. Už 
jsem otočil hlavu k novému východu. 

S vděčností za vše Aleš Bartošek



Dárek +
Z tohoto čísla Antény vám do rukou vypadl dárek. Cédéčko. Při-
pravovali jsme ho celkem dlouho. Žijeme v době, která nemá ráda 
poučování. Lidé ale zatím slyší na osobní příběhy. A tak jsme vy-
brali několik z těch mnoha, které jsme za léta natočili, a nabízíme 
vám je jak pro vlastní povzbuzení a motivaci, tak jako možnost 
sdílet své přesvědčení s dalšími lidmi, kteří by možná na žádnou 
bohoslužbu nikdy nešli.
Zaměřili jsme se v nich na různá témata: hledání, víra, Bůh, hřích, 
církev, věda a víra, okultismus, naděje, věčný život a další. Snad 
ve vás tato vyprávění lidí roztroušených po celé naší republice 
prohloubí vděčnost a radost z Boží lásky k člověku.
A pokud by vás poslech tohoto CD třeba inspiroval a i vy byste 
chtěli říct druhým o svém hledání a cestě k Bohu, určitě nám na-
pište; rádi vás pozveme k nám do studia anebo podle možností 
přijedeme za vámi! J
Zároveň s nahrávkou CD Stopy – svědectví o Božím jednání jsme 
letos vydali i výroční album s velkou pětadvacítkou. Jsou na něm 
životní příběhy alespoň některých lidí, kteří stáli u počátků prá-
ce TWR-CZ v naší zemi. Tyto životní příběhy jsme odvysílali také 
v pořadu Řeka  života. Nahrávka obsahuje vyprávění Otakara 
Vožeha, Marie Frydrychové, Jiřího a Lídy Dedeciusových, Jiřího 
Hurty, Ireny Zemanové, Josefa Sečky, Bohuslava Smutného, Petra 
Rause a Aleše Bartoška; jako bonus pak přidáváme životní příběh 
Dr. Paula Freeda a Jozefa Gábora ze slovenské redakce. 
Objednávky tohoto CD, které přijdou na naši adresu do konce 
listopadu, budou vyřízeny do Vánoc, ty pozdější pravděpodobně 
až po novém roce.

Objednávejte telefonicky na čísle 544 233 771, 
nebo přes e-mailovou adresu twr@twr.cz, 

k dispozici je i poštovní adresa
TWR, P. O. box 96, 656 96 Brno.

Upozornění dárcům – pro potvrzení 
o darech za rok 2015
Připomínáme, že pokud uplatňujete potvrzení o darech (nově bez-
úplatném plnění) pro snížení daňového základu a chcete, aby byl 
váš dar připsán v rámci aktuálního roku, posílejte dary nejpozději 
27. 12. Při pozdějším datu odeslání se může stát, že dar dojde na 
náš účet až v roce 2016 a potvrzení by nebylo možné vystavit pro 
tento rok, protože dar je uskutečněn až připsáním částky na účet 
TWR-CZ. Děkujeme za pochopení.

Minulost a budoucnost
Taky už se Ti to někdy stalo, že jsi měl na poradu přinést náměty, o čem by se mělo psát – a když jsi 
to udělal, tak jsi uslyšel: „Jo, to je dobrý, tak to napiš.“ Nevím, jak Tobě, ale mně se to stalo a tak si 
počti J. 
Někdy se stane, že opouštíme věci, do kterých nás Bůh povolal a postavil. Důvody mohou být různé. 
Ale z jediného správného úhlu pohledu je to tak, že nás Bůh povolává jinam, k jiným skutkům, které 
nám připravil. Jak se říká, když Bůh některé dveře zavře, jiné zase otevře. Otázka je: Jak se dívat 
do minulosti a zdali vůbec. Apoštol Pavel psal, že na to, co je za ním, zapomíná a chvátá dál v životě 
víry. Tentýž apoštol psal křesťanům do Korintu: „Já jsem zasadil, Apollos zalil, ale Bůh dával růst.“ 
Není zlé uvědomit si, kdo co udělal. Podstatné ovšem je, kdo dává růst. Pokud jde o budoucnost, 
ta je pro nás neznámou. My v Kristu máme výhodu, že si nemusíme dělat starosti s minulostí a ani 
s budoucností. Můžeme se v klidu soustředit na současnost. Ale přece jen – jsme opravdu ponecháni 
bez odpovědi na otázku: Co bude dál? Mám za to, že apoštol Jakub nám s tím dobře pomohl, když 
vedený a inspirovaný Duchem svatým napsal: Nuže nyní vy, kteří říkáte: „Dnes nebo zítra půjdeme 
do toho a toho města a zůstaneme tam rok a budeme obchodovat a vydělávat.“ Nevíte, co bude 
zítra! Co je váš život? Vždyť jste pára, která se na chvilku ukazuje a potom mizí. Místo toho byste měli 
říkat: „Bude-li Pán chtít, budeme naživu a uděláme to nebo ono.“  Rozumím tomu tak, že jistě plánovat 
můžeme, ale neměli bychom zapomínat na ten dovětek, který ukazuje na Toho, který je nad naším 
životem svrchovaný. Budoucnost je otevřená širokými možnostmi, které nikdo neumí popsat ani slovy, 
ani barvami vymalovat, ani písněmi vyzpívat. A tak díky Bohu, se kterým můžeme mít vztah skrze Jeho 
Syna, který je náš Spasitel, smíme vědět, kdo dává, dával nebo taky nedával našemu konání růst, 
a k tomu ještě můžeme mít výhled někdy daleký, někdy blízký, kterým nám Bůh otevírá a  ukazuje, co 
On bude chtít. Není nic lepšího než to Boží.

Vlastimil Kolegar, díky Bohu

25 let
od založení české redakce

Vděčnost Pánu Bohu jsme společně prožívali 19. září při slavnostní bohoslužbě s Večeří Páně.
Společné chvály vedla Jiřina Gina Čunková a celým odpolednem provázela Lída Hojková.

Neboj se, 
bude hůř, říkával občas se sarkasmem sobě vlastním jeden můj známý. Škoda, že už 
na něj nemám kontakt – jemu, ale i mnohým dalším, o kterých vím, s jakými strachy 
bojují, bych ráda vzkázala: Poslouchejte letos v adventu a o Vánocích Rádio 7. 
Rok 2015 jako by dost výrazně ukázal, že je proč se bát. Důvody netřeba vypočí-
távat. O to důrazněji chceme nechat prosincovým vysíláním znít zvěst, která otevírá 
vánoční zprávu: „Nebojte se!“ Důvody k (ne)strachu budeme mapovat z nejrůzněj-
ších úhlů pohledu a prosáknou do nabídky většiny pravidelných pořadů. Samozřejmě 
se však budou objevovat i mimořádně připravované relace. Z těch „obvyklejších“ 
upozorněme na už tradiční okénka adventního kalendáře, pod nimiž bude tentokrát 
podepsán Jakub Limr, nebo sérii adventních biblických úvah z pera Jana Proroka. 
Především ve dnech svátečních se dostane na různé mimořádnosti – bohoslužby 
ve všech svátečních dnech (kromě nedělí tedy navíc 25. 12. a 1. 1.), pohádkový čas 
pro děti na Štědrý den i Boží hod vánoční, Silvestr se dvěma moderátory (tentokrát 
půjde o nerozlučné kamarádské duo Honza Vytřísal a Michal Kroupa) a mnohé na-
víc: namátkou zmiňme například sérii rozhovorů Luďka Brdečko o životě, který čerpá 
sílu od Boha (za mikrofonem postupně usedne sedm různých křesťanů různého věku 
a vše završí setkání s Alešem Bartoškem). 
Budeme rádi, když ono andělské ujištění „Nebojte se, dnes se vám narodil Spasitel“ 
najde ve vašich domácnostech a srdcích ještě o kousek více místa třeba i díky našemu 
vysílání. Těšíme se na slyšenou J. 

Lucie Endlicherová
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Tým TWR-CZ v říjnu 2016:
Vzadu zleva Lída Hojková, Luděk Brdečko, Vlastimil Kolegar, Aleš Bartošek, Dominik 
Kratochvíl, Daniel Zeman.
Vpředu zleva Lucie Endlicherová, Kateřina Hodecová, Hana Žíhová, Lenka Malinová, 
Pavel Surý, Pavel Kohl, Jitka Vyležíková.


