Opačně
Dělám pořad Klika. Píšu, natáčím, Rádio 7
ho vysílá – ale nikdy nevím, jestli to někdo
poslouchá, je to pro někoho užitečné, má to
nějaký dopad, jestli to lidé ocení. Moc rád bych
věděl, jestli to k něčemu je.
Vloni v prosinci jsem pracoval u svého kamaráda Davida, zateplovali jsme jeho dům,
i když už mrzlo a skoro sněžilo. Vyšplhali jsme
do čtvrtého patra, až pod střechu, a tu jde po
chodníku nějaký člověk. David na něj zavolá,
pozdraví ho a říká: „Michale, to je Peťa. Peťo,
Michal,“ obrátil se pak na mě. S Michalem
jsme se pozdravili, a David na to: „To je Peťa
Húšť.“ A Michal zaregoval úplně jinak: „To snad
není možné, Peťo, to jsi ty – to já jdu za tebou hned na lešení.“ Nemyslel jsem si, že je
to dobrý nápad, tak jsem slezl dolů, a Michal
spustil: „Poslouchám Kliku a jsem za ni hrozně vděčný, třeba když jsi říkal tuhle myšlenku
nebo tenhle příběh.“ Sypal to ze sebe, až jsem
se nestačil divit. Nakonec zvedl telefon, volal
manželce a povídá jí: „To bys nevěřila, koho
jsem potkal – Peťu Húště, teď tu stojíme na
ulici a povídáme si.“
Asi za tři dny jsme jeli s dětmi nemocnice
do Vsetína. Ve vstupu do nemocnice za mnou
přišel jeden lékař a začal mi popisovat, jak
si nedávno pustil jednu Kliku ze série Léčivé zdroje a nakonec si je poslechl všechny.
„Může to být užitečné, myslím si,“ uzavřel
naše setkání. Někde tady mě napadlo, že
možná ten pořad opravdu někdo poslouchá
a je to pro něj podstatné.
Nedávno mě zaujaly dva texty v Bibli. Natanael vyjádřil Ježíšovi úctu, ale Ježíš na to
reaguje slovy: „Uvidíte daleko větší věci, když
budete věřit.“ A po nějakém čase přichází
za Ježíšem z Kafarnaum královský služebník

a prosí ho, aby uzdravil jeho syna, který umírá.
Zvláštní, těžká situace – zdraví dětí je většinou to nejkřehčí, co máme. Ježíš říká: „Pokud
neuvidíte, neuvěříte.“ Služebník naléhá, aby
šel Ježíš s ním, ale on ho posílá zpět: „Jdi domů,
tvůj syn je zdravý.“ Ježíšova reakce je úplně
jiná, vypadá tvrdě, vlastně nesmyslně. Ale
co když je to jinak? Co když říká služebníkovi
spíše toto: „Pojďme to udělat trošku jinak. Ne
že uvěříš, až uvidíš, ale zkusíme to udělat tak,
že ty uvěříš a pak uvidíš. Jdi domů, tvůj syn je
zdráv.“ Ten člověk uvěřil Ježíšovu slovu a když
byl na zpáteční cestě, potkal své služebníky
a ti mu řekli, kdy byl jeho syn uzdraven.
Někdy potřebujeme povzbuzení, abychom
věděli, co naše práce, naše služba přináší. Ale
někdy potřebujeme jít do věcí jenom vírou,
s vědomím, že nás Pán Bůh k něčemu povolal,
dal nám nějaké hodnoty, nějaké záměry. A vím
to i teď, když probíhá válka na Ukrajině a uprchlická krize. Rádi bychom věděli, jak se to bude
vyvíjet, kdy to skončí, jak se k tomu postavit, jak
zareaguje vláda, co to znamená přijmout k sobě
ukrajinskou rodinu a jak dlouho to bude trvat.
Máme více otázek a nejistot, než abychom měli
nějaké jisté věci. Ale pokud do věcí půjdeme
s vírou, jsme schopní pomáhat. Neznamená to
dělat věci bezhlavě – víra a přemýšlení se nevylučují. Ne vždy ovšem budeme mít jistotu, jak
to dopadne, jestli to bude přínosem. Poslechněme to, co říká Ježíš královskému služebníkovi – Pojďme to udělat opačně. Uvěř a vstup
do věcí vírou a uvidíš, co se bude dít.
Petr Húšť
Pořad Klika vysíláme každou středu v 8:30, reprízu naladíte ve čtvrtek v 19:45. Záznam se hned po premiéře
objeví také na podcastu pořadu Klika.

Opačně

1

Rádio 7
na DAB
Milí přátelé, před rokem jsme vás v Anté- rozhlasových přijímačů (stolních, přenosných,
ně poprvé informovali o záměru rozšířit vysí- autorádiích...). V posledních letech doznalo
lání Rádia 7 na platformu DAB – digitálního DAB rozvoje popularity i v ČR. Posílení výrozhlasového vysílání. Dnes můžeme kon- znamu DAB u nás nahrávají i nedávné novely
statovat, že tento záměr
zákonů o elektronických
byl splněn.
komunikacích a Českém
DAB+ je digitální
Po fázích jednání s prorozhlasu z podzimu loňpozemní rozhlasové
vozovateli vysílacích mulského roku (povinné vytiplexů, hledání finanční
bavování nově vyráběných
vysílání. Dá se
podpory a shromažďování
automobilů DAB přijímači,
snadno naladit
podkladů pro žádost o liotevření legislativního prona standardní
cenci, které probíhaly běstoru pro DAB multiplexy).
teleskopickou
hem loňského roku, byla
Hlavní smysl vysílání
(vytahovací)
18. ledna tohoto roku RáRádia 7 na DAB vidíme –
diu 7 Radou pro rozhlapřes velké finanční náklady
anténu umístěnou
sové a televizní vysílání
a skutečnost, že Rádio 7
na každém rádiu.
udělena na 8 let licence
vysílá i na daleko levnější
DAB+ je nástupce
pro digitální rozhlasové
internetové platformě –
FM analogového
vysílání a od 1. února je
v potenciálu dostat misijní
Rádio 7 možné zachyposelství a biblické vyučovysílání. Nabízí čistý,
tit prostřednictvím DAB
vání k co nejširší veřejnosti,
digitální zvuk s řadou
na velké části území naší
tedy i k těm posluchačům,
doplňkových služeb,
republiky (multiplexy Telekteří by toto vysílání cíleně
např. elektronický
ko a RTI cz, které pokrývají
nehledali (počet rozhlaprogram, obrazové
cca 70 % obyvatelstva – viz
sových stanic na DAB je
orientační mapka).
výrazně menší než neinformace (logo
DAB je digitální alterpřeberné množství rádií
stanice, moderátor,
nativou běžného (ale pro
na internetu, a tak pravinterpret),
Rádio 7 vzhledem k obděpodobnost, že hledající
zpravodajství nebo
sazenosti pásma a ještě
posluchač na Rádio 7 midopravní informace.
mnohonásobně
vyšším
moděk narazí, je mnohem
finančním nákladům nevyšší). Pro řadu posluchaZdroj: www.digitalradiodab.cz
dostupného) rozhlasovéčů je příjem DAB také jedho (FM) vysílání. Je šířené
nodušší a dostupnější než
z pozemních vysílačů v podobě tzv. multi- příjem ostatních dosavadních způsobů našeplexů („balíků“ tvořených programy několika ho vysílání (internet, satelit).
rozhlasových stanic zároveň) a zachytitelné
Po zhruba dvou měsících DAB vysílákdekoliv v jejich dosahu na široké škále DAB ní Rádia 7 je zatím ještě brzy na hodnocení,
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jestli se tohoto cíle daří dosáhnout. Přes slibné výchozí předpoklady a vyhlídky nevidíme
v tomto směru do budoucnosti, jak se situace
(skutečný zájem posluchačů, rozšíření pokrytí, finanční zajištění) nakonec vyvine (a jak
jsme se během posledních měsíců mohli přesvědčit, ve věcech – myslím teď konkrétně
události na Ukrajině – může náhle dojít k nečekanému zvratu). Rozhodně budeme rádi,
když nám napíšete, jestli máte s DAB nějakou
zkušenost.
Náklady na DAB vysílání tvoří velkou
část – cca 20 % – našeho celkového rozpočtu.
Pro rok 2022 tato částka činí cca 1,6 milionu
Kč – v této souvislosti velmi děkujeme firmám
Teleko a RTI cz za udržení předjednané ceny
přes nečekaný dramatický nárůst cen energií
v závěru loňského roku. Děkujeme také všem
organizacím i jednotlivcům, kteří tento projekt
pro letošní rok podpořili.

V příštím roce budou náklady pravděpodobně znatelně vyšší. Jak jsme už naznačovali
v minulé Anténě, jejich část uvažujeme pokrýt
zrušením vysílání ze satelitu, které během
let ztratilo na významu. Uvědomujeme si, že
části území republiky signálem DAB – na rozdíl od satelitu – zatím pokryté nejsou, a pro
někoho je možná zatím satelitní vysílání jedinou možností příjmu Rádia 7. Nevíme ale,
kolika posluchačů se to týká. Pokud je to váš
případ nebo ve svém okolí o někom takovém
víte, prosíme, dejte nám co nejdříve vědět.
Daniel Zeman
Dobrý den, dnes jsem Vás naladil v Praze v DAB+. Pěkně se Vás poslouchá
a pěkně prezentujete jak dětské vysílání, tak i písničky. Takové klidné rádio
do pracovního dne.
Martin

DAB pokrytí Rádia 7. Zdroj obrázku: Teleko / RTI cz

Zobrazená mapa je pouze orientační. Konkrétní dosah může záviset mj. i na použitém přijímači a dalších okolnostech. Podrobné mapy pokrytí naleznete na webu Českého telekomunikačního úřadu:
https://qos.ctu.cz/dab/mapa, kde v sekci „Parametry / Držitel přídělu“ v levém sloupci zvolte podle oblasti „RTI“ nebo „Teleko“.
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Finanční podpora
DAB vysílání
Ve více než třicetileté historii TWR jsme se
pustili už do mnoha přelomových kroků. Mohl
bych jmenovat z devadesátých let vznik samostatné české organizace, hostování ve vysílání
některých FM rádií (ČRo Plzeň, Proglas) nebo
stavbu vlastní budovy v Brně-Líšni. V dalším
desetiletí našeho fungování to byl především
start společného česko-slovenského vysílání
Rádia 7 prostřednictvím internetu a satelitu.
Ze třetího desetiletí našeho fungování bych
jmenoval samostatné celodenní české vysílání Rádia 7 rovněž přes internet a satelit. Čtvrté
desetiletí jsme zahájili již zmíněným projektem DAB vysílání.
Každý z těchto kroků byl nějakým způsobem náročný, ať už šlo o stránku organizační,
personální či finanční. Velmi často jsme do
těchto kroků šli s vírou, že se Pán postará,
aniž bychom měli dopředu zajištěný dostatek
lidí či peněz. A Pán nás nezklamal a my jsme
vším tím mohli zdárně projít.
Vzhledem k tomu, že program celodenního vysílání Rádia 7 už připravujeme pro
internetové a satelitní vysílání více než dva
roky, šlo při vstupu do digitálního vysílání DAB
především o finanční stránku věci. I když nám
bylo jasné, že těžko budeme mít dostatečné
množství peněz k dispozici předem, přece jenom jsme za potvrzení toho, zda do projektu
jít, brali i určitý zájem sponzorů.
Připravili jsme projekt na pokrytí prvního roku vysílání a požádali prvořadě větší
sponzory, kteří by byli ochotní zapojit se do
rozjezdu projektu. V naší zemi to byli podnikatelé sdružení ve Strategickém nadačním
fondu a Fóru křesťanských dárců. V zahraničí
se do shánění finančních prostředků zapojila evropská centrála partnerské organizace
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TWR-E. Už před rozhodnutím spustit vysílání
jsme tímto způsobem měli pokrytou více než
polovinu nákladů na první rok vysílání. Chceme všem zúčastněným vyjádřit obrovské díky
za tuto finanční oběť.
Další prostředky přicházely později. A začaly se k nim přidávat i dary vás, dárců dlouhodobě podporujících naši službu. Na vás se
chceme obracet právě s prosbou o podporu
pokračování DAB vysílání v dalších letech,
protože především o vaše dary se opíráme
v dlouhodobé perspektivě financování naší
služby. Na zmíněné zdroje „velkých“ dárců se
v příštích letech už nemůžeme spoléhat.
DAB vysílání Rádia 7 již bylo spuštěno
a nabízí novou cestu, jak oslovit širokou veřejnost a zasáhnout i ty, kteří by křesťanské
vysílání cíleně nevyhledávali. Pokud souzníte
s těmito misijními možnostmi, které se v naší
službě otevírají, budeme rádi, když se zapojíte
do finanční podpory.
Finanční náklady na DAB jsme v prvním roce
vysílání vyčíslili na 1,6 mil. Kč. Vzhledem k nárůstu cen za energie (největší položka v rozpočtu poskytovatele vysílání) můžou ovšem v příštím roce překročit i 2 miliony. Znovu bychom rádi
viděli určitý zájem o pokračování projektu v dalších letech vyjádřený alespoň částečným pokrytím nákladů pro další rok vysílání. I díky vašim
darům budou moci lidé poslouchat křesťanské
vysílání podobným způsobem, jakým doposud
ladili největší stanice v naší zemi.
Jak jsme už dříve zmiňovali, nepomůže
nám pouhé přesunutí stávající obecně zaměřené podpory směrem k financování DAB, ale
pouze prostředky, které navýší příjmový rozpočet TWR.
Luděk Brdečko

Vážení přátelé, posílám pozdrav z Chebu, kde jsem právě zachytil vysílání
Radia 7 nově na DAB. Příjem na rádio
Silvercrest s prutovou anténou, postavené na parapetu okna, je většinu doby
bezproblémový, chvilkami se objevují
krátké výpadky. Není to ovšem nic nového, Cheb prostě leží na hranici dobrého příjmu multiplexu RTI, v některých
částech města je příjem perfektní, jinde
s občasnými potížemi, když obdobné
výpadky mají všechna rádia ze stejného
multiplexu.
Martin

Dobrý den, tak jsem právě v Kopřivnici
úspěšně naladil Rádio 7 pomocí malého a levného DAB rádiového přijímače.
Mám radost, že se to podařilo, beztak
jsem v poslední době opakovaně a netrpělivě sledoval, jak se to vyvíjí a kdy to
konečně přijde.
Libor

Dobrý den! Už je to dost let, co jsem
psal nějaký ohlas do vašeho rádia. Ani
to nebudu počítat. Chci ale napsat ohlas
na nové digitální vysílání. Dověděl jsem
se o něm z webu, který se věnuje digitálnímu rozhlasovému vysílání v ČR.
Včera jsem hned zkusil si Rádio 7 naladit na malém přijímači a šlo to krásně. Dneska jsem tak poslouchal už ne
z internetu, ale právě přes nové digitální
vysílání. Je to super! A jen pro přehled,
bydlím a tedy i poslouchám ve Zlivi, což
je nedaleko Českých Budějovic.
Zatím moc zdravím a mám radost, že
jste se dostali do dalšího vysílacího
prostoru.
Roman

Dobrý den.
V Táboře naladíno. Poslouchám.

Tomáš

V centru pozornosti malý DAB přijímač a chvíle, kdy jsme poprvé naladili program Rádia 7.
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Dává mi přehled o dění v křesťanském
světě. Je pro mě zdrojem inspirace.

mezidenominační
křesťanský měsíčník

Pavel Hošek

VŠ pedagog,
řečník, spisovatel,
CB Praha-Vinohrady

INFORMACE A PŘEDPLATNÉ:
www.zivotviry.cz /
zivotviry
predplatne@zivotviry.cz / 284 841 922

TO ČTU
Vždy se těším na příběhy lidí.
Inspirují mě a povzbuzují ve víře.

Daniela Hurtová

ředitelka festivalu
United,
CB Maják Vsetín

TO ČTU
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To čtu.
Líbí se mi, že má dlouhý dech
a hluboký ponor.

Karel Řežábek
pastor KS Plzeň,
hudebník

TO ČTU

Ekonomika rádia
v roce 2021
Vedle programového zajištění celodenního proudového vysílání se podařilo (a muselo) zrealizovat některé z dalších úkolů, které
s provozem redakce souvisí.
K suchým číslům malý komentář, co se
podařilo:
Předně můžete v tabulce zaznamenat výraznou investici 508,5 tis. Přesně tolik stálo
zcela nečekané pořízení zbrusu nového vozu
KIA, které nám nabídl a plně zafinancoval
štědrý dárce. Děkujeme. Došlo tím k obnově
vozového parku, a doufáme, že budeme mít
na několik let s auty vystaráno. Údržba starších vozů se prodražovala (jak je patrno i z tabulky). Vyřazujeme Citroen, který má letos
20 let provozu za sebou a dobře nám sloužil.
Provozní budova: Proběhla výměna klimatizace v hlavním odbavovacím pracovišti
a studiu. Původní, pořízená v roce 2004, už
dosloužila. Zároveň se také dořešila klimatizace v programové režii PR2. Vedle této
velké investice probíhá průběžná údržba –
částečná oprava elektroinstalace, výměna
(původních) podružných jističů, postupně za
pochodu svépomocí renovujeme jednotlivé
kanceláře – proběhla výmalba a výměna prošlapaného koberce v další z nich.
Modernizace programové režie PR2 s cílem optimalizace pro soudobý způsob práce
byla modernizována podobně jako v předchozím roce PR1. Znamená to stejný způsob obsluhy, což zjednodušuje adaptaci pracovníků
pro práci na obou pracovištích.
Nová konstrukce přepínače mikrofonů
a sluchátek do hlavního studia umožňuje
snadnou a rychlou změnu obslužnosti studia mezi dvěma režiemi a samoobslužným

nahrávacím pracovištěm; vzhledem k tomu,
že na trhu není v přijatelné cenové hladině
dostupné zařízení, které by zároveň splňovalo naše požadavky (mj. na jednoduchost
obsluhy), přistoupili jsme k vlastnímu vývoji
a konstrukci.
Pro zlepšení vizuální stránky videopřenosů
živě vysílaných pořadů byla pořízena kvalitní
webkamera do vysílacího studia s příslušenstvím (držáky), instalovány zatemňovací žaluzie a provedena výmalba vysílacího studia.
Na zvuk to sice vliv nemá, ale snad to oceníte
vy, kdo nás sledujete na Facebooku či YouTube. Tento projekt byl zvlášť podpořen finančně ze strany TWR-E.
Během období pandemie se výrazně zintenzivnila vzdálená práce z domu a dosavadní
řešení virtuálního serveru vzdálené plochy
běžícího spolu se všemi dalšími intranetovými službami na jediném serveru přestávalo
při tomto vytížení dostačovat. Pro zachování
plynulosti redakční práce a provozu byl proto
pořízen a instalován dedikovaný server pro
vzdálené připojení.
Byl proveden upgrade systému podcastů
(pouze mzdové náklady na SW vývoj, zpracování grafiky a redakční přípravu). Nové řešení
zahrnuje:
• zcela automatické zveřejňování záznamů
většiny relací ihned po odvysílání premiéry,
• zveřejnění a propagace vybraných pořadů
(cca 10) na populárních veřejných podcastových serverech (Spotify, iTunes, Google
Podcasts...) jako samostatné podcasty,
včetně originální grafiky a anotací.
Ekonomika
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Rok 2021 v příjmech a výdajích
Jedná se skutečně o pohyb peněz – tedy výdaje a příjmy v daném roce, nikoli o účetní náklady
a výnosy, které zahrnují jisté časové rozlišení, opotřebení majetku, vyjádřeného v odpisech apod.

Výdaje:
Klimatizace podkroví: hlavní odbavovací pracoviště + studio + režie

109,5 tis.

Nový vůz KIA

508,5 tis.

Nákupy přístrojů, zařízení + materiál na jejich opravy a údržbu

104,9 tis.

Přepínač mikrofonů, sluchátkový zesilovač, sluchátka, rozšíření paměťové
kapacity počítačů, zvuková karta, přenosné nahrávací zařízení pro externisty,
webkamera do odbavení, server pro vzdálené připojení, webkamery pro
pracovní on-line komunikaci, tiskárna pro barevný tisk, úprava odbavovacího
pracoviště pro zlepšení videostreamů
Údržba nemovitosti

30,5 tis.

Opravy a údržba aut včetně nových disků a pneumatik

63,5 tis.

Software

41,7 tis.

Spotřební materiál

65,4 tis.

Záznamová média pro výrobu a archivaci pořadů a pro záznam pořadů pro
posluchače (CD, DVD), kancelářské potřeby, tonery, papíry, obálky, odborná
literatura, kabely, elektroinstalační materiál, drobné studiové potřeby, tichá
klávesnice a myš do studia, pop filtry, baterie, čisticí, hygienické, dezinfekční,
úklidové, prací a drobné údržbové prostředky, údržba provozní budovy
Tisk Antény a ostatních materiálů, propagace

77,2 tis.

Anténa, programy, potvrzení k dani, složenky, PF, záložky s propagací
podcastu Rádia 7, drobné reklamní předměty
Poplatky, daně, pojištění, kurzové rozdíly

133,4 tis.

Pojištění nemovitosti, daň z nemovitosti, povinné ručení, dálniční známky,
bankovní poplatky, kurzové rozdíly
Práce, služby, energie

374,0 tis.

Z toho: Poštovné 54,2 tis.; Telefony, ZOOM 22,8 tis.; Elektřina, voda,
plyn 122,8 tis.; Pohonné hmoty a jízdné 34,8 tis.; Ostatní služby 139,4 tis.:
technické zabezpečení vysílání přes Play.cz, internet, domény,
datová úložiště, odpady, občerstvení hostů, nákup hudby
Mzdové náklady, zákonné pojištění a odvody 4.700,1 tis.
Mzdy zaměstnanců v pracovním poměru – všechny personální výdaje včetně
povinných odvodů zaměstnavatele na zdravotní a sociální pojištění, pojištění
odpovědnosti ze zákona, platby externistům, překlady, honoráře
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Rádio 7 – technický provoz

589,3 tis.

Pronájem satelitní kapacity, přenosová trasa, poplatky autorským
organizacím OSA, INTERGRAM, datové služby, licence DAB
VÝDAJE CELKEM 6.798,0 tis.

Příjmy:
Dary z České republiky 6.118,5 tis.
Příspěvky na odvysílání zahraničních pořadů z TWR-E + ostatní podpora

452,1 tis.

Dary ze zahraničí

406,8 tis.

Ostatní příjmy, kurzové rozdíly

0 tis.

PŘÍJMY CELKEM 6.977,4 tis.
Vstupní data před konečnou účetní závěrkou za rok 2021. Jednotlivé položky jsou zaokrouhlovány a součet
může být v jednotkách odlišný.

Podpora afrických redaktorek:
Dary přijaté v roce 2021 pro podporu redaktorek připravujících programy v berberském jazyce:
66.960,- Kč. Tyto dary jsou evidované zvlášť, nevstupují do hospodaření redakce a bez jakýchkoli srážek je předáváme dál. V roce 2021 jsme odeslali na podporu afrických redaktorek částku nashromážděnou na našem účtu v celkové výši 104.115,- Kč. K 31.12.2021 zůstatek fondu činil 14.219,95 Kč.
Jak na tom průběžně finančně jsme v aktuálním roce, můžete sledovat na našich internetových stránkách www.twr.cz – klikněte na hlavní stránce na teploměry příjmů a výdajů a otevře
se vám grafický přehled příjmů a výdajů.

Děkujeme!
Spoléhat na dárce může svádět k pocitu, že jde o jakýsi alibismus: My děláme duchovní
službu a vy ostatní se starejte finančně. Možná to tak někdo vnímá, ale my v redakci Rádia 7
určitě ne. Naopak si musíme hlídat a opakovaně se povzbuzovat, abychom někdy nemalomyslněli nad omezenými příjmy a šetřením na každém kroku. Zároveň si uvědomujeme, že je to
vlastně zdravé. Závislost na Bohu, který sám povzbuzuje štědré dárce, se tak pro nás stává
každoročním potěšením a hmatatelnou hlubokou vděčností, že zase... zase se Pán Bůh sklonil,
povzbudil, sám motivoval a skrze konkrétní lidi nás ujistil, že má celá práce rádia smysl.
Mnohé z vás, kteří dlouhodobě přispíváte na chod rádia, osobně neznáme a možná se ani
nikdy nepoznáme. To ale není důležité; důležité je, abyste věděli, že vaše dávání má smysl.
Jeden z našich častých spolupracovníků, David Novák z Církve bratrské, v jednom z rozhovorů
řekl, že „dáváním se stáváme součástí“. Přesně tak to je – i když se často neznáme, jsme propojení. Bez vaší štědrosti by rádio nebylo.
A vám, kteří přispíváte a s někým z nás se znáte, děkujeme za to, že nás podporujete nejenom financemi, ale často také konkrétní radou, postřehem nebo i kritikou.
Vám všem patří náš dík za spoluúčast na šířením evangelia v naší zemi skrze rozhlasové vysílání.
Ekonomika
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Hledáme nové dárce!
Zapojte se do finanční podpory vysílání Rádia 7
Účty pro příjem darů:
74232621/2010 – FIO banka. PREFERUJEME! FIO banka nestrhává žádné poplatky za připsání daru. Dar je nám připsán celý (měna účtu Kč).
případně
74232621/0100 – Komerční banka. Banka nám strhává poplatek 6 Kč z každého převodu.
O tuto částku se nám váš dar krátí (měna účtu Kč). Netýká se darů zaslaných složenkou.

SLOVENSKO:
Účet vedeme u Tatrabanky Bratislava – při převodu na Slovensku se tedy jedná o tuzemskou
platbu. Měna účtu: EUR.
IBAN kód: SK05 1100 0000 0026 2301 0976
BIC kód (SWIFT): TATRSKBX
adresa majitele účtu: Trans World Radio
Horníkova 2562/36
628 00 Brno, Česká republika
Variabilní symbol = informace o odesílateli a určení použití daru (cíl podpory)
Vaše osobní evidenční číslo jako variabilní symbol slouží především ke správnému a jednoznačnému určení dárce. Pokud číslo neznáte nebo nemáte, obdržíte je na vyžádání v naší
redakci. Osobní číslo můžete doplnit případně dalším rozlišením – a to pokynem k použití daru.
Celkově tak variabilní symbol může mít až 10 znaků podle uvedeného rozpisu:

Vaše osobní evidenční číslo XXXXX 00 XXX trojmístný kód – určení použití daru
Možné (vámi určené) cíle podpory:
XXXXXXX000 – o
 becný dar pro podporu služby
XXXXXXX100 – mzdový fond
XXXXXXX101 – podpora Kateřiny Hodecové
XXXXXXX107 – podpora Jitky Vyležíkové
XXXXXXX109 – podpora Daniela Zemana
XXXXXXX116 – podpora Jiřiny Giny Čunkové
XXXXXXX118 – podpora Lenky Malinové
XXXXXXX121 – podpora Lucie Endlicherové
XXXXXXX124 – podpora Lídy Hojkové
XXXXXXX126 – podpora Pavla Surého
XXXXXXX127 – podpora Hany Žíhové
XXXXXXX130 – podpora Pavla Kohla
10
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XXXXXXX131 – podpora Luďka Brdečko
XXXXXXX133 – podpora Michala Crháka
XXXXXXX135 – podpora Bohdanky Medřické
XXXXXXX137 – podpora Broni Procházkové
XXXXXXX202 – zásilky
XXXXXXX401 – technické vybavení a rozvoj
XXXXXXX501 – internet download
XXXXXXX777 – celodenní vysílání Rádia 7
XXXXXXX724 – D
 AB vysílání – pro novou
podporu/nové podporovatele
XXXXXXX333 – p
 odpora redaktorek pořadů
v berberštině pro Afriku

Pokud používáte k zaslání daru poštovní poukázku, použijte složenku, která je od nás předtištěná. Nemáte-li tuto složenku, případně jich potřebujete více, rádi vám zašleme.
Potvrzení pro daňové účely o přijatých darech vystavujeme souhrnně vždy do 20. ledna
následujícího roku (pokud si nevyžádáte jinak). Potvrzení vystavujeme automaticky na dary
převyšující částku 300 Kč. Dary do 300,- Kč potvrzujeme na vyžádání. Pokud vám potvrzení
nedošlo, je možné, že nemáme vaši aktuální doručovací adresu. Kontaktujte nás!
Elektronické informační potvrzení o přijetí daru můžete obdržet ihned po zapsání daru
do naší evidence – stačí, když jednou zašlete ze své e-mailové adresy požadavek na tuto službu. Systém je automatizován. Toto potvrzení slouží jako aktuální kontrola, nenahrazuje potvrzení pro daňové účely.
Jitka Vyležíková
V případě zájmu nebo nejasností volejte k nám do redakce (tel: 515 535 487).
Lucie Endlicherová nebo Jitka Vyležíková vám rády pomohou.

Setkal jsem se dnes s Tříkrálovou sbírkou a vedlo mě to k přemýšlení, proč je sbírka
tříkrálová? Tehdy světlo hvězdy zazářilo a vedlo mágy zdaleka do Jeruzaléma. Mágové hledali dítě, jenž je izraelským králem. V paláci nebylo, kněží se pak vyptávali a oni
ho s Mesiášem (zachráncem všech lidí) spojovali. Jděte do Betléma, pobízeli. Vyšli tedy
a světlo hvězdy je přivedlo k právě narozenému dítěti Ježíši. Jemu se k zemi poklonili
a uctili Ho královským dary. I já jsem Ježíše uznal a přijal za svého Krále a na této mé cestě poznávání Jeho a Jeho královských slov je tou hvězdou, co mne provazí, i Rádio 7, a tím
světlem vy, jejichž hlas slyším. Proto když je ta sbírka, daruji zlato (peníze kryté zlatem),
aby tato vaše hvězda svítila na cestu mnohým hledajicím to prosté dítě, o kterém později
Bůh vydal svědectví: Toto je můj milovaný syn, toho poslouchejte.
Jaroslav

Balení potvrzení o darech je vždy prostor pro vděčnost a žehnání dárcům.
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V redakci to
stále žije
V čase, kdy píšu tyto řádky, řešíme v redakci mnohé nové věci. Už dvouletá zkušenost s koronavirem změnila v běžném
pracovním procesu hodně a válečný konflikt
na Ukrajině nás staví zase před nové otázky:
Jak relevantně zvěstovat evangelium v nových podmínkách? Co potřebují slyšet lidé na
útěku? Co povzbudí ty, kdo jim pomáhají? Jak
motivovat a povzbudit církev, aby nezaspala
důležitou dobu a jak v tom skrze rozhlasové
vysílání pravdivě pomoci?
Kristoslav Smilek, kazatel, který mě v životě hodně ovlivnil, kdysi řekl pro mě velmi důležitou větu: Když nevíš, co máš dělat, dělej to,
co víš, že máš dělat. Tedy nepouštěj to dobré
a prospěšné, co se osvědčilo a co nese ovoce, minimálně do doby, než zjistíš, co je potřebnější a aktuálnější. A tak to vezmu trochu
na přeskáčku a popíšu vám, co (staro)nového
se v redakci za uplynulý půlrok událo a kdo
za tím vším vlastně stojí.
V listopadu loňského roku jsme s Petrem
Húštěm předtáčeli poslední díly pořadu Klika, protože Petr ohlásil, že prosincem Kliku
ukončí. Většinou dáme na vnitřní vjem autora a interpreta, ale tady cosi nesedělo...
a tak jsme o tom společně přemýšleli a debatovali dál. A jak už víte anebo aspoň tušíte,
Klika opravdu pokračuje a máme za to, že je
to moc dobře a že dál přináší témata, která naplňují motto pořadu: Klika – místo, kde
uchopíte a otevřete.
S novým rokem se naplnilo to, co Lenka
Malinová avizovala už nějaký čas a my se raději tvářili, že neslyšíme. Lenička nastoupila
do důchodu, ale k naší radosti přichází pořád
tři dny v týdnu, takže ji i nadále budete slýchat
ve Fortepianu i v proudovém vysílání.
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Lenka měla na starost také přípravu záznamů bohoslužeb a tuto práci převzala Gina
Čunková, která sice bydlí až u Krnova, ale protože je to naše bývalá kolegyně a rádio zná
zevnitř moc dobře, klape nám to i na dálku.
Během covidových omezení jsme málo
jezdili, respektive vůbec nejezdili, na prezentace a návštěvy do jednotlivých sborů a společenství, což se výrazně promítlo zejména
do natáčení svědectví. O to jsme raději, že se
nám v posledních týdnech přihlásili tři noví
spolupracovníci ochotní ve svém okolí natáčet tyhle životní příběhy o setkání s Bohem.
A navíc jsou krásně rozmístění v oblastech,
kam z Brna obvykle dosahujeme dost těžko:
Monika Velkoborská žije v Klatovech, Filip
Hojka v Písku a Kristýna Kalibánová je z Vysokého Mýta. Spolupráci ladíme a koordinujeme a z Klatov už nám chodí první nahrávky.
Naopak spolupráce skončila s Milenou
Mikulkovou v pořadu Štafeta, do které tahle
známá sociální pedagožka a vztahová poradkyně přispívala svým vhledem a zkušenostmi
téměř dva roky. V současné době vám tedy
nabízíme reprízy toho nejlepšího, co v tomto
pořadu zaznělo, a po prázdninách vám – dá-li
Bůh – představíme novou podobu této oblíbené relace.
Posun jste možná zaznamenali i v pořadu Life+, ve kterém Ailsa Randall pomáhá
všem, kdo ladí anglickou konverzaci. Pořady
věnované jednotlivým tématům teď doplňují
relace, ve kterých Ailsa vybírá známé anglické
písně a v jejich textech hledá to podstatné.
Osvěžili jsme pravidelně vysílané Tematické soboty, které slýcháte vždy poslední sobotu v měsíci. Moderátorské místo jsme nabídli
našim stálým externím spolupracovníkům,

a tak jste už mohli slyšet Marka Prosnera,
Petra Plaňanského, Petra Rause a chystají
se další.
Velká debata se otevřela v redakci před pár
týdny, když k naší hudební redaktorce Bohdance Medřické dorazilo několik reakcí s otázkou,
proč hrajeme jenom česky, slovensky a anglicky a ne také v jiných jazycích? Hudba vždycky
vzbuzuje mnoho otázek o podobě rádia, a tak
mimo to, že jsme si ujasnili, že hrajeme také
rusky, ukrajinsky, maďarsky, romsky anebo
třeba španělsky a chceme v tom pokračovat,
jsme také hodně řešili obsah jednotlivých písní, kategorie „křesťanská-nekřesťanská“, probírali jsme roli hudby ve vysílání i životě vůbec
a mnoho dalšího. Nechtěli byste nám k hudbě
na Rádiu 7 říct něco i vy?
Několik hodin týdně vyplňuje v programu
Rádia 7 dětské vysílání, konkrétně pořady
Kanafásek, Kormidlo a Korálky, o které se aktuálně stará Broňa Procházková. A stará se
dobře, její nápady nás neustále překvapují
a taky těší, protože jsou zábavné i poučné, tohle Broňa zkrátka umí. Vymyslela také Velkou
rádiovou loupež – dramatizovanou dětskou
detektivku, na které se podíleli opravdu skoro
všichni z rádia. Na přípravu jsou to pořady velmi náročné, seskládané z mnoha dílků – načtených knížek, povídání, malých dramatizací,
písniček atd., a přesto, že jejich přípravě věnujeme velkou pozornost, odezva spíše slábne. Pomozte nám prosím a dejte vědět, jestli
vaše děti poslouchají, jestli je to baví a jestli
díky dětskému vysílání Rádia 7 zjišťují nové
věci o Bohu, o Bibli nebo o sobě. Tohle je pro
nás důležitá zpětná vazba, protože podle ní
uzpůsobíme objem dětských pořadů a věnovaného úsilí. Děkujeme.
Stále pracujeme na tom, abychom vysílání dostali co nejblíže k dalším posluchačům. Platforma DAB, o které se dočtete na
jiném místě Antény, je velkou příležitostí, ale
není to jediná cesta. A tak jsme rozšířili také
nabídku záznamů hlavně živě vysílaných

pořadů na YouTube; dosud jste je mohli sledovat i s obrazem na našem Facebooku.
Po celou dobu covidu pracujeme bez jednoho redaktora a to je hodně cítit. Hledání
nového člověka do týmu je vždycky velmi
náročný proces, ale Bůh nám opravdu nakonec nového kolegu dal. Aktuálně řešíme vše
potřebné a pevně věřím, že vám ho v příštím
vydání Antény představíme.
Už jsem psala, že v mnohém byla a je současná doba i v redakci turbulentní, události na
Ukrajině se logicky promítly i do vysílání a my
jsme opravdu moc rádi, že můžeme kaž
dodenně přinášet dobré zprávy o tom, kolik
církví i jednotlivých křesťanů má hluboký soucit s trpícími lidmi a slouží jim mnoha různými
způsoby. Každý den tak slýcháte v 9:00 a ve
14:00 hodin v našem programu telefonické
rozhovory o tom, co se děje po celé republice, ale i na Ukrajině samotné. A protože tyto
zprávy mají důležitý přesah, můžete se k nim
vracet také na našem novém podcastu s názvem Ukrajinské zprávy. Najdete ho na našem webu i na Spotify. Budeme moc rádi,
když budete tento odkaz šířit, aby se zpráva
o důležitých akcích co nejvíc rozšířila mezi
lidi. A pokud sami něco děláte a chtěli byste
o tom povědět dalším, určitě nás kontaktujte.
Rádio 7 má mimo jiné ambici propojovat církev a povzbuzovat tím, co se děje na různých
místech. Velké akce najdete v mnoha velkých
médiích, o těch méně nápadných, a přesto
velmi důležitých – protože mají často i významný přesah – se doslechnete u nás.
To je alespoň stručně o novinkách a posunech v redakci při přípravách jednotlivých pořadů. Pokud máte nějaký nápad nebo dokonce čas a sílu se k celé práci připojit, napište,
zkontaktujeme se a vyladíme, co je potřeba.
A také nás samozřejmě zajímá, co si myslíte
o jednotlivých pořadech, k čemu vás vedou,
jestli vás inspirují atd. Věnujte nám chvilku
a napište, zpětná vazba je pro nás cenný dar.
Kateřina Hodecová
V redakci to stále žije

13

Renovace programu
Světem Bible
Naší vlajkovou lodí mezi pořady je už od
založení české redakce relace Světem Bible.
Není to pořad z naší produkce. Je převzatý od
stejnojmenné společnosti Thru the Bible (TTB),
která už po desetiletí šíří prostřednictvím rozhlasového vysílání cyklus výkladů amerického
kazatele Johna Vernona McGeeho a přináší tak
změnu do životů lidí, kteří program poslouchají.
Samotná světová premiéra rozhlasového
vysílání TTB má letos už 55. výročí, v češtině
pořad vysíláme od 90. let minulého tisíciletí.
Přestože mezi našimi pořady jsou tyto biblické výklady stále jedněmi z nevyhledávanějších, už delší dobu vnímáme, že by si jejich
zpracování zasloužilo úpravu, upgrade.
Celý biblický text v češtině pokrývá cca 1500
přibližně pětadvacetiminutových pořadů, a tak

to není malý úkol, ani pokud jde o personální obsazení, ani pokud jde o finanční stránku. S tou nám ovšem vyšla naproti samotná
společnost TTB, která nabídla financování
této renovace. Moc si této nabídky vážíme,
protože by nebylo v našich možnostech se do
takové akce pustit na vlastní pěst. V současné
době dolaďujeme podmínky projektu a samozřejmě hledáme spolupracovníky, kteří by se
práci na renovaci byli ochotni ujmout.
Luděk Brdečko

Pořad Světem Bible vysíláme od pondělí do pátku
ve 20:15 a opakujeme 15 minut po půlnoci. Poslouchat ho můžete před podcastové aplikace nebo skrze
web www.twr360.org – stačí zadat jazyk čeština.

Programy Světem Bible nabízejí výklady Johna Vernona McGeeho, která neztrácejí na své aktuálnosti.
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Víra mi pomohla se
osamostatnit
Vyrůstal jsem v rodině, která formálně
patřila k husitské církvi, ale jejího života se
neúčastnila. Nebyl jsem křesťansky vychováván. Moje povědomí o těchto „věcech“ bylo
velmi chabé.
Změnilo se to v 9. třídě. Tehdy k nám přišel nový spolužák, který se nakonec stal mým
nejlepším kamarádem. Dělali jsme spolu různé hlouposti, ale taky jsme začali hledat Boha
a pokoušeli se kontaktovat nějaké církve
v našem okolí. On byl v tomto hledání o něco
napřed a bylo skvělé, že jsme to mohli sdílet.
V době komunismu to pro člověka, který neměl kontakty na žádnou církev, byla jedinečná
příležitost. Dodnes jsem za to vděčný. I když
se později naše cesty rozešly, duchovní zájem
a hledání mi už zůstalo.
První zkušenosti s Bohem mám spojeny s vyslyšenými modlitbami. Tehdy jsem si
s úžasem uvědomil nejen to, že Bůh je (o tom
jsem už byl přesvědčen), ale že o mně osobně
ví a zajímá se o to, co prožívám. To byla úžasná, pro mne až opojná zkušenost.
Mé obrácení byl postupný, dlouhodobý
proces. V pohledu zpátky ho vidím rozdělený
do několika fází.
První fáze probíhala zhruba od mých 15 do
18 let. To bylo hlavně hledání a poznávání, završené mým křtem v husitské církvi. V této
době mi Bůh pomohl v situaci, kdy jsem nastupoval na střední školu a musel si zvykat
na nové prostředí, nároky a hlavně na nové
lidi. Tehdy jsem byl hodně sám, ale učil jsem
se modlitbě. Četl jsem Následování Krista, knížku od středověkého autora Tomáše
Kempenského, a pak kratší pastorační spisky
Komenského. To byla vedle Nového zákona a
žalmů (v kralickém překladu po babičce) jediná

křesťanská literatura, ke které jsem se tehdy
doma dostal. V tomto čase jsem poznal církev, k níž formálně patří mí rodiče, a zakotvil
v ní. Poprvé – krátce po mém křtu – se ozvalo vnitřní volání k duchovenské službě a tím
pádem ke studiu teologie. To tenkrát, v polovině osmdesátých let, znamenalo vystoupit
„ze stínu“, k víře se veřejně přiznat a riskovat
konflikt s ateistickým okolím. Víra mě zkrátka
vedla „do průšvihu“. Ale Bůh mě tím provedl a
já jsem zjistil, že je možné v této konfrontaci
obstát a že to s Boží pomocí dokážu i já. Poznal jsem lidi, kterým se mé rozhodnutí nelíbilo a dávali to najevo, ale mnohem víc bylo
těch, co sympatizovali, podpořili mě a „drželi
mi palce“, včetně některých učitelů. K mému
překvapení mě tehdy podpořili také mí rodiče. To pro mne mnoho znamenalo a znamená
dodnes. Tehdy jsem to vzal jako jasné znamení z nebes – takový osobní zázrak.
Tak jsem se dostal na tehdejší Husovu bohosloveckou fakultu do Prahy. Zamiloval jsem
si biblistiku – zejména Starý zákon. Společenství studentů mi poskytlo skvělou formaci. Do
té doby byla moje duchovní cesta individuální.
Na fakultě jsem poznal, jaké to je žít svou víru
ve společenství.
Další období trvá dodnes a je spojeno
s mou farářskou (a jeden čas také s biskupskou) službou. Musel jsem si ujasňovat otázky svého povolání, svého místa před Bohem
i před lidmi. Bůh mi na této cestě daroval také
mou manželku Markétu a naše děti… Dal mi
poznat hodně lidí a zažít mnoho zkušeností příjemných i nepříjemných. Věřím, že Bůh
mne v rozhodujících věcech vedl a na mé nejvážnější otázky odpověděl. Pochopitelně jsou
i takové, se kterými se potýkám pořád.
Víra mi pomohla se osamostatnit
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Petr Šandera

Kdybych měl říct, co víra v mém životě
změnila, odpověděl bych asi takto: Pomohla
mi ke správnému osamostatnění se. Pomohla mi na cestě k mé dospělosti lidské i duchovní. Vedla mne k mnohým konfrontacím,
kterých jsem se dříve bál a myslel jsem si, že
na ně nemám. Bůh mne trpělivě vedl, takže
jsem mohl zakusit, že On byl opravdu ve všem
se mnou. Skrze obrácení mě přivedl blíž k lidem a pomáhá mi více jim rozumět.
Víra mi také pomohla nebát se být tím,
kým jsem; najít hodnotu, jakou před Bohem
mám a vytvořit si svůj názor a stát si za ním.
Víra mi pomohla poznat sebe sama, poznat
a přijmout své limity a žít víc v pokoji s Bohem, se sebou samým i s druhými lidmi.
I když si uvědomuji své chyby a nedokonalosti, i když někdy pochybuji (osobnostním založením jsem spíš člověk se sklonem k depresi a úzkostem) a dělám si starosti, jsem rád
s Bohem a moc se mi líbí, jaký Bůh je (i když to
s Ním rozhodně není jednoduché), ale právě
to mě k Němu přitahuje a fascinuje. Víru nepovažuji za „klidný přístav“, nýbrž za vyvedení
ven do reality, do konfrontace… k setkání…
zkrátka tam, kde se něco děje, „kde to fouká“.
Víra není nic hotového, ale spíš proces, zrání,
tříbení a dospívání (ve smyslu Ef 4,14).
Moje první kontakty s Rádiem 7 (TWR) začaly v době, kdy jsem byl brněnským biskupem. Tehdy jsem byl párkrát hostem v živém
vysílání v sobotu ráno moderovaném Kateřinou Hodecovou a pak také Lucií Endlicherovou.
16

Víra mi pomohla se osamostatnit

Za současnou spolupráci s Rádiem 7 vděčíme Marii Frydrychové. Od prvního lockdownu na jaře 2020 jsme začali s manželkou
Markétou natáčet pro naše farníky a přátele
takové amatérské audionahrávky bohoslužby
slova, obsahující čtení na každou neděli podle
Ekumenického lekcionáře, kázání a modlitby.
Posílal jsem je také Marii, která se účastní
našich bohoslužeb a biblických hodin. A ji napadlo zkusit nabídnout tyto nahrávky Rádiu 7
a k našemu překvapení rádio projevilo zájem.
Pak už zbývalo jen domluvit se na způsobu
a termínech dodávání.
Tak se stalo, že naše nahrávky začalo od
září 2021 vysílat také Rádio 7. Tam náš pořad
najdete pod názvem Séla. Séla, to je taková
pomlčka při modlitbě žalmu. (Aspoň se tak
dnes biblisté domnívají.) Proud slov se zastaví
a člověk nechá ve své mysli rezonovat slovo,
které právě zaznělo, a to může snáze vstoupit
do srdce. Rádi bychom, kdyby byla i rozhlasová Séla chápána jako taková pomlčka v proudu našeho života, kdy můžeme nechat v mysli
rezonovat biblické slovo.
Velkou změnou pro nás bylo, že jsme museli nahrávky začít připravovat o několik dnů
dřív, než jsme byli zvyklí. Ale nakonec se nám
podařilo zakomponovat nový termín nahrávání
do našeho týdenního programu celkem snadno
a bez problémů. Já mám tak možnost prožít celý
týden velmi intenzivně s nedělními texty. Zamyšlení na nahrávce představuje počáteční fázi
mého setkání s nedělními texty. Ale ty ve mně
dál „pracují“, a tak v neděli dozrají do fáze II. Tím
myslím text, který pak v neděli kážu. Někdy je
kratší, jindy rozvine jeden určitý motiv a myšlenku, která v nahrávce nebyla zmíněna vůbec
anebo jen okrajově. Tento intenzivní, pracovní
kontakt s biblickým poselstvím je skvělou zkušeností, za kterou jsem opravdu moc vděčný.
Petr Šandera
Pořad Séla vysíláme každou neděli v 16 hod, opakujeme v pondělí v 5:30.

Podcast, kam se
podíváš
Snažíme se, aby byl přístup k obsahu našeho vysílání co nejsnazší a dostupný na různých platformách. Naše relace umisťujeme
jak do archivu pořadů na našem webu, tak i na
vybraná podcastová místa.
V téměř každém chytrém telefonu je již při
zakoupení předinstalovaná aplikace Podcasty, dále nás najdete na Spotify, iTunes, Audiolibrix, Youradio talk nebo stránce ceskepodcasty.cz.
Většina platforem je bezplatná, stačí si je
stáhnout jako aplikaci nebo otevřít ve webovém prohlížeči.
Výjimkou je Spotify a iTunes, na kterých
není pouze mluvené slovo, ale také množství písní. V těchto případech je lepší si službu
zaplatit pro množství reklam a horší možnosti poslechu v případě bezplatné verze.
Pak jen stačí najít náš kanál – Pořady TWR

a Rádia 7 – nebo kanály jednotlivých pořadů.
Tato možnost je daleko přehlednější, obzvlášť
pokud si chcete poslechnout nějaký vybraný
(či nový) díl oblíbeného pořadu.
Další novinkou v multimediálním prostoru je vytvoření facebookové stránky pořadu
Na sobotní frekvenci Proglasu, kde lze najít vše
potřebné, včetně videopozvánek na každý
připravovaný díl.
Tento pořad společně s ostatními živě přenášenými (Fortepiano, Momentky, Kudy kam,
Rozmarýna) můžete také sledovat na facebookovém streamu a teď i nově na YouTube
streamu. Díky této inovaci se nabídka našich
pořadů na YouTube výrazně rozšířila.
Zároveň sem přidáváme také vybrané telefonáty týkající se pomoci ukrajinským uprchlíkům i další ukázky z naší programové produkce.
Bohdanka Medřická

Manželé Jana a Jiří Zdráhalovi natáčí knihu Bible Guide, kterou můžete poslouchat ve Večeru pod lampou.

Podcast, kam se podíváš
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Přijedeme
k vám
„Cirkus přijel!“ Takto nás vždycky vítal můj
dědeček, když jsme dorazili na prázdniny nebo
na víkend. Skoro by to mohlo znít otráveně, ale
to by nesměl mít v očích šibalský úsměv a nesměl by u toho žertovně hýbat ušima (což jsem
milovala). Ano, do jejich poklidné domácnosti
vpadlo klubko energie a všechno bylo tak trochu vzhůru nohama, ale tenhle „cirkus“ ve skutečnosti přinášel mnoho vzájemné radosti.
Návštěvy a společný čas je cosi, co jsme
po dlouhou dobu covidových opatření nemohli
zakoušet a poznali jsme, jak moc živý kontakt
znamená. V rádiové službě jsme to věděli už
dříve. Vždyť k vám promlouváme z uzavřeného
studia, jeden, maximálně dva lidi plus mikrofon
a za sklem technik. Víme, že tam venku jste, že
posloucháte a přebýváte v naší společnosti, je
radost, že vás doprovázíme vašimi dny. Denně
se odehrává takový zvláštní dialog mezi rádiem a posluchačem, ale… není nad reálný rozhovor, úsměv, společnou kávu, podání ruky.
V DNA Trans World Radia, které je domovem Rádia 7, je pevně vetknutý cíl být hlasem
české církve. Hlasem, který pomáhá každému – ať křesťanovi s živým vztahem s Ježíšem nebo hledajícímu nebo i člověku, který se
o víru v Boha zajímá minimálně – každému
pomoci udělat jeden krok blíže k Bohu z toho
místa, kde právě je. Abychom mohli být

hlasem církve, nezbytně potřebujeme s ní
být v kontaktu. Ne jen s vybranými řečníky.
S Kristovými lidmi, kteří žijí ve svých společenstvích po celé republice.
Těšíme se, že budeme moci navštívit i vás –
setkat se s vámi na nedělní bohoslužbě nebo
třeba sborovém odpoledni, popovídat s vámi,
nabídnout kázání nebo třeba základní seminář ke kultivování mluveného projevu. Chceme vám vyprávět, co úžasného Bůh dělá,
když se evangelium šíří rozhlasovými vlnami,
když dostane zelenou do (téměř) celoplošného DAB vysílání, když jeden posluchač doporučí poslech svému známému… Chceme
naslouchat vašim příběhům o tom, jak Bůh
působí, jak se projevuje Jeho moc a mnohotvará moudrost. Být prostě spolu.
I když náš tým tvoří z velké části introverti,
nemůžeme zcela vyloučit, že si po naší návštěvě řeknete „cirkus přijel“ . Máme ale naději,
že přitom zůstane radostný úsměv, milá vzpomínka, povzbuzení a posílení víry… a radostnému zahýbání ušima se taky nemusíte bránit.
Domluvte se s vašimi vedoucími, ozvěte se
nám do redakce a naplánujeme vhodný termín, kdy se za vámi vydá výprava z Rádia 7.
Předem děkujeme za pozvání a těšíme se
na setkání.
Lída Hojková

Jarní návštěva v Křesťanském společenství Kutná Hora; kázal Luděk Brdečko.
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Každý může být
povzbuzením
Když jsem uvěřila a začala poznávat nový
život s Bohem, znala jsem chvály a kázání jen
ze sboru, ale chtěla jsem víc. Tak mě napadlo zadat do Googlu, zda existuje křesťanské
rádio. A k mému překvapení na mě vyskočilo
Rádio 7. V tu dobu bylo sice jenom internetové, ale mobilních dat mám dost, tak mi to
nevadilo a mohla jsem ho poslouchat třeba
i v práci. Nadchla mě pestrost pořadů i to,
jak rozmanitá může být křesťanská hudba.
Rádio 7 se rychle stalo mým každodenním
parťákem na cestě s Bohem. Ze svědectví,
která jsem v rádiu slýchala, se mi až tajil dech
a říkala jsem si, jaké by to bylo, kdybych tam
někdy v budoucnu měla svědectví i já – takový skvělý, ale nereálný sen.
Obdivovala jsem moderátory, ze kterých
byl cítit živý vztah s Bohem, touha se o něj
rozdělit s posluchači, vtáhnout je do vysílání
a navodit rodinnou atmosféru. Obzvlášť mě
v tom oslovil pořad Písničky na přání, kdy moderátor přidá k přání i něco ze sebe a tím se to
stane osobnější, často mě to pohladí po duši.
O svoji osobní zkušenost se chci podělit: když
jsem si jednou psala o písničku a přicházela
na mě řada, moderátorka začala omylem číst
přání z předchozího dne – v půlce si uvědomila svůj omyl a přešla na mě. Zajímavé na tom
bylo to, že to včerejší přání jako by mluvilo o mně. Nedalo mi to a moderátorce jsem
napsala na chat dotaz, jestli si můžu včerejší
svědectví někde poslechnout. To možné nebylo, ale dostala jsem nabídku natočit své
vlastní svědectví. Bylo to splnění mého snu,
ale zároveň obrovská výzva. Jsem ráda, že
jsem tuto výzvu přijala – do té doby jsem
přijímala povzbuzení ze svědectví ostatních
posluchačů, ale nyní můžu svým příběhem

někoho oslovit i já. A nejen to! Díky natáčení
svědectví Bůh propojil naše cesty s moderátorkou Lídou, ve které jsem získala skvělou
kamarádku. Skrze ni jsem osobně poznala
i další příjemné „hlasy“ z rádia. Poslech Rádia
7 se stal mou srdeční záležitostí a jsem za to
vděčná. Mám velikou radost, že rádio začalo
vysílat i přes DAB a že se díky tomu bude moci
Bůh dotknout mnohých dalších srdcí, i těch
lidí, kteří nemají připojení k internetu.
Kristýna Kalibánová
Jednou jsem se se modlila k Pánu Ježíši, aby vedl můj
život. Přitom jsem podvědomě věděla, že vlastně jdu
tou svojí cestou a že to není úplně správné. A najednou
slyším: „Tohle není tvoje cesta!“ Úplně jsem se zarazila,
podívala se kolem sebe a hledala, kdo to řekl, protože já
to nebyla. Sama bych ani nic takového neřekla. Musela
jsem se rozhodnout- buď zůstat ve fungujícím vztahu,
anebo anebo věřit Ježíši a jít za Ním. Rozhodla jsem se
pro Něj. Věřila jsem, že Ježíš má pro mě něco lepšího.
(Úryvek z Kristýnina svědectví, které jste mohli slyšet
v programu Rádia 7)
Kristýna Kalibánová

Každý může být povzbuzením
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Modlete se
spolu s námi
Bum, prásk…
Bože, co to bylo? Znělo to jak výstřel, to už
je válka u našich dveří?
Neboj se, jsem s tebou.
Rád bych slyšel nějaké slovo ujištění a naděje, že se nám válka vyhne, že se vše obrátí
k dobrému. Nechci se někde schovávat, ani
bojovat. Mám strach o své blízké. Situace se
mění každý den, nestíhám vše sledovat. Tolik
příležitostí pomáhat, ale nemohu posloužit
všem. To prostě nejde.
Neboj se, jsem s tebou!
Hm, Ježíš slyšel podobné povzbuzení, než
šel na poušť a posléze do Getsemane. To to
jako může být ještě horší? Asi mi nezbývá,
než Ti důvěřovat, i když zrovna nevidím v té
temnotě okolo na špičku nosu. Ty zaslibuješ,
že nás provedeš údolím šeré smrti. Nevím,
jak si to představit, ale dost možná to může
vypadat nějak podobně. A tak se oblékám
do plné Boží zbroje. Beru si přilbu spasení…
„Neboj se, jsem s tebou.“ Tahle slova slyšel Mojžíš, než vyrazil před faraóna. A Bůh se
oslavil velkými divy a zázraky. Slyšel je Izák,
Jozue, Daniel, zmiňují je proroci, Izaiáš, Jeremiáš i Ježíš. Rád bych viděl před sebou umetenou cestičku do nebe, znal odpovědi na
mnohé otázky. Co by se změnilo, kdybych je
měl? Možná bych se strachoval, že přijde ještě něco horšího, na co nestačím. Takhle sice
nevím, co přijde, ale mohu důvěřovat Stvořiteli vesmíru, že zná moje kroky a má moc mě
ochránit, ať se děje cokoliv.
--20
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V nejistých dobách covidových i během
zpráv o válkách a bojích byl Bůh s námi. Díky
Jeho milosti jsme mohli vstoupit na DAB+
a dostat se tak k mnoha novým posluchačům. Přečkali jsme různé karantény a omezení, zdražování, rodinné zápasy, nemoci. I díky
vašim modlitbám jsme mohli dál vysílat slova
o naději. A díky vašim modlitbám budeme, jak
věříme, v této činnosti pokračovat. Přikládáme několik témat:
• Děkujme za Boží zaopatření a možnost
vysílat na DAB. Zároveň prosme za rozšíření pokrytí. Je mnoho oblastí, kde máme
posluchače, ale vysílání na DAB se k nim
nedostane.
• Děkujme za současné spolupracovníky, ale
zároveň vyhlížíme a potřebujeme nové.
• Děkujme za současné vysílání, ale i zde
jsme závislí na nových nápadech, hostech,
tématech.
• Děkujme za naplněný rozpočet i přes zvýšené náklady (DAB, energie).
• Děkujme za zdraví, že jsme mohli vysílat
i během karantén a různých omezení.
• Prosme za aktuálnost a srozumitelnost
jednotlivých pořadů.
• Prosme, aby naše pořady nesly i dál dobrou
zvěst evangelia a zasahovaly lidská srdce.
Pokud byste rádi zůstali s námi v modlitebním spojení, tak se můžete klidně na dálku
připojit v poledne, kdy se v redakci scházíme
k modlitbám. A pokud byste rádi získali i přehled o aktuálních tématech k modlitbám, stačí se nám ozvat na e-mail radio7@radio7.cz
a říci si o zasílání pravidelného modlitebního
dopisu. Děkujeme, že jste s námi.
Pavel Kohl
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Za Bohuslavem
Smutným
Na sklonku března proběhlo poslední rozloučení
s Bohuslavem Smutným, který byl jedním ze zakladatelů a prvních spolupracovníků Trans World
Radia u nás ještě v době totality a na prahu svobody. Následující vzpomínku na něj sepsal kazatel Církve bratrské Petr Kučera, doplnila rodina:
Je pro mě velkou ctí, že mohu vděčně
vzpomenout na milého Slávka Smutného.
Vtěsnat celých 97 let plodného života do pár
řádků však není možné. A tak to bude jen několik krátkých, spíše osobních vzpomínek doplněných podle jeho vlastního životopisu.
Bratr Slávek Smutný byl praktik, dodal
bych křesťanský praktik. To je asi to první,
co se mi vynoří z paměti. Nebyl velký filosof.
Na svět a život se díval jasnýma a přesnýma
očima technika. Svou víru, lásku projevoval
konkrétními činy a rozhodnutími. Když bylo
cokoliv potřeba sehnat, sehnal to zpravidla
Slávek, ať se jednalo o toaletní papíry za socialismu nebo speciální elektronické součástky
do rádia. Měl řadu obchodních styků doma
i na Západě a dokázal takřka nemožné. Když

* 23. 8. 1924
† 15. 3. 2022

něco nesehnal on, tak už nikdo. Dokázal snad
všechno spravit, vyměnit, vylepšit. Pomáhal
lidem blízkým i vzdáleným opravovat instalace, přišroubovat garnýže a třeba sehnat
a opravit dvířka ke kamnům. (Ta dvířka předtím vyjmul z vyhozených kamen v kontejneru
na ulici. Bylo to v neděli. On v obleku, vyňal
z kožené brašny kladívko, vlezl do kontejneru
a dvěma odbornými poklepy dvířka sejmul.
Teenageři, kteří ho pozorovali, to okomentovali slovy: „Čistá práce.“) Nebál se ani velkých
činů. Díky jeho iniciativě je dnes v předním
domě CB na Kounicově ulici v Brně výtah.
Dal dohromady projekt, materiál, brigádníky.
Byl na stavbě zástupcem investora, stavbyvedoucím, stavebním dozorem i zedníkem
v jedné osobě. Jindy spolu s Petrem Láznickým starším sestavil z jednotlivých integrovaných obvodů, odporů a kondenzátorů třímanuálové digitální varhany. Zabralo jim to
asi 2000 pracovních hodin, tedy přibližně jeden rok osmihodinové pracovní doby. Nástroj
pak v našem sboru dlouhá léta sloužil.

První setkání s posluchači v Brně krátce po vzniku české redakce TWR; Bohuslav Smutný uprostřed.
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Za Bohuslavem Smutným

To vše a mnohem víc bylo motivováno
především touhou sloužit svými obdarováními Pánu Bohu. Byl aktivním členem sboru
CB v Brně na Kounicově ulici. Čtyřicet let prožil
ve funkci staršího tohoto sboru! To znamená,
že čtyřicet let požíval důvěry od členů sboru,
kteří ho opakovaně volili. Jako presbyter sboru
měl na starost věci hospodářské a provozní.
Jako starší sboru také občas kázal a jeho slova
byla vždy jasná, stručná, praktická a konkrétní. Slávek byl v křesťanském životě jakýsi mystik praktičnosti. Službu bližním vždy doplňoval modlitbou a službou zvěstování evangelia
o potřebě pokání a poznání Pána Ježíše Krista.
To dělal zcela důsledně a vždy. Když například
vytahoval zločince ze světlíku, kam spadl při
útěku, neváhal mu během poskytování první
pomoci před příjezdem záchranářů připomenout možnost pokání a nového života skrze
Pána Ježíše Krista.
V jeho celém životě byla zřetelná touha
po zvěstování evangelia. A v této věci podnikal
i velké činy. A ty byly opět praktické. Stál u zrodu myšlenky obnovení křesťanského knihkupectví v přední části sborového domu. Za tuto
věc se modlil i v době vlády soudruhů. A modlitby byly vyslyšeny. Knihkupectví Naděje bylo
jedno z prvních v postsocialistické době. A sám
tam prodával. A opět nezapomínal říci zákazníkům něco osobního z evangelia o Boží lásce.
Za dob socialismu, kdy tu vládla jedna
povinná ideologie a kdy byla spolupráce se
Západem na šíření jiných ideologií tvrdě pronásledována, stál u zrodu české sekce rádia
TWR – zahraničního křesťanského rozhlasového vysílání, tehdy zakázaného a rušeného.
Doma u Smutných se nahrávaly jedny z prvních pořadů, konaly se konspirační porady.
Slávek spolupracoval při pašování rozhlasové
techniky do Československa a nahraných českých pořadů a písní zpět. Zahraniční návštěvy
doprovázel na okružních cestách za dalšími spolupracovníky a zároveň sloužil i jako
tlumočník, včetně odborných technických

Bohuslav Smutný odpovídal na dopisy posluchačů.

záležitostí. Při jarních a podzimních změnách vysílacího schématu monitoroval kvalitu
rozhlasového příjmu na různých frekvencích
a výsledky kódovaně předával do zahraničí.
A v devadesátých letech spolupracoval na zakládání a vedení české redakce TWR, měl radost, že zde křesťanské rozhlasové vysílání
může svobodně působit.
Pro Slávka bylo příznačné (a bylo to příkladné), že měl rád přesnost, dochvilnost
a pořádek. A v socialistických organizacích,
ale i v církvi vládl často nepořádek a „bratrské fušerství“, jak sám říkával. Ne nadarmo
se občas rozohnil spravedlivým hněvem. Jako
dítě jsem se ho někdy i trochu bál. A párkrát
jsem to od něj i schytal. Pravda, rozdělávat
ohýnek na střeše modlitebny byl opravdu
hloupý nápad… Ale vždy se snažil, aby chvíle spravedlivého hněvu nezastínila dobré
a pěkné vztahy. Když bylo potřeba, uměl se
konkrétně omluvit, třeba i za lehce přehnaný
hněv. A to i mladším lidem, i svým dětem. Znal
dobře biblický verš: Hněváte-li se, nehřešte,
nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce. Slávek se vždy snažil žít podle Bible, znal
mnoho veršů zpaměti, četl Bibli, komentáře,
dokonce mnohé překládal. A verš o hněvu je
příkladem konkrétní poslušnosti Pána Boha.
Za Bohuslavem Smutným
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Vlastně jsem ještě přímo neřekl, co je zjevné – že Slávek Smutný byl tělem i duší křesťan. Jak napsal do kolonky „jiné důležité okolnosti“ ve vojenském dotazníku: „V roce 1941
jsem čtením Bible a skrze kázání slova Božího
poznal, že jsem ztracený hříšník jdoucí do věčného zahynutí a z milosti Boží jsem směl uvěřit, že
Ježíš Kristus zemřel, aby mne krví svou vykoupil.
Od té doby jsem přijal Písmo svaté za pravidlo
svého života. Snažím se milovati Pána Boha svého z celého srdce svého, ze vší duše své i ze vší
mysli své a bližního svého jako sebe samého.
Toto je nejdůležitější okolnost mého života.“
Sluší se připomenout, že tohle napsal na vojně v letech 1951–1952, v době nejtvrdších
stalinistických čistek a poprav. Patřil do tzv.
Stuartovy generace brněnského sboru, tedy
do generace lidí, kteří se pro následování Krista rozhodli na evangelizačních bohoslužbách,
kde kázal skotský kazatel James Stuart.
Na závěr bych rád zmínil pár životopisných
dat. Slávek Smutný se narodil 23. srpna 1924
v Tišnově. Druhou světovou válku prožil jako
dopívající mladík. Zažil totální nasazení, letecké bombardování, útěky na venkov, přechod
fronty, ukrývání se ve sklepě, zasažení domu
dělostřeleckým granátem i ruské rabování jejich domu. Umírajícímu sousedovi zasaženému dělostřeleckou palbou četl z Bible a modlil
se za něj, kousek od domu pohřbil padlého
německého vojáka. Během války vystudoval
vyšší průmyslovou školu technickou. Svůj

profesní život zasvětil krásnému oboru technická zařízení budov. Pracoval jako projektant,
později se věnoval katalogizaci různých zařízení. A díky tomu měl mnohé kontakty.
Se svou budoucí manželkou Vlastou se seznámil v mládeži Jednoty českobratrské. Chodili
spolu osm let, vyčkal, až dostuduje lékařskou
fakultu. Vychovali dvě děti, Marcelu a Daniela,
a dočkali se i sympatických vnuků. Prožili spolu
bez dvou dní 66 let manželského života. Vím, že
byl Slávek spolehlivým a pozorným manželem,
laskavým i přísným otcem. Hodilo by se toho
ještě mnoho povědět. O tom, že do svých devadesáti let jezdil na kole, o jeho hezkém vztahu k přírodě, o tom, že uměl dobře jazyky, a to
i svůj mateřský, miloval Kralickou bibli, měl charisma vítání u dveří ve sboru. Chodíval na modlitební chvíle a často, opět konkrétně a prakticky, se modlíval při bohoslužbách nahlas. I jako
penzista byl stále aktivní, jak v pomoci, tak
v psaní dopisů a překládání. S přibývajícími léty
tělo přestávalo poslouchat a chřadlo. Manželka a děti se o Slávka pečlivě a příkladně staraly
do poslední chvíle. Zemřel 15. března, v den devadesátých narozenin své manželky.
A tak končím jeho vlastní modlitbou, kterou uzavírá svůj životopis:
„Díky, Pane, za život, za spasení, manželku,
děti a vnuky, za obdarování i za to, pokud jsem
mohl něčím být prospěšný. A díky za sbor, všechny bratry a sestry, přátele a jejich modlitby!“
Petr Kučera

Setkání v domácnosti Jiřího Dedesicuse (druhý zleva); Bohuslav Smutný zcela vlevo.
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Výběr
z dopisů
Vaše pořady jsem hodně využíval před
pár lety, kdy jsem ještě pracoval v Armádě spásy. Vařili jsme tam mimo jiné obědy
a rozváželi. A já měl v autě vždy pomocníka z těch šikovnějších bezdomovců. A to
jsem jim pravidelně pouštěl pořad, který
je dopoledne na Proglasu ve všední dny,
vždy to bylo 15 minut. A od toho se odvíjelo mnoho rozhovorů a modliteb s nimi.
Vystřídalo se jich dosti hodně – tak to
byla moje „pojízdná kazatelna“.
Mirek

Dobré ráno, velmi rádi vás posloucháme
každé ráno před streaming na internetu – v Bratislavě při snídani, ale nejen
tehdy. Jste skvělé rádio, máme rádi vaše
promyšlené pořady, kultivované moderátory i dobrou hudbu. Moc rádi máme
pořad s Markem Macákem. Vždy nás
dobře naladíte do nového dne, díky.
Juraj a Martina

Vážení a milí přátelé, chci tímto velmi poděkovat za pořad Romana Touška, který
jste nedávno vysílali přes FB. Týkal se výzvy k tomu, aby se konaly modlitby atd.
Řada pasáží mě v něm právě dnes a právě v mé životní situaci velmi povzbudila
a souzněla jsem s tím, co autor říkal. Moc
děkuji za všechny impulsy, které jsem
mohla touto cestou přijmout!!!
Martina

Za služby Radia 7 přijímám mnohé povzbuzení a nasměrování. Jsem moc rád
za to, jak to děláte a nepochybuji, že to
je Pánu ke cti a slávě. Líbí se mi důraz
na mluvené slovo i široké spektrum pohledů a důrazů. Hodně jezdím autem
a Radio 7 proto mohu poměrně často
poslouchat. Je pro mě ctí vás podporovat – byť jen nevelkou částkou. Modlím
se za vás.
Michal

Dnešní vaše příspěvky i průvodní slovo
se mě dnes velmi dotýkají a také potěšují. V sobotu jsme se rozloučili v našem sboru s mojí manželkou. Byla také
vaší věrnou posluchačkou.
Pavel

Moc děkujeme všem za službu v neděli
v Horní Krupé, kde jsem kvůli karanténě nakonec nebyla. Těšila jsem se na
osobní setkání, protože vás poslouchám cca od 5 let (tenkrát jsem málem
za odměnu měla dovoleno poslouchat
„Motekadlo“ /Monte Carlo, pozn. redakce/, které moji rodiče poslouchali někde
v hlubokých nočních hodinách). Vím
i o dalších posluchačích v našem sboru,
takže vás chci povzbudit, že ta je užitečná i v našem okolí. Ať vám Pán dává
sílu k další dobré práci.
Daniela
Výběr z dopisů
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Moje milé rádio, jsem opravdu moc
vděčná za vaši službu! Moc děkuji za
chvály, které hrajete a které obohacují a rozšiřují moje obzory. Moc děkuji za
rozhovory, kázání, úvahy, díky kterým
jsem mohla poznat mnoho úžasných lidí,
jejich zápasy a vítězství. Je skvělé, že vás
neomezují hranice jednotlivých církví, za
to jsem vám velmi vděčná. Děkuji za tipy
na knihy a co je pro mě asi úplně nejvíc,
Vaše modlitba v poledne, to je prostě tak
nádherné – slyšet z éteru modlitbu.
Můj „extra“ dík patří Lídě Hojkové za
její komentáře, Tichou poštu a modlitby, které jako by šly i z mého srdce… Ať
Vám všem Pán Bůh žehná ve vaší službě a i osobně.
Bohunka

Tak už mi to vaše rádio hraje v DAB+.
Děkuji.
Jakub

Milá redakce, moc děkuji za dnešní Jazzový klub s Luisem Armstrongem, který mi
doma navodil příjemnou odpolední pohodu (jako ostatně všechny díly tohoto
pořadu, moc ráda ho poslouchám). Chci
ale ještě přidat poděkování všem ostatním kolegům, kteŕí se podílejí na ostatních pořadech, protože jsou úžasné!
Každý den přináší spoustu zajímavých
informací, hudby, ale i tak potřebného
ztišení! Moc si jej užívám s pořadem
Modlitby podle Bible, je v něm velmi přirozené vedení a opravdu to bývá krásný
tichý čas, který se v těch nabitých dnech
jen těžko hledá, o to je vzácnější.
Milada
26

Výběr z dopisů

Milé rádio, tak já tedy píšu, že vás poslouchám z jedné vesnice u Rakovníka. Už
jsem si s vámi stihla zacvičit i zatancovat
a je mi s vámi moc fajn. Jinak přeji, abyste
i nadále zůstávali i v nových letových hladinách RADostní, Inovativní a Osvěžující!
Těším se s vámi na cesty, chyběli jste
mi. Přeji vám všem hezký lehce přimrzlý den... jen tak, aby tváře zrůžověly!
Renata

Při delších cestách autem pořady z TWR
stahujeme, takže celé osazenstvo vozu
má možnost poslouchat, a jsem za vaši
práci velmi vděčná.
Markéta

Moc děkuji za úžasné vysílání. Můj nejoblíbenější pořad je Čtení na pokračování, které poslouchám ze záznamu.
Většinou každé „čtení“ končí nákupem
dané knihy a obdarováním blízkého. Ale
poslouchám i další pořady, zvláště o víkendu nebo v době nemoci či únavy.
Dana

Ahoj, milí služebníci Kristu v TWR! Děkuji moc za Anténu, moc mne povzbudily články, zejména rozhovory s bratry
Skokanem a Hejretem a svědectví Ondry Brdečko, které krásně vystihuje vaši
práci – monitorovat Boží práci a rozhlásit ze střech, že živ je Hospodin. Všechna vaše svědectví o Kristu jsou krásná,
vždyť psáno jest: „Aj, jak krásné nohy
zvěstujících pokoj, zvěstujících dobré
věci“. Moc děkuji a žehnám vám, ať vás
Bůh v tom vede a zmocňuje.
Honza

2x
o Ukrajině
Často zmiňujeme, že česká redakce Trans
World Radia je součástí stejnojmenné mezinárodní rozhlasové sítě. Z výhod tohoto
partnerství můžeme čerpat mnohé požehnání – a víme o něm. Díky propojení jednotlivých národních redakcí na platformě
www.twr360.org
jsou
komukoliv přístupné programy v jakémkoliv jazyce, ve kterém rozhlasová
produkce vzniká. Každá
jazyková mutace nabízí
primárně výkladový pořad
Světem Bible, ale k poslechu je toho samozřejmě
mnohem více.
S vděčností tak teď odkazujeme na sekci s ukrajinskými pořady – stačí, když na daném webu
v pravém horním rohu zvolíte jazyk – ukrajinsky, případně použijete webový odkaz
https://www.twr360.org/?lang=51. I v této
nelehké situaci přibývají stále nové relace, včetně těch reflektujících současný stav

na Ukrajině, promlouvajících o problematice
války, násilí nebo třeba o hledání naděje a pokoje v nelehké době.
Dění na Ukrajině mapujeme také v našem vysílání – skrze telefonické rozhovory
s těmi, kdo nabízejí pomoc potřebným, naslouchají příběhům lidí na
útěku, chtějí být k dispozici tam, kde je to zapotřebí.
Uprchlíci, situace na Ukrajině, pomocná ruka české
církve, svědectví, příběhy
lidí – vše o Ukrajině na
jednom místě. Postupně se začínají objevovat
i svědectví v ukrajinštině – příběhy lidí, kteří se
ve svém životě setkali
s Bohem, příběhy těch, kdo do Česka utekli
před válkou, vyprávění o Boží moci a ochraně v nelehkých dobách. Vysíláme od pondělí
do pátku po deváté a čtrnácté hodině; sledovat můžete i jako podcast pod názvem
Ukrajinské zprávy.
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O nás
Rádio 7 je partnerskou součástí celosvětové organizace Trans World Radio, která
formou rozhlasového vysílání přináší posluchačům evangelium – dobrou zprávu o odpuštění hříchů skrze oběť Ježíše Krista na kříži.
Prostřednictvím biblických výkladů, životních
příběhů, hudby, čtení na pokračování a mnoha
dalších typů pořadů nabízí prostor k diskusi
o duchovních otázkách a životě vůbec.
Rádio 7 vysílá 24 hodin denně prostřednictvím DAB, internetu, satelitu a kabelových
rozvodů; každodenně připravujeme programy pro Radio Proglas. Celý provoz Rádia 7 je
hrazen z darů posluchačů a ochotných dárců,
kterým leží na srdci biblické poselství.
Můžete nás sledovat na webu www.twr.cz
nebo www.radio7.cz, kde najdete i archiv
Pevná telefonní linka do studia:

odvysílaných pořadů; dále na FB Rádia 7
(www.facebook.com/radio7cz) a Instagramu
(radio7cesky). Na FB a YouTube pravidelně
streamujeme živě vysílané pořady, na YouTube (kanál radio7cesky) najdete i ukázky dalších
vybraných pořadů. Odvysílané relace najdete
také na dostupných podcastových službách
(Spotify, iTunes, Google podcast a dalších) pod
názvem „Pořady TWR a Rádia 7“. Vybrané pořady mají i svůj vlastní samostatný podcast.
Informace o připravovaných pořadech
zveřejňuje měsíčně časopis Život víry.
Máte-li zájem se ke službě TWR-CZ přidat
a osobně se zapojit do rozhlasového šíření
evangelia, kontaktujte nás.

SMS:

515 535 485

608 566 773

e-mail:

Facebook:

studio@radio7.cz

radio7cz
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