
aneb 10 let v české redakci
Trans World Radia

TRANS WORLD RADIO je mezinárodní křesťanská misijní
společnost zabývající se především šířením evangelia 

prostřednictvím rozhlasu. Od svého založení (1952) se TWR
rozrostlo do všech světadílů a v současné době je dostupné

více než 90 % obyvatelstva Země. Čeština je jedním 
z bezmála 160 jazyků, kterými dnes TWR hovoří k lidem.
Česká redakce (TWR-CZ) se po 20 letech práce v zahraničí

(Monte Carlo) etablovala v roce 1990 v Brně. Stručnou 
historii české větve najdete v této knize.
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TRANS WORLD RADIO
je mezidenominaãní evangelikální misijní organizace. Úãelem TWR je pomáhat Církvi v napl-
Àování pfiíkazu JeÏí‰e Krista získávat uãedníky ze v‰ech lidí, a to prostfiednictvím masov˘ch
médií tím, Ïe:

– bude hlásáno evangelium o spasení podle moÏností co nejvût‰ímu poãtu národÛ
– vûfiící budou vzdûláváni v biblickém uãení a kaÏdodenním Ïivotû s Kristem

V uplynul˘ch letech kfiesÈanského vysílání byla vytvofiena rozhlasová sluÏba, o níÏ vûfiíme, Ïe
je Pánu ke cti. Mnoho nevûfiících právû prostfiednictvím pozitivní biblické zvûsti na‰lo Krista
jako odpovûì na volání ve své nouzi. Abychom mohli programy správnû pfiipravovat, fiídíme
se mezinárodními zásadami TWR, z nichÏ nejdÛleÏitûj‰í jsou:
1. SlouÏit duchovní potfiebû jednotlivcÛ zdÛrazÀováním BoÏího Slova a osoby Pána JeÏí‰e

Krista.
2. Klást dÛraz na zvûstování a vyuãování BoÏího Slova, nikoliv propagaci církve nebo orga-

nizace. Proto se vyh˘báme denominaãním dÛrazÛm ve vûcech uãení, respektujeme pfie-
svûdãení kaÏdé denominace a nesoudíme ji. Jsme si vûdomi rÛznosti posluchaãÛ, ktefií se
ve svém duchovním rÛstu opírají o pomoc TWR.

3. Neuvádût komentáfie politického charakteru.
4. Jako nev˘dûleãná spoleãnost provádût duchovní sluÏbu zdarma. Náklady jsou kryty pouze

dobrovoln˘mi pfiíspûvky posluchaãÛ, církví a organizací.





anténaanténa
aanneebb  1100  lleett  vv ččeesskkéé  rreeddaakkccii  
TTrraannss  WWoorrlldd  RRaaddiiaa

pár vzpomínek a zku‰eností samostatné ãeské redakce TWR po roce 1989 
a také na 20 let sluÏby ãeského vysílání TWR z exilu – pfied rokem 1989



PODùKOVÁNÍ PRVNÍ

Bûhem na‰í krátké desetileté historie jsme obãas mûli tu ãest vyslechnout pfiíbûhy
z práce téwérákÛ, ktefií uÏ v totalitû pfiipravili zdrav˘ základ velké rodiny rozhlasov˘ch
posluchaãÛ Trans World Radia. Pfiíbûhy velmi zajímavé. Marie Frydrychová sepsala
vzpomínky z práce Jirky Dedeciuse a to je ve‰ker˘ dostupn˘ písemn˘ materiál o akti-
vitách souvisejících s ãesk˘m vysíláním v dobû minulé. 

VyuÏíváme 10. v˘roãí vzniku samostatné ãeské redakce TWR jako první pfiíleÏitosti
k vydání alespoÀ nûkolika vzpomínek na dobu minulou i témûfi souãasnou. Zvlá‰tû „ile-
gální” vysílání v dobû totality pfiiná‰elo mnoh˘m posluchaãÛm poÏehnání, na nûÏ
dodnes s vdûãností vzpomínají. 

Pokou‰íme se tedy o zvefiejnûní osobních zku‰eností, pohledÛ a také nûkter˘ch
obrázkÛ. âlánky, které pro tuto publikaci napsali jednotliví spolupracovníci, se t˘kají
pfiedev‰ím doby „pfiedlistopadové”. Tyto ãlánky jsme nijak neupravovali a spoleãnû
pomáhají vytvofiit pfiedstavu o práci v dobû, kdy nebylo moÏno mnohé zvefiejnit. Popis
novodobé historie zÛstává pfiedev‰ím na mnû. Kolegové mnû k tomu pfiipravují pod-
klady, spolupracují na celkové podobû knihy a pfiipravují zvukov˘ prezentaãní materiál
o TWR-CZ, kter˘ je také souãástí této knihy. âlánky, u nichÏ tedy nenajdete jméno
autora, jsem dával dohromady z vlastních vzpomínek a pokud víte, Ïe nûco bylo jinak,
vûzte, Ïe jsem nemûl zámûr cokoli zkreslovat. MÛÏete mi napsat. 

Z pfiíbûhÛ, které se staly dfiíve i nedávno, je moÏné vzít poÏehnání a povzbuzení ve
sluÏbû Bohu. Pfiíbûhy, jeÏ mnozí z nás proÏili na „vlastní kÛÏi”, jsou o BoÏí lásce ke
v‰em lidem.

Velké podûkování patfií v‰em, ktefií ochotnû vzpomínali a napsali pár fiádek ãi strá-
nek, i kdyÏ nûktefií z nich uÏ dnes s námi pravidelnû nespolupracují. Mnozí poskytli
fotografie a dal‰í historické materiály. Zdaleka ne v‰echny jsou zde zvefiejnûny. 

Osobnû jsem vdûãn˘ za podporu a pomoc pfii ãasovû nároãné pfiípravû této knihy.
V této dobû jsem se nemohl vûnovat mnoh˘m jin˘m úkolÛm a moji kolegové ãasto pra-
covali na hranici sv˘ch moÏností. Díky! 

Hezké poãtení pfieje 

Ale‰ Barto‰ek

PODùKOVÁNÍ DRUHÉ

patfií v‰em, ktefií na‰i práci nesou na sv˘ch modlitbách. V‰em, ktefií vytváfiejí dobré
zázemí pro sluÏbu v Trans World Radiu, a to nejen nám – pracovníkÛm, ale pfiedev‰ím
mnoha dobrovoln˘m spolupracovníkÛm. Dûkujeme v‰em, ktefií sluÏbu kfiesÈanské roz-
hlasové misie berou za svou a sv˘mi finanãními dary umoÏÀují chod a rozvoj na‰í
práce. Dûkujeme v‰em neznám˘m kfiesÈanÛm, ktefií platí provoz zahraniãních vysílaãÛ
a také rodinû Womelsdorfov˘ch za pomoc ãeské redakci v prav˘ ãas. Dûkujeme v‰em,
kter˘m i tato kniha novû otevfie srdce pro BoÏí dílo a pomohou nám naplÀovat v˘zvu
Pána JeÏí‰e k nesení dobré zvûsti o spasení. 



Posloucháte Monte Carlo ... u mikrofonu je...
Kdysi hlásil „pi‰te na adresu Václav Novák...”, pozdûji: „Hlásí se vám

Otakar VoÏeh”. Pro tuto knihu pfiipravil pár vzpomínek:

22. záfií 1968
A komu patfií to auto, prosím

vás? zeptal se naprosto logicky
pfiíslu‰ník pohraniãní stráÏe na
hraniãním pfiechodu Hatû do
Rakouska. Sedûli jsme s Renatou
v malém anglickém vozítku Hillman
Imp, které pfied mûsícem, ve dnech
okupace âeskoslovenska armá-
dami Var‰avské smlouvy, zane-
chali v Praze dva mladí vûfiící
Angliãané, protoÏe se radûji vrátili
co nejrychleji do své zemû vla-
kem. Byli jsme s Renatou témûfi
dva mûsíce manÏelé, i kdyÏ na‰e
pasy s anglick˘m vízem byly
vystaveny stále je‰tû na na‰e

7

Mlad˘ rozhlasov˘ misio-
náfi vypráví o svém útûku.

(pfieklad novinového ãlánku)

Otakar VoÏeh pracoval
v Praze jako prÛmyslov˘
inÏen˘r do té doby, neÏ pfied
dvûma lety âesko-slovensko
obsadila spfiátelená vojska.
Dnes pracuje jako hlasatel
v misijní rozhlasové stanici v Monaku a ‰ífií kfiesÈanské programy do vlastní zemû, ze
které krátce po invazi uprchl.

O. VoÏeh, 26 let˘, je v na‰í zemi na tfiímûsíãním pfiedná‰kovém turné. Zastupuje
svého zamûstnavatele, Trans World Radio. Ve Twin Cities je hostem Rev. Burtona
Reeda, zmocnûného tajemníka TWR v St. Josephu.

O. VoÏeh je kfiesÈanem uÏ od dûtství. ¤íká, Ïe bûhem kratiãkého období vlády
Alexandra Dubãeka se Ïivot hodnû zlep‰il. Po pfiíchodu sovûtsk˘ch vojsk v‰ak nezÛ-
stala ani stopa nadûje k rÛstu nové svobody.

V dobû vlády Dubãeka, jehoÏ politika dovolila mnohem vût‰í svobodu projevu, se
O. VoÏeh podílel na vydávání kfiesÈanského mládeÏnického ãasopisu „Vítûzství”. Po
invazi byli nuceni vydávání ãasopisu zastavit.

O. VoÏeh se svou manÏelkou unikl z âeskoslovenska v autû, zanechaném dvûma
Angliãany, ktefií také po invazi ve spûchu opustili republiku. PfiestoÏe nemûli k autu
doklady, pfii prÛjezdu hranicemi je celníci jen odmávli, a tak se nakonec dostali do
Anglie, kde auto vrátili majitelÛm.

O. VoÏeh je pfiesvûdãen, Ïe âe‰i jsou rozãarováni a otevfieni jeho programÛm, kte-
r˘ch vysílá 20 t˘dnû. KaÏd˘ mûsíc rozhlasová stanice TWR v Monaku dostává asi 80
dopisÛ od posluchaãÛ z âeskoslovenska. O. VoÏeh je ale pfiesvûdãen, Ïe cenzura vût-
‰inu tûchto dopisÛ zabaví.

Otakar VoÏeh (vpravo), kter˘ unikl z âeskoslovenska, kdyÏ ruská vojska v roce
1968 obsadila zemi, je stále ve styku se sv˘mi krajany. Pracuje jako hlasatel Trans
World Radia, misijní rozhlasové stanice v Monaku. Jeho hostitelem v Twin Cities je
kazatel Burton Reed, úfiedník této organizace, kter˘ vede kanceláfi v jiÏním 
St. Josephu. 

Faksimile americk˘ch novin. Zaãátkem 70 let se podobné
ãlánky objevovaly ãasto. (O. VoÏeh vpravo)
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svobodná jména. Nesmûle jsme v‰echno tehdy na tûch hranicích vysvûtlili, a i kdyÏ jsme od
auta nemûli náleÏité papíry, ãesk˘ pohraniãník nás nakonec s úsmûvem a porozumûním pus-
til pfies hranice. Byli jsme mladí, odcházeli jsme z vlasti a pou‰tûli jsme se do svûta, aniÏ
bychom vûdûli, jestli se kdy vrátíme. Mûli jsme dva kufry, jeden byl pln˘ knih, a dvacet dolarÛ
v kapse. Údajnû jsme odjíÏdûli na svatební cestu, na náv‰tûvu na‰ich anglick˘ch pfiátel.

Dnes vidíme tuto událost jako zaãátek v‰eho. V Anglii jsme zÛstat nechtûli, mûli jsme namí-
fieno do USA. Jak se v‰ak ukázalo, zÛstali jsme nakonec v Anglii asi rok a pÛl, narodilo se
nám tam první dítû a udûlali jsme první velké zku‰enosti s BoÏím vedením a zaopatfiením.

KdyÏ BÛh zavfie dvefie, ãasto otevfie okno, je znám˘ v˘rok neménû známé vûfiící
Holanìanky Corrie Ten Boom. V na‰em pfiípadû to bylo trochu jinak. BÛh zavfiel okno a otev-
fiel dvefie ! Z nejrÛznûj‰ích dÛvodÛ jsme se do USA tehdy nedostali. Zato nûkdy zaãátkem
roku 1969 za námi pfii‰li nûktefií z na‰ich vûfiících pfiátel, s nimiÏ jsme spolupracovali ve dnech
PraÏského jara po celém âeskoslovensku, a poloÏili nám otázku: Nechtûli byste jít pracovat
do Monte-Carla? Monte-Carlo? Kde je to? Co je to? Co tam? Nevûdûli jsme tehdy, Ïe
z Monaka se uÏ od roku 1960 vysílaly kfiesÈanské rozhlasové pofiady v nûkolika svûtov˘ch
jazycích. V Monte-Carlu hledají nûkoho, kdo by zaãal vysílat ãesky, vysvûtlovali nám na‰i pfiá-
telé. Nám to ale nic nefiíkalo. Pfiipadalo nám to pfiíli‰ neznámé, vzdálené, moÏná exotické.
Nûkolik mûsícÛ jsme odmítali váÏnû o tom uvaÏovat, ale pak jsme se nakonec za to zaãali
modlit. Ve stejnou dobu jsme dostali zprávu z âeskoslovenska s vybídnutím, abychom zváÏili,
jak siln˘ dopad by mohlo mít ãeské kfiesÈanské vysílání na tehdej‰í zklamané a znechucené
âechy a Slováky. Pochopili jsme, díky Bohu.

Pfii‰lo pozvání a letenka a nûkdy v létû 1969 jsem pfiistával poprvé na malebné francouz-
ské Riviéfie v Nice. ZÛstal jsem tam 5 dní. A prostfiednictvím nûkolika pracovníkÛ Trans World
Radia, vãetnû nûkdej‰ího generálního fieditele a otce zakladatele TWR, Dr.Ralpha Freeda,
jsem mûl moÏnost seznámit se s úÏasnou moÏností zvûstovat BoÏí slovo prostfiednictvím roz-
hlasov˘ch relací v rodné fieãi. Vracel jsem se do Anglie naprosto pfiesvûdãen o tom, Ïe nás
BÛh chce u této práce mít, Ïe ji pro nás pfiipravil a Ïe tuto pfiíleÏitost nesmíme propást. 

6. ledna 1970
Ze zasnûÏené Anglie jsme po dvouhodinovém letu pfiistávali poprvé jako rodina na slu-

neãném azurovém pobfieÏí. Malé Renatce bylo tehdy 8 mûsícÛ a mûla na sobû krásn˘ rÛÏov˘
kabátek. Ani ona netu‰ila, jak se pro ni stane Monako Ïivotnû dÛleÏit˘m místem. 

TWR v té dobû uÏ mûlo nûjaké ãeské relace. Tfiikrát t˘dnû vysílala z Monte-Carla nûmecká
evangelická rozhlasová misie Christus Lebt, s níÏ spolupracovali dva âe‰i, muÏ a Ïena, ktefií
ode‰li z âeskoslovenska nûkdy po válce. Jejich jména si uÏ dnes nane‰tûstí nepamatuji. Také
do‰lo k tomu, Ïe nûkdy v prÛbûhu PraÏského jara se do Monaka dostal na náv‰tûvu znám˘
ãesk˘ kazatel a evangelista dne‰ní Církve Bratrské, Dr.Vlado Fajfr. Pfii své náv‰tûvû tehdy nato-
ãil asi 50 úvah, které TWR zaãalo hned vysílat. Ov‰em po okupaci byla taková spolupráce buì
velmi nebezpeãná nebo pfiímo nemoÏná, a proto dalo TWR pfiednost tomu, aby se ãeskému
vysílání vûnoval nûkdo pfiímo na místû, v Monte-Carlu. A dokonce i já jsem natoãil svoje první
relace je‰tû v Anglii, díky spolupráci s krásnou kfiesÈanskou organizací Christian European
Mission, která mûla v Anglii nahrávací studio. Ty první rozhlasové úvahy jsem napsal ruãnû, pro-
toÏe jsem nemûl psací stroj, a tch˘nû, sestra ·olcová, která se k nám dostala na krátkou
náv‰tûvu, je pfiepsala sv˘m úhledn˘m rukopisem, abych je vÛbec mohl do mikrofonu pfieãíst.

Já jsem nikdy pfiedtím nebyl Ïádn˘m posluchaãem rozhlasu, natoÏ abych nûco vûdûl o pfií-
pravû rozhlasov˘ch pofiadÛ. Doma v Praze jsme mûli tak akorát rozhlas po drátû (pamûtníci si
vzpomenou). Mluvit do mikrofonu byla pro mû vûc úplnû nová, zvlá‰È kdyÏ pfiede mnou nebyli
Ïádní Ïiví posluchaãi, s v˘jimkou technika, kter˘ stejnû ãesky neumûl. Byla to krásnû tvrdá ‰kola.
Tfii roky jsem chodíval domÛ kolem pÛlnoci, anglicky jsem se uãil zaãátky rozhlasové práce. 

Nikdy nezapomenu na dÛvûru, s níÏ jsem se setkal od vedení TWR, kdyÏ jsem zaãal vysí-
lat. Bylo mi tehdy 25 let, naprost˘ zelenáã. Hned od samého zaãátku mi svûfiili pfiípravu 7 pat-
náctiminutov˘ch relací t˘dnû. âesky neumûli, nemohli si nijak ovûfiit obsah toho, co jsem
nahrával. Prostû mi vûfiili. Tato lekce dÛvûry v mladého ãlovûka mi byla uÏiteãná. Dodnes jsem
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pfiipraven svûfiit mladému ãlo-
vûku velk˘ úkol, kdyÏ u nûj
vidím nad‰ení pro BoÏí dílo
a snahu uãit se. 

Tûch 7 relací se vysílalo na
krátk˘ch vlnách dvakrát
dennû, v dopoledním a veãer-
ním bloku. Po úvodním
nad‰ení mi velice rychle zaãal
docházet dech a za nûjak˘
mûsíc jsem nevûdûl, co vysí-
lat. Obrátil jsem se v té dobû
jednak na svého str˘ce
Bedfiicha VoÏeha, kter˘ ode-
‰el do ·v˘carska, a na
Lubo‰e Kfiesinu, kter˘ Ïil jiÏ
nûjakou dobu v USA. Oba dva
velmi rychle a ochotnû sou-
hlasili s tím, Ïe se do vysílání
zapojí. A oba dva zÛstali této
práci vûrní po dlouhé roky. Jejich sluÏba BoÏím slovem byla velk˘m pfiínosem pfiedev‰ím pro
vûfiící posluchaãe.

Osobnû jsem se zaãal vûnovat spí‰ evangelizaãním relacím, a to hlavnû od chvíle, kdy
jsme mohli zaãít vysílat na stfiedních vlnách. První taková relace byl uÏ dnes legendární
Euroclub, pÛlhodinov˘ pofiad vysílan˘ v nûkolika evropsk˘ch jazycích, vãetnû ãe‰tiny. Vysílal
se pomûrnû pozdû veãer, nebylo to jen kázání, ale také hodnû hudby, krátká svûdectví, poe-
zie apod. PfiibliÏnû ve stejnou dobu se zaãala vysílat také KfiesÈanská rodina, Slovo svûdectví
a dal‰í. UÏ si ani v‰echna ta jména tûch prvních relací nedovedu vybavit. 

S jídlem roste chuÈ a s tím, jak se otevíraly moÏnosti vysílání roz‰ífiit, vznikla naléhavá
potfieba nov˘ch a ãerstv˘ch pfiíspûvkÛ do vysílání. Sami jsme na to staãit nemohli. SnaÏili
jsme se zapojit co nejvíc z tûch, kdo Ïili v zahraniãí, ale ani to nebylo ono. TouÏili jsme po
materiálu z âeskoslovenska. To byla v‰ak samozfiejmû velmi riskantní propozice. Bylo nám
jasné, Ïe vysílání z Monte-Carla bylo tehdej‰ímu ãeskoslovenskému reÏimu trnem v oku,
a kontakt s vûfiícími v âeskoslovensku byl pro pfiípadné spolupracovníky velmi nebezpeãn˘.
S BoÏí pomocí se nám v‰ak podafiilo zorganizovat síÈ, která nahrávky z âeskoslovenska
zaãala postupnû zabezpeãovat.

Klíãovou a naprosto nezastupitelnou roli tu od zaãátku sehráli jak mÛj tchán, kazatel Milo‰
·olc star‰í, tak mÛj ‰vagr, Milo‰ ·olc mlad‰í. Ze západní strany tu byl nûmeck˘ technik Helmut
Menzel, kter˘ se uÏ v roce 1971 vydal na první nahrávací cestu do âeskoslovenska, a dal‰ích
nûkolik misijních pracovníkÛ, ktefií byli ochotni pfieváÏet nahrané materiály pfies hranice.
Podafiilo se zmobilizovat nûkolik ochotn˘ch a obdarovan˘ch lidí, ktefií zaãali pravidelnû nahrá-
vat úvahy, svûdectví a hlavnû hudbu. Neznal jsem tehdy vût‰inu z nich osobnû, jen podle
jejich hlasÛ. Za zmínku stojí hudební skupina bratfií Pospí‰ilÛ a Lubo‰ Hlavsa, av‰ak poãet
tûchto externích spolupracovníkÛ se pomûrnû velmi rychle rozrostl. KdyÏ se pak nahrávání
ujal brnûnsk˘ Jifií Dedecius, kter˘ velmi riskantnû natáãel ve svém vlastním domû, zaãali jsme
mít dostatek materiálu pro velmi slu‰nou rozhlasovou produkci. Rozhodnû nemohu zapome-
nout na Jifiího Hurtu, jehoÏ profesionální nahrávky se velmi rychle staly jedním z pilífiÛ vysílání
a pro KfiesÈanskou rodinu jsme získali obdarovanou Mariku Frydrychovou, rovnûÏ z Brna. Je
mi velmi líto, Ïe nemohu vyjmenovat v‰echny, kdo tehdy do vysílání pfiispívali. Av‰ak dodnes
nûkteré z nich vÛbec neznám. To uÏ patfiilo k tehdej‰ímu zpÛsobu na‰í práce. 

Ke známûj‰ím relacím patfiily Kompas, kter˘ nahradil pÛvodní Euroclub, a také Pravé uãed-
nictví. Musím je‰tû dodat, Ïe témûfi od samého zaãátku jsme vysílali také slovensky. VÛbec
prvním Slovákem, kter˘ pro nás nahrával, byl kazatel Jan Kri‰ka. 
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Monte Carlo (1972): Otakar a Renata VoÏehovi ve studiu za
sklem. U pfiístrojÛ Robert Poloha.
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Slovenské vysílání se podstatnû roz‰ífiilo pfiíchodem manÏelÛ Polohov˘ch do Monte-Carla.
Obûtavû se v roce 1972 pfiestûhovali z Anglie, kde Ïili od roku 1968. Stejnû jako my zaãínali
bez jak˘chkoli zku‰eností s rozhlasov˘m vysíláním a brzy po jejich pfiíchodu jsme mohli zaãít
s kaÏdodenními slovensk˘mi relacemi.

Kromû pfiípravy rozhlasov˘ch relací patfiilo k na‰im radostn˘m povinnostem odpovídat na
dopisy posluchaãÛ a posílat jim kfiesÈanskou literaturu. PrÛmûrn˘ poãet dopisÛ, pokud se
dobfie pamatuji, se ustálil v prÛbûhu ãasu na nûjak˘ch 150–200 dopisÛ mûsíãnû, jak
z âeskoslovenska, tak od ãesk˘ch a slovensk˘ch posluchaãÛ Ïijících v zahraniãí.

Pfiíbûhy zaãátkÛ ãeského a slovenského vysílání TWR
1. Jak uÏ jsem uvedl dfiíve, rozhlas mi do té doby nebyl nijak blízk˘. KdyÏ jsme zaãali pfii-

pravovat relace v Monte-Carlu, byla to od samého zaãátku a z mnoha pohledÛ práce víry.
Rozumovû jsem chápal, Ïe ta práce mÛÏe pfiinést své ovoce, ale taky jsem dost pochyboval.
Prostû jsme spoléhali na moc BoÏího slova a makali jsme. Brzy zaãaly chodit dopisy od poslu-
chaãÛ, napfied jen pár, pak stále víc. Ten jeden dopis, kter˘ pak úplnû zmûnil mÛj vnitfiní postoj
k celé té práci, pfii‰el aÏ v listopadu 1970, tedy nûjak˘ch 11 mûsícÛ po zahájení ãeského vysí-
lání. Byl od sedmnáctiletého studenta a byl velmi struãn˘. Znûl asi takto: 

Vãera jsem poprvé poslouchal va‰e vysílání, které jsem si vyladil ãirou náhodou. Nic tako-
vého jsem pfiedtím v Ïivotû nesly‰el. S va‰í pomocí jsem v‰ak pochopil, Ïe za mû JeÏí‰ Kristus
zemfiel. Dûkuji Bohu za odpu‰tûné hfiíchy a vám za va‰i pomoc.

Od chvíle, kdy jsem pfieãetl tenhle dopis, jsem zaãal pfiipravovat relace s docela jinou zod-
povûdností a s pln˘m respektem pro to, jak BoÏí slovo mÛÏe zasáhnout ãlovûka v patnácti
minutách rozhlasové relace vysílané na krátk˘ch vlnách. Ten jeden dopis prostû poznamenal
celou moji dal‰í práci v TWR.

2. TWR mûlo v Monaku zpoãátku pouze dvû malá nahrávací studia. KdyÏ jsme tam pfii‰li
jako naprostí zelenáãi, trvalo mi asi pÛl roku, neÏ jsem zvládl nahrávací techniku natolik, aby
se pfiestali bát, Ïe jim tam nûco porouchám. ProtoÏe jsme se ve studiu museli stfiídat a mnû
to ‰lo v‰echno pomalu, zÛstával jsem dlouho do noci, abych to zvládl. PotíÏ byla v tom, kdyÏ
jsem najednou nûkdy o pÛlnoci zjistil, Ïe mi nûco nejde, a prostû jsem nevûdûl, kter˘m knof-
líkem otoãit, abych dostal Ïádanou reakci. Nezb˘valo neÏ zvednout telefon a probudit laska-
vého kanadského technika Alana a vysvûtlit mu po drátû, jaké mám potíÏe. Alan pak roze-
spal˘m hlasem trpûlivû radil, aÏ jsem na to pfii‰el a mohl pokraãovat. Kolikrát jsem ho takhle

probudil, to uÏ dnes ani nevím!
3. Z v˘chodoevropsk˘ch

zemí byla v TWR-Monako
vlastnû jen tfii plnû obsazená
oddûlení: ruské, maìarské
a ãeskoslovenské. Pfii stfiídání
v nahrávacím studiu nikdo
nechtûl do studia po ruském
Alexovi. DÛvod byl jednodu-
ch˘: Alex pfii nahrávání pfiiku-
soval ãesnek a cibuli a vzduch
byl po jeho pfiítomnosti ve stu-
diu témûfi ned˘chateln˘.
Nakonec jsme se v‰ichni
dohodli a ãesnek jsme mu ve
studiu zakázali!

4. Jeden z nejvût‰ích
kopancÛ, kter˘ch jsem se
v prvních letech dopustil, spo-
ãíval v tom, Ïe jsem jednou
pfiipravil krásnou pÛlhodino-
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Monte Carlo (1973): Radost z dopisÛ. VoÏehovi vyznaãují
místa na mapû âeskoslovenska.
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vou silvestrovskou relaci, která konãila pfiesnû o pÛl-
noci, a tak jsem v ní pfiál poÏehnan˘ Nov˘ rok
a podobnû. Tu relaci jsem pfiipravoval asi dva t˘dny
pfiedem. A pak náhle pfiesnû na Silvestra, kdyÏ uÏ
bylo pozdû odvolat relaci z vysílací reÏie, jsem si ke
své hrÛze uvûdomil, Ïe to je relace, která se bude
vysílat aÏ pfií‰tí den, na nov˘ rok! Prostû jsem ‰patnû
ãetl kalendáfi. Ale posluchaãi nám tehdy toho hodnû
odpustili.

5. Za kaÏdou misijní prací jsou nejen lidé, ale také
prostfiedky, nebo prostû peníze. TWR bylo vÏdycky
organizací, která závisela na dobrovoln˘ch darech od
jednotlivcÛ, církví a spoleãenství vûfiících, a také od
jin˘ch misijních spoleãností. V‰echny prostfiedky na
ãeské a slovenské vysílání pfiicházely ze Západu,
pfiedev‰ím z USA. Jaké v‰ak bylo na‰e pfiekvapení,
kdyÏ jsme jednou dostali trochu neãekané pfiání
k MDÎ (Mezinárodní den Ïen), ve kterém byla vle-
pená pûkná fotografie ãervené rÛÏe, a pod tou fotkou
byla nenápadnû sloÏená pûtisetkoruna od vdûãné
posluchaãky! Pfii‰el jsem na to, aÏ kdyÏ jsem to pfiání
házel do ko‰e a pfiitom ta bankovka ukázala rÛÏek.
Najednou mi bylo jasné, Ïe na‰i posluchaãi dobfie ví,
Ïe to vysílání nûco stojí. I kdyÏ nám tûch 500 korun
nebylo vlastnû k niãemu, dûkoval jsem Bohu za pfie-
m˘‰livou a vdûãnou posluchaãku.

6. KdyÏ jsme se stali v roce 1979 americk˘mi obãany, hned jsme Ïádali o ãeskoslovenské
vízum, abychom se poprvé od svého odchodu podívali do âeskoslovenska. K na‰emu pfie-
kvapení jsme tehdy vízum dostali, i kdyÏ hned po té první náv‰tûvû jsme se dostali na index.
Já jsem si tehdy pro nûj jel do PafiíÏe, kde jsem v rozhovoru s úfiedníkem na velvyslanectví ke
svému úÏasu zjistil, Ïe o na‰em vysílání ví a Ïe si dokonce nahrává na‰e kfiesÈanské písniãky
na magnetofon. Ten pán se jmenoval Marx, a pak jsem se s ním po letech setkal je‰tû jed-
nou, ve Vídni, za docela jin˘ch okolností.

7. KdyÏ TWR zaãalo koncem padesát˘ch let vysílat kfiesÈanské relace, bylo to vlastnû
období úpln˘ch zaãátkÛ vyuÏití rozhlasu pro misijní práci. Vûfiící lidé tehdy moc nevûdûli, jak
správnû rozhlasu vyuÏít, aby bylo dosaÏeno co nejsilnûj‰ího úãinku. Vlastnû se to médium tak
trochu zneuÏívalo tím, Ïe se do mikrofonu více ménû jen kázalo. Rozhlasová produkce kfies-
Èansk˘ch pofiadÛ byla v plenkách. My jsme pfii‰li do TWR v dobû, kdy se zaãaly objevovat
první náznaky toho, jak se má rádio vlastnû dûlat, a stali jsme se souãástí hledání nejlep‰ích
forem kfiesÈanského vysílání. První takovou vla‰tovkou byl Euroklub, a pak uÏ to bylo snad-
nûj‰í. Na‰e potíÏe ov‰em spoãívaly v tom, Ïe jsme nevysílali Ïivû, a nemohli jsme do pole,
mezi posluchaãe, abychom nahrávali reportáÏe, panelové diskuse, zprávy, apod. TakÏe pro
nás to byl celou tu dobu velk˘ zápas o to, jak pfiipravit rozhlasové relace za docela nerozhla-
sov˘ch podmínek.

Posluchaãi „Monte Carla” a my
Od samého poãátku na‰í sluÏby v TWR jsme chápali svoji práci jako misii, tedy jako

poslání. S tím se pojí celá fiada vûcí, ale já tu mám na mysli pfiedev‰ím ná‰ vztah k poslu-
chaãÛm. Cítili jsme pfiedev‰ím velkou zodpovûdnost vÛãi Bohu za to, co dûláme, a s touto pri-
mární zodpovûdností se pojila také zodpovûdnost sekundární, vÛãi posluchaãÛm. 

UÏ jsem fiekl, Ïe jsme po celou tu dobu vysílání ze zahraniãí zápasili s tím, aby byly relace
co nejÏivûj‰í, pfiesto Ïe nebyly Ïivû vysílány, a nemûli jsme moÏnost Ïivého spojení s poslu-
chaãi, tedy s misijním polem. Nechtûli jsme v‰ak, aby posluchaãi mûli na‰e vysílání jen rádi,
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aby se jim líbilo. TouÏili jsme neustále po
tom, aby se jich pfiedev‰ím dotklo BoÏí
slovo, aby prostfiednictvím kaÏdé relace
mûl BÛh moÏnost pÛsobit na srdce poslu-
chaãe, aÈ uÏ vûfiícího nebo nevûfiícího.

Ve svobodné spoleãnosti se poslouchá
rozhlas spí‰ jen jako zvuková kulisa, pfií-
padnû kvÛli hudbû, zajímav˘m zprávám
nebo lehké zábavû. Pro nás to v‰ak tehdy
bylo nûco docela jiného. Díky situaci, ve
které se nacházeli na‰i posluchaãi
v komunisty ovládaném âeskoslovensku,
a díky na‰í odtaÏenosti od této jejich situ-
ace, jsme se vlastnû nacházeli ve v˘hodû,
a to hned dvojí: jednak bylo na‰e vysílání
uÏ svojí existencí za dan˘ch podmínek
dost atraktivní (vysílalo se z Monte-Carla
do komunistického âeskoslovenska)
a jednak jsme si ãasto mohli dovolit fiíct víc
a pfiímûji to, co se fiíct muselo, protoÏe
jsme nebyli vystaveni tlaku spoleãnosti, do
které jsme vysílali. A také jsme nebyli nijak
závislí na na‰ich posluchaãích finanãnû.
TakÏe zatímco forma na‰ich relací nebyla
vÏdycky rozhlasovû na v˘‰i (toho jsme si
byli dobfie vûdomi), relace byly pfiitaÏlivé
svojí existencí a sv˘m nekompromisním
obsahem. 

Dopisy tûch posluchaãÛ, kter˘m se
na‰e vysílání líbilo nebo je zaujalo sv˘m
pÛvodem (Monte-Carlo), takové jsme sice

také dostávali rádi, protoÏe jsme alespoÀ vûdûli, Ïe nás poslouchá stále vût‰í poãet lidí, ale
nebyly pro nás smûrodatné. Ty dopisy, po kter˘ch jsme touÏili, za které jsme byli vdûãni
a které také ãasto dost ovlivnily obsah dal‰ích relací, to byly dopisy od lidí, jimÏ BÛh nûkterou
relací nebo cel˘m seriálem promluvil k srdci a zmûnil jejich Ïivot. AÈ uÏ uvûfiil nevûfiící ãlovûk,
anebo vûfiící zaãal Ïít dÛslednûj‰ím Ïivotem víry v Boha. 

Zodpovûdnû mohu fiíct, Ïe takov˘ch 95 % dopisÛ bylo jednoznaãnû pozitivních. Ale ãasto
to byly právû ty negativní, které nás donutily k pfiem˘‰lení a k modlitbû za to, co dûláme. 

Velmi jsme si váÏili posluchaãÛ (byli to pfiedev‰ím vûfiící), ktefií si na‰li zpÛsob, jak fiíct dru-
h˘m lidem o na‰em vysílání. Dokonce do‰lo k tomu, Ïe vûfiící, ktefií nemûli moc ãasu nebo pfií-
leÏitosti vydat sv˘m nevûfiícím pfiátelÛm svûdectví o Pánu JeÏí‰i Kristu, je odporuãili na
poslech vysílání z Monte-Carla. Poslouchali a psali lidé v‰ech církví a denominací. Mnozí kato-
líci dokonce dávali pfiednost poslechu Monte-Carla pfied Vatikánem. Dokonce jsme dostali
zprávu, Ïe nûktefií katoliãtí knûÏí pouÏívali úvahy z na‰ich relací ve sv˘ch kázáních v kostele. 

Jedna stará vûfiící sestra z Pelhfiimovska pracovala brigádnicky kaÏdé léto o Ïních na poli,
aby za vydûlané peníze nakoupila tranzistorové rozhlasové pfiijímaãe a dávala je zdarma
sv˘m pfiátelÛm, aby poslouchali Monte-Carlo. Pokud se dobfie pamatuji, koupila a rozdala cel-
kem 18 pfiijímaãÛ!

Jeden vûfiící bratr ze Strakonic objíÏdûl na motorce kaÏdou sobotu svoje známé a vozil
s sebou svÛj osvûdãen˘ rozhlasov˘ pfiijímaã. Mûl to tak vypoãítané, Ïe k lidem dorazil v dobû,
kdy jsme vysílali, a hned si s nimi na‰e vysílání poslechl. Pak jim osobnû svûdãil. Napsala nám
o tom jeho dcera poté, co ho pfii jedné takové misijní cestû (jak jim sám fiíkal) srazilo z motorky
nákladní auto. Pán si ho odvolal pfii misijním poslání.
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KdyÏ se jeden vûfiící bratr dal do hovoru s muÏem, s nímÏ se dívali na nûco spoleãnû do
v˘kladní skfiínû na Václavském námûstí v Praze, a kdyÏ mu doporuãil vysílání Monte-Carla,
tento muÏ se mu svûfiil, Ïe uÏ dva roky poslouchá. Nikdy nebyl ve shromáÏdûní, nikdy neãetl
Bibli, ale uvûfiil pfies vysílání, které pravidelnû natáãel na kazety. Tento muÏ vzal toho vûfiícího
bratra k sobû domÛ, kde mu ukázal celou sbírku kazet s nahrávkami.

ProtoÏe nûkteré relace se vysílaly pomûrnû pozdû veãer (s tím se nedalo vût‰inou nic
dûlat), byli posluchaãi, ktefií ‰li spát a nafiídili si budík, aby si mohli poslechnout Euroklub nebo
Kompas, pfiípadnû si to nahráli a pak ‰li zase spát. Poslouchali nás jednotlivci a také celé sku-
piny lidí, buì rodiny nebo pfiátelé. Poslouchalo se na poli, v armádû, na stfie‰e za komínem
(pr˘ byla lep‰í sly‰itelnost), doma nebo v zamûstnání. Dneska je mi trochu líto, Ïe jsme sys-
tematicky nesbírali pfiíbûhy jednotliv˘ch posluchaãÛ, ale jednak na to tehdy nebyl ãas a jed-
nak by to byla hora dopisÛ.

Rok 1985 a dál.
Jestli sedmdesátá léta byla pro TWR obdobím celosvûtového rychlého rÛstu, osmdesátá

léta byla pfiímo revoluãní. Vedení TWR v USA pochopilo, Ïe po dvacetileté existenci dochází
celkem zákonitû u vût‰iny organizací buì k úpadku – pokud svÛj rÛst organizaãnû nezvlád-
nou – anebo se organizaãnû dovedou pfieorientovat tak, Ïe vzniknou v˘hodné podmínky
k dal‰ímu rozvoji. Pro TWR tato skuteãnost znamenala revoluãní a dÛslednou regionalizaci.
Bylo zfiejmé, Ïe tak velká, celosvûtová organizace uÏ se prostû nedá fiídit z jednoho místa.
TWR mûlo v té dobû uÏ nûkolik vysílacích a celou fiadu produkãních stfiedisek. Nejsilnûj‰ím
regionem byla Evropa, a to pfiedev‰ím díky dlouholetému nûmeckému partnerovi
Evangeliums-Rundfunk.

Reorganizace mûla pro mû velmi osobní dopad. V roce 1985 jsem byl poÏádán, abych pro
novû vzniklé TWR-Evropa pfievzal zodpovûdnost za celou rozhlasovou produkci vysílacího
stfiediska v Monte-Carlu. Na jedné stranû se mi do toho moc nechtûlo, protoÏe jsem si byl
vûdom toho, Ïe ãeské vysílání tím do znaãné míry utrpí – stále je‰tû nikdo jin˘ v Monte-Carlu
v ãeské fieãi nepracoval, zatímco Slováci mûli uÏ tfii pracovníky: k manÏelÛm Polohov˘m pfii-
byl Jozef Abrman a pozdûji Jozef Gábor. ZároveÀ jsem si v‰ak byl vûdom potfieby produkãní
konsolidace pro vysílání z Monte-Carla, a tak jsem nakonec tuto zodpovûdnost pfievzal.
Nikdo nic takového pfied tím v TWR nedûlal, tak se z toho stala snaha vytvofiit nûco úplnû
nového. MÛj hlavní mandát spoãíval v tom, abychom na vysílaãích z Monte-Carla dosáhli co
nejvût‰í ucelenosti po stránce produkce a zvukového obrazu, nehledû na to, ve kterém ze
35 jazykÛ se vysílalo. Zaãal jsem pracovat s kaÏdou jazykovou sekcí, která z Monte-Carla
v té dobû vysílala. Byly to velmi zajímavé zku‰enosti a mnohému jsem se sám pfiitom nau-
ãil. Dnes mám zato, Ïe jsme tehdy sice dosáhli urãitého stupnû sjednocení v pfiístupu k roz-
hlasové produkci kfiesÈansk˘ch relací, ale k naprostému sladûní nikdy nedo‰lo a asi dojít
nemohlo. Rozdíly ve vy‰kolení rÛzn˘ch pracovníkÛ byly pfiíli‰ veliké, a pfiístup k materiálÛm
byl v nûkter˘ch cílov˘ch oblastech (komunistická Evropa, Blízk˘ v˘chod) tak omezen, Ïe kva-
lita relací jak po stránce obsahové, tak produkãní zÛstala znaãnû rozdílná, pfies na‰e nejlep‰í
snahy a investice.

Samozfiejmû do‰lo k tomu, co jsem pfiedpokládal. âeské vysílání ‰lo na ty 3 roky, co jsem
tuto práci dûlal, stranou. Celou fiadu relací jsme museli opakovat, protoÏe nebyl ãas na novou
produkci, a nemûli jsme ani dost ãasu na styk s posluchaãi. Velmi mû to mrzelo, a zase to byly
3 roky, co jsme dûlali ve dne v noci, aby se v‰echno alespoÀ únosnû stihlo.

Toto v‰echno pfiedesílám proto, abych vysvûtlil, Ïe pfiesun rozhlasové produkce pro
V˘chodní Evropu do Vídnû, to nebyla otázka jednoho dne. UvaÏovali jsme o tom nûkolik let,
a já osobnû jsem se v tom velmi angaÏoval, protoÏe jsem v tom vidûl krok vpfied právû
v oblasti spolupráce s dal‰ími vûfiícími âechy a Slováky, ktefií v‰ichni Ïili ve stfiední Evropû. Ve
Vídni také v té dobû pracovalo asi 35 rÛzn˘ch misijních spoleãností, z nichÏ mnohé se pfiímo
specializovaly na pfieváÏení citliv˘ch kfiesÈansk˘ch materiálÛ z jedné strany Ïelezné opony na
druhou. My jsme na nû byli v mnoha pfiípadech odkázáni pro pfiísun hudebních a jin˘ch nahrá-
vek, zafiazovan˘ch do na‰ich relací.
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Jak ze sluÏebních, tak z osobních dÛvodÛ jsme odjeli v roce 1988 do USA, kde jsme jed-
nak chtûli na‰im dorÛstajícím dûtem – americk˘m obãanÛm – dopfiát vzdûlání na americk˘ch
‰kolách a jednak jsme potfiebovali obnovit spojení s mnoh˘mi pfiáteli, ktefií na‰i misijní práci
celou fiadu let z USA modlitebnû a finanãnû podporovali. PÛvodní úmysl byl zÛstat v USA
jeden rok. Ukázalo se v‰ak, Ïe právû v tom roce vzalo vedení TWR váÏnû moÏnost vzniku
produkãního stfiediska ve Vídni a Ïe tedy dojde ke stûhování. Abychom se nemuseli stûhovat
dvakrát, byli jsme poÏádáni, abychom v USA poãkali, neÏ se celá situace vyjasní. Nakonec
z toho byl dal‰í rok a to byl rok pfievratn˘ch politick˘ch zmûn v tehdej‰í v˘chodní Evropû.
Bûhem tûch dvou let stráven˘ch v USA se opût mnohé ãeské relace musely opakovat,
z nûkter˘ch ãesk˘ch se staly slovenské, a omezen˘ poãet relací jsem byl schopen pfiipravo-
vat na dálku z USA, coÏ bylo v‰echno dost nezodpovûdné vÛãi posluchaãÛm. I takové Ïivotní
kompromisy jsou v‰ak nûkdy souãástí misijního pÛsobení v zahraniãí.

Léta 1989–1993
KdyÏ jsem byl v dubnu 1989 na sluÏební cestû ve Vídni, dostal jsem zprávu, Ïe mi v praÏ-

ské nemocnici umírá matka. Byli jsme v té dobû stále na indexu, ale pfiece jsem ‰el na ães-
koslovenské vyslanectví, abych se pokusil získat alespoÀ v˘jimeãné krátkodobé povolení
k náv‰tûvû. Tady jsem se podruhé v Ïivotû setkal s panem Marxem (pamatujete na PafiíÏ
v roce 1980?), kter˘ si mezitím udûlal doktorát. Pan Marx mi po shlédnutí pfiíslu‰n˘ch záz-
namÛ, které si o nás vedli, docela smutnû oznámil, Ïe vízum nedostanu, a Ïe pokud se
nestane zázrak, do âeskoslovenska se uÏ nikdy v Ïivotû nepodívám. Ponûkud spiklenecky mi
sdûlil, Ïe jsme byli zafiazeni do té nejtûÏ‰í kategorie nepfiátel republiky a ani umírající matka
není dostateãn˘m dÛvodem k nûjak˘m v˘jimkám. To byl tehdej‰í komunistick˘ systém! Matka
zemfiela pfií‰tí den a já jsem to je‰tû pfied odletem z Vídnû staãil panu Marxovi zavolat. Popfiál
mi upfiímnou soustrast, hodnû pfiitom koktal a bylo to dost trapné. Snad mu v‰ak v té chvíli
do‰lo, jakému nelidskému reÏimu slouÏí. Rád bych se s ním nûkdy setkal je‰tû jednou, do tfie-
tice, abychom si o tom v‰em dneska uÏ svobodnû popovídali. Ale spí‰ k tomu nedojde.

Zázrak se samozfiejmû stal a 17. listopad 1989 znovu potvrdil biblické slovo u Daniele 2,21.
Pfiesnû 2. ledna 1990 jsem pfiistával na ruzyÀském leti‰ti v Praze. Letûl jsem z New Yorku
ãesk˘mi aerolinkami, upíjel jsem v letadle „PlzeÀ“ a ãetl jsem se slzami v oãích novoroãní pro-
jev pana prezidenta Havla. 

Nová politická situace ve V˘chodní Evropû, která pfiinesla svobodu pro zvûstování evan-
gelia, vnesla nov˘ rozmûr do rozhlasového vysílání TWR. Najednou bylo stûhování produkce
do Vídnû pfiíli‰ málo. TWR se muselo co nejrychleji pfieorientovat na pfiesun práce pfiímo do
pole, tedy do zemí stfiední a v˘chodní Evropy. Prvními kandidáty pro tento nov˘ rozvoj se staly
âeskoslovensko, Maìarsko a Rumunsko. Vedení TWR-Evropa rozhodlo o co nejrychlej‰ím
vy‰kolení rozhlasov˘ch pracovníkÛ
v tûchto zemích a o zaloÏení národních
partnerÛ. Byla to otázka hledání
a vy‰kolení personálu, zaji‰tûní technic-
kého vybavení a nastartování domácí
produkce. Koordinace tohoto rozvoje se
pfiesunula do Vídnû, do renovovan˘ch
a roz‰ífien˘ch prostor rakouského
Evangeliums-Rundfunk.

Pro nás to znamenalo rychlé pfiesu-
nutí z USA do Rakouska. Nûkdy na jafie
roku 1990 jsme si na‰li byt v rakouském
Badenu u Vídnû a zaãali jsme pravi-
delnû dojíÏdût pfiedev‰ím do âech, ale
také na Slovensko a do Chorvatska,
Maìarska a Rumunska, kde jsme hle-
dali a ‰kolili budoucí rozhlasové pracov-

14

Jifií Dedecius (vlevo) a Jifií Hurta

O
TA

K
A

R
 V

O
Î

E
H



níky pro místní redakci. Na‰e 4 dûti jsme s manÏelkou zanechali v BoÏí péãi a na ‰kolách
v USA. Jak se ukázalo, toto rozdûlení rodiny a nesmírná nároãnost práce v Evropû, spojená
s celou fiadou personálních problémÛ, mûly b˘t 3 nejtûÏ‰í roky na‰eho spoleãného Ïivota.
Nad‰ení do nové kapitoly rozhlasového vysílání evangelia bylo do znaãné míry oslabeno
tûmito negativními prvky.

V âechách jsme se v této práci soustfiedili zcela logicky na Brno, kde Ïil a pÛsobil Jifií
Dedecius, ochotn˘ a ‰ikovn˘ nahrávací technik. Zatímco byl naprosto zbûhl˘ a zku‰en˘
v nahrávání hrubého rozhlasového materiálu (písnû, básnû, úvahy) – a to pfiedev‰ím v impro-
vizovan˘ch polních podmínkách – s v˘robou rozhlasov˘ch relací zku‰enosti samozfiejmû
nemûl, a my jsme spolu trávili dny a ãasto noci, abychom docílili takové kvality produkce, aby
byly relace pfiijatelné do vysílání z Monte-Carla. Postupnû jsem v‰ak Jirkovi mohl pfiedat zod-
povûdnost za jednotlivé relace. ZároveÀ jsme spolu hledali kandidáty na za‰kolování a na
vedení ãeského vysílání v zemi.

Jifií mûl kolem sebe celou fiadu pfiátel a znám˘ch, ktefií ho v jeho nahrávání v‰elijak pod-
porovali, modlitebnû, finanãnû a sv˘m zapojením do práce. Z tûchto lidí pak naprosto pfiiro-
zenû vznikl krouÏek tûch, ktefií se rozhodli zaloÏit vÛbec první kfiesÈanskou rozhlasovou misijní
spoleãnost v tehdej‰ím âeskoslovensku. Zakládajícími ãleny této spoleãnosti byli Jifií
Dedecius, Bohuslav Smutn˘ a Josef Seãka. V té dobû vlastnû uÏ také docházelo k zásadnímu
a organizaãnímu oddûlení ãeské práce od slovenské a na Slovensku vznikla podobná spo-
leãnost pod vedením Lubo‰e Vyhnánka. 

Je‰tû na podzim roku 1990 jsme zorganizovali celkem 6 vefiejn˘ch setkání s posluchaãi
v ‰esti rÛzn˘ch mûstech v âechách. Poprvé jsme mûli moÏnost setkat se tváfií v tváfi s tûmi,
kdo nás celou fiadu let poslouchali, a posluchaãi mûli poprvé moÏnost vidût ty, kdo pro nû vysí-
lali. Dvou takov˘ch setkání se zúãastnil také zakladatel a prezident TWR, Dr. Paul E. Freed.
Tato shromáÏdûní byla naprosto jedineãná a nezapomenutelná. Potvrdila dopad BoÏího slova
vysílaného z Monte-Carla do ÏivotÛ stovek, moÏná tisícÛ lidí, vûfiících a nevûfiících. 

Prvním vedoucím ãeské redakce se stal Petr Kolek, nad‰en˘ a obûtav˘ bratr, kterému
velmi záleÏelo od samého poãátku na tom, aby nezÛstalo jen u vysílání, ale aby se poslu-
chaãÛm slouÏilo také písemnû, dopisy a kfiesÈanskou literaturou. V krátké dobû se také na tuto
práci zcela omezil a do vedení byl zvolen JUDr. Václav Kadlec. S BoÏí pomocí a za nesnad-
n˘ch podmínek se Václavovi podafiilo postavit TWR-CZ na nohy a vtisknout mu stabilní orga-
nizaãní podobu. Po boku mu stála rozrÛstající se Správní rada sloÏená z bratfií z rÛzn˘ch
denominací. Z mého hlediska do‰lo právû pod vedením Václava Kadlece k postupné promûnû
zahraniãního vysílání ve vysílání domácí. Va‰ek a Správní rada necouvli pfied zodpovûdností
za vysílání jak vÛãi TWR-Evropa, tak vÛãi domácím posluchaãÛm, jednotlivcÛm a církvím. 

Na tomto místû chci vzpomenout jedno z klíãov˘ch setkání v brnûnském domku Jifiího
Dedeciuse, kterého se zúãastnilo nûkolik bratfií z rÛzn˘ch církví a denominací. Svolali jsme
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toto sejití právû za úãelem vytvofiení Správní rady
vznikajícího TWR-CZ. Jedním z tûchto bratfií byl také
Ale‰ Barto‰ek z KfiesÈanského sboru v Brnû. Tehdy
jsem nevûdûl, Ïe se tu setkávám s budoucím fiedite-
lem TWR-CZ. Jestli to vûdûl on, to bude muset fiíct
sám. Mûl jsem v‰ak zfiejmû nûco tu‰it, protoÏe kdyÏ
se o jeho zapojení do práce dozvûdûla jedna sestra,
fiekla nûco jako: To Ti Pán ale poslal pracanta!
Lep‰ího jste snad mít nemohli! Její slova byla pfiímo
prorocká. Dobfie Ale‰e znala a vûdûla, co fiíká.

Historii TWR-CZ z této doby popí‰í jistû daleko
lépe místní pamûtníci. Nebylo to snadné období, ale
byli jsme do práce nad‰ení, bylo v tom spousta obû-
tavosti a radostného zapojení do misijní práce.
Nesmírnû jsem si váÏil kaÏdého, kdo v té dobû
pochopil, Ïe rozhlasové vysílání v ãesk˘ch zemích
má pokraãovat a Ïe ve své novû rodící se podobû
pfiinese je‰tû mnoho ovoce v Ïivotech posluchaãÛ
ke cti a slávû BoÏí.

BÛh pí‰e dal‰í kapitolu na‰eho Ïivota
Po na‰em tfiíletém pÛsobení s TWR v Evropû

do‰lo v TWR-Evropa k urãit˘m zásadním organizaã-
ním zmûnám, se kter˘mi jsme se nemohli ani pfii
nejlep‰í snaze smífiit. AniÏ bych zabíhal do podrob-
ností, zaãali jsme si tehdy s manÏelkou klást otázku,
jestli pro nás BÛh nechystá místo nûkde jinde, v jiné
misii. Pfiipustit si takovou my‰lenku po 23 letech
pÛsobení v TWR bylo zpoãátku témûfi nepfiedstavi-
telné, av‰ak postupnû jsme zaãali chápat, Ïe BoÏí
vedení není omezeno na jednu misii nebo jedno
místo. Vidûli jsme, jak BÛh Ïehná novû vzniklé práci
TWR v âechách a na Slovensku, práce se rozjíÏ-
dûla rovnûÏ v Maìarsku a Rumunsku, i kdyÏ poma-
leji. Zaãali jsme vidût svoje poslání jako ukonãené.
Navíc jsme se pfii ãast˘ch náv‰tûvách pfiedev‰ím
âech a Slovenska setkávali s nov˘mi nevídan˘mi
moÏnostmi ve sluÏbû evangelia a zaãínali jsme tu‰it,
Ïe BÛh má v úmyslu na‰i práci nûjak˘m zpÛsobem
roz‰ífiit za hranice rozhlasového vysílání.

V této dobû a v souvislosti s novou situací
v TWR-Evropa nás americké vedení TWR poÏá-
dalo, abychom se pfiestûhovali do USA za úãelem
shánûní prostfiedkÛ pro rostoucí práci v b˘valé
v˘chodní Evropû. Vûdûl jsem hned, Ïe takov˘ posun
na‰í práce není v souladu s posláním, které jsme od
Boha pfiijali pro své Ïivoty. Jako projev dobré vÛle
jsme v‰ak fiekli, Ïe to zkusíme. Dal‰í stûhování,
zpátky do Texasu, kde jsme mûli dûti. Návrat
k rodinnému Ïivotu byl velmi vítan˘. 

Pracovali jsme v této kapacitû s TWR je‰tû asi 8
mûsícÛ. ObjíÏdûli jsme církve a moÏné dárce po
cel˘ch jihozápadních USA. Práce jistû velmi
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potfiebná, av‰ak pro nás naprosto neuspokojující, zvlá‰È kdyÏ jsme mohli zdálky pozorovat,
jaké byly moÏnosti sluÏby evangelia v b˘val˘ch socialistick˘ch zemích. 

International Needs: 1993–dodnes
BÛh si pouÏívá jak svého Slova, tak rÛzn˘ch lidí a okolností k tomu, aby nás vedl. V na‰em

pfiípadû to byla náv‰tûva jistého bratra v Praze v roce 1992. Byl to Ameriãan, se kter˘m jsem
se mûl moÏnost setkat jen letmo pfied mnoha lety v jednom americkém shromáÏdûní. On si
mû pamatoval, já jeho vÛbec ne. A právû jeho si BÛh zvolil k tomu, aby nám nabídl jin˘ druh
sluÏby, v jiné misijní spoleãnosti. Po témûfi jednom roce zvaÏování a modliteb jsme se s man-
Ïelkou rozhodli. A na jafie roku 1993 jsme zaãali v USA pracovat s misijní spoleãností
International Needs. Odchod z TWR nebyl snadn˘, ale byl správn˘.

International Needs je misijní spoleãnost, která si klade za úkol rozvíjet partnerské vztahy
v zemích, kde domácí vûfiící mají zapotfiebí nejrÛznûj‰ího druhu pomoci k ‰ífiení evangelia
mezi vlastními lidmi. Práce je soustfiedûna do tfií oblastí: evangelizace, v˘chova kfiesÈansk˘ch
pracovníkÛ a hospodáfiská pomoc ve spojení s ‰ífiením BoÏího slova. 

Po úvodních pûti letech v IN na území USA jsme se v roce 1999 pfiestûhovali nazpût do
rakouského Badenu, odkud vyjíÏdíme do pole stfiední a v˘chodní Evropy, abychom rozvíjeli
práci IN v rÛzn˘ch zemích. Je to práce velmi rÛznorodá, hodnû se pfiitom nacestujeme, a je
to pfiedev‰ím zpÛsob misie, kter˘ je stále víc populární a úãinn˘. Je pfiitom biblick˘ a dává
smysl: ‰ífiit evangelium prostfiednictvím domácí církve. 

Díky Bohu, Ïe na‰e spolupráce s TWR neskonãila tak docela. Podílíme se na jednání
Správní rady TWR-CZ a je‰tû stále pfiipravujeme rozhlasové relace v ãe‰tinû, jednou nebo
dvakrát t˘dnû. Dokud nás bude zapotfiebí, rádi budeme pomáhat. Na‰í celoÏivotní lekcí je to,
Ïe BÛh potfiebuje urãitého ãlovûka na urãitém místû v urãit˘ ãas. A kdyÏ nás zavolá k úkolu,
kter˘ pro nás pfiichystal, musíme b˘t vÏdycky pfiipraveni.

StfieÏené mûsto
Jifií Dedecius neodmyslitelnû patfií k pfiedlistopadové historii ãeského

vysílání TWR. Do sv˘ch vzpomínek a krásn˘ch zku‰eností s Bohem dal
nahlédnout Marii Frydrychové, autorce knihy StfieÏené mûsto. S jejím

laskav˘m svolením rádi pfietiskujeme nûkolik zajímav˘ch kapitol.

Zaãalo to starou knihou
Kola vagónu monotónnû oddrnkávala svÛj takt. Sedûl jsem pohodlnû v kupé praÏského

rychlíku, a zatímco za oknem ubíhala malebná krajina Svitavska, pfied oãima se mi znovu
objevil - jiÏ po nûkolikáté v tomto mûsíci – drobn˘ ‰lachovit˘ muÏ z Havífiova, Dobroslav.

„âlovûãe, proã ty jako elektrotechnik neslouÏí‰ sv˘mi znalostmi Bohu?” zeptal se mû pfied
urãitou dobou. „Ví‰, dnes se dá udûlat mnoho dobrého tím, Ïe nahraje‰ kfiesÈanské písnû
a kázání a rozdá‰ to mezi lidi. Je to jediné ‰ífiení BoÏího slova, které není protizákonné.
A magnetofon má kdekdo.”

Stáli jsme spolu na chodbû ostravského evangelického ãerveného kostela. Pfied chvílí
skonãila jedna z kfiesÈansk˘ch konferencí a já jsem pomohl Dobroslavovi sloÏit pár mikrofonÛ
a stoãit ‰ÀÛry.

Zastydûl jsem se. Dobroslav byl totiÏ horník. Ruce mûl plné mozolÛ, ztvrdlé tûÏkou prací.
Ale o sobotách a nedûlích a po nocích nahrával, pfiehrával a rozesílal lidem pásky s BoÏím
slovem. Dûlal to navzdory té podivné a tûÏké dobû sedmdesát˘ch let, kterou vláda nazvala
obdobím pouãení a normalizace a ve které jsme právû Ïili.

„KdyÏ já nemám na ãem. Nemám Ïádné zafiízení a hlavnû peníze. VÏdyÈ takové základní
vybavení, pofiádn˘ magnetofon a nûjak˘ ten mikrofon, to spolkne aspoÀ deset tisíc. Kde já
bych sehnal deset tisíc?” bránil jsem se.
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Podíval se na mû pronikav˘m, váÏn˘m pohledem, jako by se mi chtûl oãima zabofiit aÏ 
do srdce.

„Ty nemá‰ kolena?”
Chtû nechtû jsem si prohlédl nohy. Samozfiejmû jsem mûl kolena, obû dvû a dokonce

zdravá. I on to vidûl. Vûdûl jsem dobfie, na co se mû ve skuteãnosti ptá.
„Pane JeÏí‰i,” fiekl jsem ten veãer doma. „Kdybys mohl k nûãemu vyuÏít to, Ïe jsem elek-

tronik, kdybych Ti tímhle mohl nûjak slouÏit, pak to budu dûlat rád.”
Od toho dne se mi ta my‰lenka vkrádala do hlavy, kdykoliv jsem mûl volnou chvíli. Tak

tomu bylo i nyní cestou do Prahy.
UÏ nûkdy koncem padesát˘ch let – to jsem byl je‰tû kluk – rozhodlo vedení na‰í církve, Ïe

vût‰í církevní setkání budou nahrávaná. Oficiální osobou zodpovûdnou za nahrávání se stal
Jifií S. A právû s ním zaãal pracovat Dobroslav. On sám nebyl technik ani hudebník a navíc
trpûl po cel˘ Ïivot velkou trémou. JenÏe nahrávání ho tak zaujalo, Ïe si koupil vlastní magne-
tofon a uãil se. A to nejen zvládat techniku, ale také ztratit ostych vÛãi druh˘m lidem a nedÛ-
vûru k sobû.

V devûta‰edesátém ode‰el Jifií S. s rodinou do Spojen˘ch státÛ. V nové dobû uÏ nebyl
nikdo oficiálnû urãen k nahrávání, ale Dobroslav zÛstal vûrn˘.

Sv˘m zpÛsobem jsem ho nesmírnû obdivoval. Snad právû proto, Ïe jsem byl technik
a vûdûl jsem moc dobfie, kolik práce a psychického vyãerpání takové nahrávání stojí.

Dûlat to v‰echno aÏ po normální pracovní dobû a zadarmo ... jen tak jako sluÏbu Bohu
a lidem? V téhle otázce jsem se sebou zápasil nûkolik let. KdyÏ jsem v‰ak sedûl v rychlíku do
Prahy, vnitfiní boj skonãil.

„Pane, mohu-li Ti slouÏit tím, Ïe jsem zvukov˘ technik a ne teolog, pak to budu dûlat
opravdu rád. Jen mi ukaÏ jak.”

V Praze jsem byl o deváté. Úfiední jednání zaãínalo v jedenáct. Mûl jsem dvû hodiny ãasu
a jako vût‰ina venkovanÛ jsem netouÏil po ru‰n˘ch ulicích velkomûsta, ale po útulnosti sta-
r˘ch historick˘ch zákoutí. Zamífiil jsem pfies Malostranské námûstí ke Karlovu mostu. UÏ ani
nevím, proã jsem se zastavil u toho antikvariátu, ale najednou mû upoutal star˘ obrázek, kter˘
jako by mi nûco pfiipomínal.

Podívejme, takové nic a ono to stojí osm set korun. A támhle to dokonce dvanáct set. Kdo
by fiekl, Ïe staré listy mohou b˘t tak cenné?

Otoãil jsem se od v˘kladní skfiínû a navzdory nádhernému panoramatu Hradãan, které
jsem mûl pfied sebou a kvÛli nûmuÏ jsem tuhle procházku podnikl, se pfied m˘m zrakem obje-
vila na‰e stará rodinná kniha.

Mûli jsme totiÏ doma takovou starou knihu. Byla silná, tûÏká a za‰lá, plná rÛzn˘ch obrázkÛ,
map a textÛ, kter˘m nikdo moc nerozumûl. Moji rodiãe jsou prostí lidé a tahle kniha patfiila ke
zdûdûn˘m vûcem, které se nevyhazovaly, ale zároveÀ se jim nepfiikládal Ïádn˘ velk˘ v˘znam.
Dokonce jsme se sestrou jako dûti sem tam nûjak˘ obzvlá‰È zajímav˘ obrázek vystfiihli a nale-
pili ho nûkam, kde jsme ho pokládali za dÛleÏitûj‰í. Pozdûji skonãila kniha ve stodole. KdyÏ
moji rodiãe prodali dÛm a stûhovali se, do‰lo i na knihu.

„Co s ní, tati?” zeptal jsem se.
„Vezmi si ji a klidnû ji hoì do popelnice,” fiekl otec. Kniha uÏ byla velmi om‰elá.
Odvezl jsem ji domÛ do Blanska. Do popelnice byla moc velká, do knihovny moc ‰pinavá,

a proto jsem ji nechal v garáÏi a díky tomu, Ïe byla pofiádnû tlustá, dostala v˘sadu zaji‰Èovat
kolo od auta místo cihly.

Ale co kdyÏ tahle kniha má také nûjakou cenu?
Vzpomnûl jsem si, Ïe jeden z m˘ch kolegÛ trochu rozumí staroÏitnostem. Zeptám se ho.

Tu knihu mu ukáÏu. A zamífiil jsem k zastávce tramvaje, protoÏe byl nejvy‰‰í ãas dorazit na
jednání.

Po nûjaké dobû jsem jel do Prahy znovu, ale autem. Vedle mne sedûl mlad˘ kolega, kter˘
rozumûl staroÏitnostem, a vzadu na sedadle si hovûla tlustá kniha.

„Podívej, já bych ti za ni dal dva tisíce,” fiekl mladík nûkde pfied Prahou. „Myslím, Ïe tu
cenu má.”
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„Kdepak dva tisíce. To bych tû vzal pûknû na hÛl. Dva tisíce to nebudou. VÏdyÈ je tak
stra‰nû ‰pinavá. A navíc je trochu cítit, nezdá se ti?”

„No, jsem zvûdav, kolik ti fieknou. MoÏná to bude i víc.”
„Prosím tû ...”
Koneãnû jsme stáli v antikvariátû u Karlova mostu a kniha leÏela na pultû. MuÏ, kter˘ nás

obsluhoval, ji pozornû prohlíÏel. Za chvíli ode‰el dozadu a vrátil se s kolegou. Oba staroÏitníci
si prohlíÏeli stfiídavû knihu a stfiídavû nás. Obãas ten ãi onen prohodil lakonicky:

„Ó ... Hmmm, hm, hm, ... opravdu?” aÏ nakonec první fiekl:
„My bychom potfiebovali tak hodinu. Mohl byste nám tu knihu tady asi hodinu nechat?”
Pokrãil jsem rameny – konec koncÛ, proã ne?
Procházeli jsme se tedy po Karlovû mostû a tû‰ili se z krásn˘ch praÏsk˘ch scenérií.

O knize jsme ani moc nemluvili.
O hodinu pozdûji nás staroÏitník uÏ oãekával. Kniha leÏela na pultû a místy z ní vyãnívaly

prouÏky papíru s ãísly:
500
1200
1000
a podobnû. Bylo to v‰ude tam, kde jsme se sestrou vystfiihovali.
„Víte, co je to za knihu?” zeptal se staroÏitník.
„Ne.”
MuÏ vyslovil název, kter˘ mi zase tak mnoho nefiíkal, ale pochopil jsem, Ïe jde o star˘ obra-

zov˘ atlas ze 17. století.
„Chcete ho prodat, nebo jen ocenit?” znûla otázka, zatímco pohled zku‰eného obchodníka

opût putoval ze mne na mého kolegu. Pomalu jsem si uvûdomoval, Ïe jde o nûco daleko
závaÏnûj‰ího, neÏ mû kdy napadlo, a byl jsem opravdu rád, Ïe je kolega se mnou.

„Nu,” zaãal jsem opatrnû, „jakou cenu to tedy má?”
StaroÏitník si mû je‰tû chvíli mûfiil a pak odpovûdûl:
„Kdybyste to prodal u nás, zaplatíme vám tfiicet tisíc.”
Tfiicet tisíc?!! Musel jsem se hodnû ovládat, abych nedal najevo, co se ve mnû dûlo. Tfiicet

tisíc! Tolik penûz jsem vidûl pohromadû jen jednou v Ïivotû, a to tehdy, kdyÏ otec poté, co pro-
dal dÛm, dal sestfie a mnû peníze na auto.

„Víte, je to rodinná kniha, ale dostal jsem od pfiíbuzn˘ch svolení ji prodat,” vyslovoval jsem
pomalu, pfiestoÏe to byla pravda. „Mohu ji prodat právû vám.”

„Problém je ov‰em v tom,” nyní zase znejistûl muÏ na druhé stranû pultu, „Ïe my nemáme
v pokladnû v hotovosti tolik penûz. Rozumûjte mi dobfie. Máme váÏn˘ zájem o koupi této
knihy. Kdybyste dovolil, uzavfieli bychom s vámi písemnou kupní smlouvu a peníze bychom
vám poslali do dvou dnÛ na va‰i adresu.”

Dovolil jsem a uzavfieli jsme kupní smlouvu.
Teprve po chvíli, kdyÏ uÏ jsme s kolegou znovu sedûli v autû, se mi v‰echno rozleÏelo

v hlavû. Co kdyÏ to byl jen chyták? Mûl jsem sice v kapse papír o prodeji starého obrazového
atlasu, ale peníze jsem nemûl a podle dobov˘ch zku‰eností bylo pravdûpodobné, Ïe zítra
u nás doma zazvoní Bezpeãnost a zaãne se mû vyptávat, kde jsem ke knize pfii‰el.
A dopadne-li to moc dobfie, pak mû pfiesvûdãí, Ïe taková vûc je národním majetkem a patfií
státu a já nemám nárok ani na korunu.

O to vût‰í bylo moje pfiekvapení, kdyÏ hned druh˘ den u nás doma zazvonila po‰tovní doru-
ãovatelka a povídá:

„Máte na po‰tû spoustu penûz, ale musíte si pro nû pfiijít sám. Já smím nosit jen do 
pûti tisíc.”

Moji rodiãe z tûch penûz nechtûli nic. Sestra si po dlouhém pfiemlouvání nûco vzala a já
koupil v té dobû na na‰em trhu jedin˘ slu‰n˘ magnetofon Tesla B4, pár mikrofonÛ se stojany
a nûjaké souãástky, abych si mohl postavit mixáÏní pult.

A tím se v na‰em Ïivotû – tedy v Ïivotû mé Ïeny, m˘ch dûtí i mém vlastním – zaãaly odví-
jet situace a události, o nichÏ vyprávût je jako ãíst detektivku.
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Spolupráce
Opravoval jsem mixáÏní pult. Zafiízení vlastní v˘roby má tu nev˘hodu, Ïe nikdy nedosahuje

profesionální kvality a musí se stále opravovat. KaÏdou volnou chvíli, dokonce i veãery na slu-
Ïebních cestách, jsem vyuÏíval k jeho vylep‰ení.

Nyní jsem v‰ak sedûl doma u svého pracovního stolu a bylo to asi tfiiãtvrtû roku po tom, co
jsme z rádia zaslechli na‰i píseÀ. Lída v kfiesle za‰ívala ponoÏky, Hanka se ve vedlej‰ím pokoji
polohlasnû uãila dûjepis a Petr nûkam ode‰el.

Nezvoní nûkdo? Îe by si Petr zapomnûl klíãe? Nebo se mi to jen zdálo?
„Já otevfiu,” fiekla Lída, kdyÏ si v‰imla, jak jsem zpozornûl. Skuteãnû asi nûkdo zvonil.
„Pokoj BoÏí tomuto domu!” rozlehlo se pfiedsíní.
To vypadá na kazatele z Prahy, napadlo mû a vyskoãil jsem tak pfiekotnû, Ïe jsem shodil

nejen ‰roubovák, ale i pájku. NeÏ jsem náfiadí posbíral, ve‰la náv‰tûva do pokoje.
„Chlapãe, aÈ ti BÛh Ïehná, dobr˘ veãer,” volal OtÛv tchán. „Vedu ti hosta.”
Za ním se objevil vysok˘, ‰tíhl˘ muÏ s krátce stfiiÏenou bradkou.
„To je Helmut, rozhlasov˘ technik od Oty,” pfiedstavil nás star˘ pán. Cizí host pozdravil

nûmecky.
„Guten Tag,” vysoukal jsem ze sebe neohrabanû, protoÏe moje nûmãina je slabá jako

druh˘ odvar z bylinek.
„Posaìte se,” vedla je Lída k pohovce a rychle sbírala ‰ití. „Dáte si kávu nebo ãaj?”
„Já pofiádn˘ siln˘ ãesk˘ kafe,” nebránil se star˘ pán. Helmut si pfiál tmav˘ ãaj s mlékem.

Nesedl si. Pfie‰el k mému pracovnímu stolu a s velk˘m zájmem prohlíÏel rozebran˘ pult.
Koneãnû byla na stole vonící káva, konvice s ãajem a pár obloÏen˘ch chlebÛ, které moje

Ïena umí vykouzlit v kteroukoliv denní i noãní dobu.
Kazatel pohodlnû natáhl nohy pod konferenãní stolek, coÏ dlouhonoh˘, ‰tíhl˘ Nûmec udû-

lat nemohl, protoÏe v na‰em bytû, kde mûla kaÏdá vûc pfiesnû stanovené místo, by si musel
nohy odloÏit uÏ jen pod mÛj pracovní stÛl, ale u nûho jsem sedûl já.

„Helmut ti pfiijel nabídnout spolupráci s TWR,” fiekl OtÛv tchán bez úvodu, sotva se napil
kávy. A Helmut, jako by nám rozumûl, se okamÏitû vloÏil nûmecky do rozhovoru.

„Sly‰eli jsme, Ïe nahrává‰ v rÛzn˘ch církvích. Nûkteré tvé nahrávky máme u nás a Ota je
s nimi velice spokojen. Chci tû povzbudit. Tû‰ilo by nás, kdybys s námi spolupracoval. Na
území va‰í republiky je víc lidí, ktefií nám pomáhají.”

Byl jsem rád, Ïe sedím. Pro jistotu jsem vzal do ruky sklenici s ãajem a zhluboka se napil,
abych získal ãas.

„No, já ... koneãnû ...” zakoktal jsem pár neurãit˘ch, nic nefiíkajících slov, kdeÏto Helmut
opût vstal a nahnul se nad mixáÏní pult.

„Co tû baví víc? Nahrávat, nebo dûlat tohle?” ukázal na pult.
To byla zajímavá otázka. Rozpaãitû jsem se po‰krábal za uchem.
„To je tûÏké. K tomu, abych mohl nahrávat, si musím nejdfiív postavit pult,” odpovûdûl jsem,

ale pfieklad asi nevystihl pfiesnû, co fiíkám, protoÏe dlouhonoh˘ Nûmec se na mû pozornû
díval a ptal se znovu:

„Ale co tû víc baví?”
„Baví?” opakoval jsem po nûm a zaãínal jsem se skuteãnû „bavit”. Baví ... byl to skoro

abstraktní pojem. „To se tûÏko vysvûtluje. Teì musím postavit pult, protoÏe na tom je mé
nahrávání závislé. Baví mû obojí.”

„Ale co víc, co bys chtûl dûlat víc?”
Zdálo se, Ïe si vÛbec nerozumíme. Já, elektrotechnik z malého moravského mûsta jsem

málokdy mohl dûlat jen to, co mû skuteãnû bavilo. KdyÏ jsem chtûl mít sklápûcí postele, musel
jsem si je „na kolenû” vyrobit. Jestli jsem si pfiál chatu, musel jsem si ji vlastníma rukama
postavit. Chtûl-li jsem mít domácí nahrávací studio, musel jsem si udûlat smû‰ovací pult.
A pokud jsem mûl jen tro‰ku spokojenû Ïít, muselo mû to v‰echno bavit.

Pfiipadalo mi, Ïe se s tím ãlovûkem nikdy nedomluvím. Na‰e my‰lení bylo my‰lením dvou
zcela odli‰n˘ch svûtÛ. Dost dlouho jsme tápali ve slovech ãesk˘ch i nûmeck˘ch, aÏ on navrhl:

„Co kdybychom ti pult dodali?”
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„Dodali? A jak? ... I kdyÏ to je asi vedlej‰í. Dodali ... to by samozfiejmû bylo nûco jiného ...”
skoro pobavenû jsem se zasmál. Vytanula mi na mysli situace pfied dvûma roky, kdy jsem ze
starého pána mámil bony na magnetofon SONY. Podíval jsem se, co tomu fiíká. Sedûl rozlo-
Ïen v kfiesle a ‰elmovsky se culil.

„Léta se s manÏelkou modlíme za to, aby si nás BÛh pouÏil, kde On bude chtít. Kde On mû
chce mít, tam budu. Nemohli bychom se ze v‰eho nejdfiív modlit?”

Modlili jsme se. My ãesky – Helmut nûmecky, ale s pfiekladem. My s Lídou jsme se znovu
odevzdali Bohu. Helmut se modlil za na‰i ochranu a vedení Duchem svat˘m. Bratr kazatel
nám vypro‰oval poÏehnání.

Potom Helmut slíbil, Ïe dostanu základní vybavení. Byl to t˘Ï Helmut, kter˘ pfied nûkolika
lety nahrál první ãeskou nahrávku v bytû Bohuslava z Brna. Ale já jsem Bohuslava stále je‰tû
neznal.

Helmutovy cesty do âeskoslovenska hraniãily s krajním nebezpeãím, protoÏe mûl v pase
napsáno, Ïe je rozhlasov˘ technik. Ale byl to ãlovûk seriózní a nadmíru opatrn˘. Na‰e orgány
niãím neprovokoval a také nikoho z nás nevystavoval Ïádnému nebezpeãí. Jezdil sem ve star-
‰ím volkswagenu combi nebo vlakem, v lehkém cestovním balónovém obleku, kter˘ nosil fiadu
let. A BÛh ho chránil.

Asi za dal‰ího pÛl roku mi v Praze pfii jedné církevní pfiíleÏitosti po‰eptal do ucha OtÛv tchán:
„NeÏ pojedete domÛ, stavte se v na‰em bytû.”
Veãer uÏ za tmy jsme zazvonili u kazatelov˘ch dvefií. Otevfiela nám tetiãka a vedla nás ke

dvefiím loÏnice. Tam na zemi kleãel star˘ pán a zpod postele vytahoval krabice a pfiístroje.
„Odveze‰ to k sobû domÛ. V‰echno není pro tebe. âasem se dozví‰, co s tím.”
„A mohu to pouÏívat?”
„CoÏ o to ... vyzkou‰et by to snad nûkdo mûl, jestli to vÛbec funguje.” Odnosili jsme vûci

do auta, pfiikryli je pfiikr˘vkou, kterou mûla Lída stále v kufru, dûti se posadily mezi bedny
a vyjeli jsme k v˘chodu.

DomÛ jsme dorazili kolem pÛlnoci. Dlouh˘m pohledem jsem pfiekontroloval ná‰ domovní
blok. Ve tfietím patfie se je‰tû svítilo, ale ostatní byty se jiÏ nofiily do tmy. Co nejti‰eji jsme odno-
sili vûci do v˘tahu. Ale bylo toho hodnû. Museli jsme tfiikrát.

Zatímco dûti zmizely v koupelnû, já jsem nevydrÏel, abych se nepodíval, co jsme pfiivezli.
Byl tu osmivstup˘ mixáÏní pult TAPKO, sedm mikrofonÛ dokonce i se stojany, ãtyfistop˘

magnetofon TEAC s potlaãením ‰umu DBX a dal‰í magnetofon – pÛlstop˘ stereofonní
REVOX, se spoustou vymoÏeností, které jsem na první pohled ani neumûl vyjmenovat. Kromû
toho tu byly i zesilovaãe k magnetofonÛm, tfii kotouãe profesionální magnetofonové pásky
o délce tisíc metrÛ a dal‰í „drobnosti”.Tak tohle je tedy tfiída, usoudil jsem a podobnû jako star˘
pán v Praze jsem vût‰inu vûcí znovu zabalil a strãil pod pohovku. Jenom mixáÏní pult TAPKO
a magnetofon TEAC jsme s Lídou hned postavili pod okno na lavici, protoÏe o tûch dvou
vûcech Helmut fiekl, Ïe je dostanu.

Pane, opravdu to mám b˘t já, kdo má ‰ífiit Tvé slovo a chválu z rozhlasu? Nespletl ses?
Mám na to vÛbec schopnosti?

Chci ti slouÏit, Pane JeÏí‰i. Chci se i uãit nové vûci, které je‰tû neznám. Chci Tû následo-
vat. Budu dûlat, co si bude‰ pfiát.

Touha srdce
Odcházeli jsme z nedûlního shromáÏdûní v Brnû a louãili jsme se s kazatelem. Právû, kdyÏ

jsem mu podával ruku, jsem si vzpomnûl, Ïe mu potfiebuji dát nûjaké peníze. Vytáhl jsem
penûÏenku a na zem vypadla fotografie Oty s rodinou.

„Co to má‰?” zeptal se kazatel.
„To je Otova rodina. Oty z Monte Carla.”
„UkaÏ!” oÏil bratr kazatel. „Krásné, nádherné dûti.”
Fotografie kolovala mezi v‰emi u dvefií. V té dobû jiÏ poslouchal Monte Carlo cel˘ sbor.
„Stejnû bych se s Otou je‰tû nûkdy rád se‰el,” povzdechl jsem si, i kdyÏ jsem to pokládal

za naprosto vylouãené. Já se tam nedostanu nikdy a on sem moÏná uÏ také ne.
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V pondûlí dopoledne zazvonil v mé kanceláfii v Metfie telefon. Vzal ho kolega.
„To je pro tebe,” podal mi sluchátko.
„Haló, tady Milo‰ z KromûfiíÏe,” ozvalo se na druhém konci.
„Jsi dnes veãer doma? MÛÏeme tû nav‰tívit?”
By jsem zvykl˘ moc se nevyptávat, a proto jsem odpovûdûl:
„V˘bornû, budeme vás s Lídou ãekat.” OdloÏil jsem sluchátko a vytoãil domácí linku.

Pracovali jsme s Lídou v jednom podniku, kaÏd˘ na jiném oddûlení.
„Veãer budeme mít náv‰tûvu,” oznámil jsem Ïenû, sotva jsem zaslechl její hlas. Pokud to

bylo moÏné, pfiipravoval jsem ji na hosty pfiedem.
„Kolik lidí?” zeptala se rovnou.
„Nevím. Milo‰ – asi se Ïenou, pfiedpokládám, Ïe dva.”
Kolem sedmé v na‰em bytû zazvonili oãekávaní hosté.
„Vítám tû, Milo‰i?” rozevfiel jsem obû ruce a upfiímnû jsme se pozdravili. ZbûÏnû jsem mu

pohlédl pfies rameno. Jeho Ïenu jsem nevidûl. Zdálo se mi, Ïe v chodbû stojí muÏ.
Ale ... to je pfiece ... to pfiece není moÏné. To musí b˘t nûjak˘ zkrat v mé hlavû. Lekl jsem

se, Ïe se se mnou nûco dûje. Snad podléhám halucinaci nebo nûãemu podobnému. Rychle
jsem popadl Milo‰e za loket a vedl jsem ho dál do pfiedsínû.

Milo‰, taÏen˘ mnou jako bych ho drÏel za kfiídlo, se otoãil a ukázal zpût ke vchodu.
„Tohohle bratra snad zná‰, ne?”
„Dobr˘ veãer,” pravil muÏ, kter˘ právû vystoupil ze tmy do svûtla. ZÛstal jsem jako opafien˘.

Nebyla to halucinace. I kdyby si tváfi nûkde vypÛjãil nebo já si ji vysnil, ten hlas patfiil jedinému
ãlovûku na svûtû.

„To snad není moÏné, Oto!” padli jsme si do náruãí. „Pfiedstav si, Ïe vãera veãer ve shro-
máÏdûní jsem zatouÏil tû vidût. Nebyla to modlitba, jen pfiání. V‰ak jsem tû teì málem nepus-
til ani do dvefií. Opravdu jsem mûl strach, Ïe mi pfieskoãilo.”

Rozesmáli jsme se.
„Hledej blaho v Hospodinu a dá ti v‰e, oã poÏádá tvé srdce,” fiekl Ota, kdyÏ si svlékal plá‰È.
„Ví‰, ani mû tvá reakce nepfiekvapila,” pokraãoval, kdyÏ jsme sedûli v ob˘vacím pokoji

kolem stolu. „Nûco podobného jsem zaÏil v Praze na Václaváku. Jdu po chodníku od Domu
módy a naproti mnû mífií jeden bratr ze sboru. Deset let jsme se nevidûli. Já mu fiíkám:
„Nazdar!” On zvedne ruku, pokyne mi a praví: „Zdravím tû, Oto!” a jde dál. Zastavím se, nedá
mi to. Hledím za ním, on se najednou zarazí, otoãí se, tváfi plnou úÏasu a utíká ke mnû zpût:
„Je to moÏn˘, Oto, jsi to ty?” Tûch deset let jako by ani neexistovalo.”

Lída nám pfiinesla veãefii. Ota labuÏnicky pfiivonûl k masu.
„Kdyby mi nûkdo vãera ráno v Monte Carlu tvrdil, Ïe dnes veãer budu sedût na Moravû

a jíst moravské uzené, nevûfiil bych mu. Tak znenadání jsem se sem dostal,” sklonil hlavu
a nahlas dûkoval Bohu a my s ním.

Nikdo z nás ani na vtefiinu nepochyboval o tom, Ïe toto pfiekvapení nám pfiipravil BÛh. Bylo
to nesmírnû dÛleÏité setkání. AÏ dosud se ve‰kerá na‰e komunikace odehrávala pfies cizince.
Koneãnû jsme mohli volnû mluvit svou matefi‰tinou. Ota mi vysvûtlil potfieby vysílání a já zase
mohl pfiiblíÏit situaci u nás.

„Vím, Ïe nahrává‰ spoustu lidí, ale na Západû na to mají trochu jin˘ názor. Respektují se
tam autorská práva. Bratfii by byli rádi, kdyby písnû a texty, které natoãí‰, byly vysílány jen
pfies rádio. Aby se posluchaãÛm nedostávaly do rukou dfiív, neÏ je odehraje na‰e vysílání,”
vyfiizoval Ota.

Pozornû jsem ho poslouchal. Mûlo to logiku, ale logiku úplnû jiného svûta. Komerãního svûta.
„Problém je, Oto, v tom, Ïe u nás na jedné stranû panuje velk˘ duchovní hlas, ale na druhé

stranû je tu i stejnû siln˘ strach. Vysílání cizí stanice nemÛÏe tento hlad plnû uspokojit. Jsme
vdûãni za kaÏdé va‰e slovo, za kaÏdou odvysílanou minutu. Ale poslech na krátk˘ch vlnách
u nás není po celé republice stejnû dobfie sly‰iteln˘. VÏdyÈ ví‰, Ïe jsme taková nudle. Vysílací
ãasy jsou pomûrnû krátké. A navíc miliony lidí vÛbec nemají pfiijímaã na krátké vlny. Nevûfiil
bys, kolik lidí u nás poslouchá jak za Hitlera jen rozhlas po drátû a televizi. Obû tato média
mají státem pfiesnû dan˘ program.”
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„To je opravdu tûÏké. Co se t˘ká sly‰itelnosti, na tom uÏ pracujeme. Máme po republice
pár lidí, ktefií nám podávají zprávy.”

„Prosím tû, a jak?”
„Pfies ‰ifry,” zasmál se Ota. „Jako v detektivce.”
„Obãas si také pfiipadáme jako v detektivce,” zasmála se Lída a mrkla na mne.
„A to je právû ten druh˘ dÛvod, proã s pln˘m vûdomím roz‰ifiuji nahrávky mezi lidi je‰tû dfiív,

neÏ odejdou za hranice. Já se tím prostû chráním. MoÏná je to smû‰né. Ale nahrávání mag-
netofonov˘ch páskÛ není protistátní ãinnost. Protistátní je aÏ spolupráce s tebou. Tím, Ïe jsou
moje nahrávky mezi lidmi dfiív neÏ u vás, mám jakés takés alibi. Prostû se tak pfiipravuji na
den, kdy mû „zmáãknou”.

Ota pomalu míchal kávu. Dolil si do ‰álku trochu mléka, pak znovu zamíchal a koneãnû
fiekl:

„Myslím, Ïe ti rozumím, ale vÛbec si nejsem jist, jestli to pochopí na Západû.”
„Je to úplnû jin˘ Ïivot, viì?”
„Je. Pfiedev‰ím je to úplnû jiné my‰lení. Pfiiznám se ti, Ïe i mnû se po tûch deseti letech

tûÏko vÏívá do va‰í situace. NatoÏ pak tûm, ktefií tu nikdy neÏili.”
„Ono je to tedy, Oto, jiné neÏ pfied deseti léty a úplnû jiné neÏ pfied osma‰edesát˘m.

Hlavním smyslem nového reÏimu je sice nadále zlomit vÛli ãlovûka, zlomit mu pátefi, ale pro-
stfiedky se zmûnily. Dnes to nedûlají karabáãem jako v padesát˘ch letech, v tom se pouãili.
Dnes lidem nabízejí majetek, pÛjãky, sociální jistoty a cílevûdomû pûstují nedÛvûru a strach
mezi lidmi. A ono se to dafií.”

Ota se na mne nechápavû díval. Rozhlédl se po na‰em skromném, malém bytû. Z jeho oãí
pfiímo ãi‰ela otázka, o kter˘ch sociálních jistotách mluvím.

„Zná‰ Bohuslava z Církve bratrské?” zeptal se.
„Ne. Kdo to je?”
„Ty fakt nezná‰ Bohuslava z Brna? To je skvûl˘ muÏ, obûtav˘ spolupracovník, pfiekladatel

a organizátor. S ním se rozhodnû musí‰ seznámit.”
Zakroutil hlavou – nad nûãím pfiem˘‰lel – a potom se znovu s obdivem podíval po nás

v‰ech kolem stolu a fiekl:
„Stejnû je úÏasné, jak nás BÛh spojuje dohromady. Nad tím vÏdycky znovu Ïasneme

s Helmutem, kdyÏ se odtud vrátí. Na va‰em území pracuje dost lidí, ale vût‰inou o sobû
nevíte. BÛh si vás vybírá sám a ze v‰ech církví. Îádná denominace mu není milej‰í neÏ jiná.
Není to ohromné?”

Vzpomnûl jsem si na záÏitky z Horní Suché a na setkávání s Jifiím H. Ota má pravdu. Je
to nádherné.

Ota mi slíbil je‰tû nûjaké technické doplÀky a potom jsme se domluvili, Ïe cizinci pfiiváÏe-
jící literaturu se budou hlásit heslem. Vymysleli jsme heslo „Jericho”.

StfieÏené mûsto
Díky obûtavé pomoci kfiesÈanÛ z na‰eho sboru i z jin˘ch spoleãenství a pfiedev‰ím díky

Kristoslavovi a bratru ·imkovi i stavební práce pokraãovaly podle plánu a natáãení se roze-
bûhlo do takové ‰ífie, o jaké jsem nikdy nesnil. Dá se fiíci, Ïe u nás stále nûkdo byl. Pfies
víkendy jsme mívali bûÏnû deset, patnáct i dvacet hostÛ a nahrávali jsme od rána aÏ do noci.
Îili jsme naplno, a kdyÏ na to vzpomínám, bylo to nároãné, ale krásné. BÛh byl s námi a Ïeh-
nal nám po v‰ech stránkách.

Bûhem osmdesátého druhého roku jsme uvedli dÛm do stavu, kter˘ pfiedpokládaly pÛvodní
stavební návrhy. Pfii montáÏi ústfiedního topení jsem se v‰ak namohl a praskla mi k˘la v tfiísle.
UÏ kdysi jsem byl s tfiíselnou k˘lou na operaci, tehdy mi udûlali plastiku a nyní to prasklo pod
plastikou.

Na jafie roku 1983 jsem se musel podrobit operaci a dobu rekonvalescence, kdy jsem
nechodil do práce, jsem pokládal za nejlep‰í pfiíleÏitost k tomu, abych opût nahrával. Jifií H.
dokonãoval Star˘ zákon a mûl pfiipravenou sérii úvah. Pozvali jsme ho k nám a on pfiijel
i s Libu‰í. KaÏd˘ den dopoledne, kdyÏ byly Lída s Hankou v práci, jsme v klidu natáãeli.
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Vût‰inou to také byl nûkdo ze sboru, kdo mûl (právû v ten den) odpolední smûnu a dopoledne
je‰tû nûco vylep‰oval na na‰em domû.

Jednou ráno jsme se spoleãnû modlili pfied zapoãatou prací a vtom sly‰ím zvonek.
Poodhrnul jsem záclonu, abych se jako jindy podíval, kdo to jde, a krev mi ztuhla v Ïilách.

Pfied brankou stála ãerná volha a do zahrádky vcházeli dva muÏi v koÏen˘ch kabátech.
Oba bedlivû pozorovali okolí domu. První pátravû prohlíÏel okna, takÏe jsme se spatfiili a já
k˘vl na znamení, Ïe jdu otevfiít.

„Kriminálka,” fiekl jsem nahlas a na vtefiinu jsme se s Jifiím, Libu‰í i s muÏem, kter˘ nám
pomáhal, spojili v jediném pohledu.

„Jdi ve jménu Pána JeÏí‰e,” fiekl Jifií tím sv˘m otcovsk˘m starozákonním hlasem a já vy‰el
na chodbu.

Léta jsem tohle ãekal a léta jsem se modlil, abych – aÏ tato chvíle nastane – nemusel lhát
a také nikomu neublíÏil.

„Pane, prosím, aÈ nemusím lhát,” ‰eptal jsem i nyní a spûchal ze schodÛ, protoÏe muÏské
prsty uÏ netrpûlivû bubnovaly na sklo domovních dvefií. 

„Státní bezpeãnost,” pfiedstavil se mi star‰í z tûch dvou a strãil mi pod nos sluÏební prÛ-
kazku, na které jsem se doãetl jeho jméno i hodnost.

Kontrolovali mé jméno. Ano, ‰li dobfie, byl jsem to já, koho hledali. Pozval jsem je dál
a uvedl jsem je do Hanãina pokojíãku v pfiízemí. Jedin˘m pohledem jsem pfieletûl místnost. Je
tu nûco, co bude mluvit proti nám?

Na poliãce u okna stály vyrovnané kfiesÈanské knihy, vãetnû Biblického slovníku a konkor-
dance. Vedle válendy leÏela rozevfiená Bible. Hmmm ...

„Vá‰ obãansk˘ prÛkaz, prosím,” Ïádal nadporuãík a mlad‰í policista se usadil za Hanãin
stolek a rozloÏil na nûj psací stroj. Pfii‰li vybaveni.

„PromiÀte, obãanku mám v bundû na chodbû,” omluvil jsem se. Dovolili mi, abych si pro ni
do‰el, ale nechali otevfiené dvefie. KdyÏ jsem se vrátil, uÏ se pfiehrabovali v knihách na poliãce.

„Bydlel jste do nedávna v Blansku, Ïe?” padla první otázka, sotva si nadporuãík prohlédl
mé doklady.

„Ano.”
„Máte nûjaké styky se zahraniãím?”
„Jak to myslíte, styky se zahraniãím?” zeptal jsem se a byl jsem pfiekvapen klidem a mírem,

kter˘ se rozhostil v mém nitru.
„Ptám se, jestli jste se bûhem posledních let setkal s nûk˘m ze Západu?”
„Víte, já patfiím do církve, kde má kdekdo pfiíbuzné na Západû. Lhal bych, kdybych fiekl, Ïe

jsem se nikdy nevidûl s nûk˘m, koho jste pustili pfies hranice. Ale na tom snad není nic ‰pat-
ného?”

„Do jaké církve to chodíte?”
„Do Bratrské jednoty baptistÛ na Smetanovû ulici.”
„Ale na Smetanovû nic není, snad do kostela na Botanickou, ne?”
Mlãel jsem. Îovialita, se kterou mû tento muÏ vysl˘chal, byla podezfielá.
„Jo, uÏ vím, na Smetanovû ... tam je kazatelem ten inÏen˘r z Vik˘fiovic, uÏ vím ... „ odpo-

vûdûl si sám. A pak koneãnû jako v˘stfiel padla vûta, pro kterou pfii‰li.
„Dnes v noci byl na hranicích zadrÏen kamión s pa‰ovanou náboÏenskou literaturou a va‰e

jméno a adresa blanenského bytu byly na seznamu, kter˘ cizinci vezli. MÛÏete nám fiíci, jak
se dostala va‰e adresa do zahraniãí?”

Tak kvÛli literatufie? Pokrãil jsem rameny.
„Nevím, jak se dostane adresa ãlovûka do ruky tûch, ktefií distribuují jakoukoliv literaturu.

Dvakrát do roka mi chodí nabídka Klubu ãtenáfiÛ z Liberce a ze Slovenska. Nikdy jsem si tam
nic neobjednal, nikdy jsem jim nic neposlal. Jak mou adresu získali? Podle telefonního
seznamu? Ostatnû sám vidíte, Ïe v Blansku uÏ druh˘ rok nebydlím.”

Nadporuãík si mû mûfiil od hlavy aÏ k patû. DrÏel v ruce Biblick˘ slovník. 
„Je pa‰ovan˘,” fiekl.
„Jak se to pozná?” prodluÏoval jsem Ïivot na svobodû o vtefiiny.
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„Pfiece podle tiráÏe,” fiekl policista podráÏdûnû. MoÏná jsem mu pfiipadal jako blbec.
„Ale ten slovník má tiráÏ,” nedal jsem se.
„Má, jenÏe fale‰nou,” vyhrkl mladík za psacím stolem.
„No, pfiece mi nechcete tvrdit, Ïe povinností obyãejného ãlovûka je sledovat, jestli tiráÏe

v knihách jsou pravé, nebo fale‰né,” ohradil jsem se a zároveÀ jsem nechápal, jak je moÏné,
Ïe se jich vÛbec nebojím. MÛj ãas byl pfiece spoãítán. Kralická bible u Hanãiny postele nemûla
Ïádnou tiráÏ.

Podíval jsem se nadporuãíkovi pfiímo do oãí a v tu chvíli, kdy on pohledem uhnul, se mi
zdálo, Ïe ví v‰ecko. Jako by mûl zmapovan˘ kaÏd˘ mÛj krok, av‰ak otázky mi kladl tak, aby
je mohl zapsat do protokolu. Ale moÏná jsem se m˘lil.

Psací stroj tupû klapal a oz˘val se pokojem jako mal˘ kulomet. UÏ jsem si sám sebe pfied-
stavoval za mfiíÏemi.

„Od tohoto dne jste povinen ohlásit nám kaÏdého zahraniãního hosta,” fiekl nadporuãík.
Otevfiené Kralické bible se ani nedotkl. Sepsan˘ protokol mi strãil k podpisu.

To zrovna, pomyslel jsem si a pozornû jsem proãítal protokol, abych se ujistil, Ïe tam tuhle
poslední vûtu nenapsali. Nebyla tam.

Stál jsem ve dvefiích a díval jsem se, jak nasedají do ãerné volhy. Teprve teì se projevila
má pfiirozená bojácná povaha. Proã neudûlali domovní prohlídku? Proã mû nevzali s sebou?
Kolena i ruce se mi rozklepaly tak, Ïe jsem mûl co dûlat, abych do‰el nahoru.

V ob˘vacím pokoji v‰ichni kleãeli na kolenou a soustfiedûnû se modlili. Libu‰e první
vzhlédla, a kdyÏ mû uvidûla, rychle vstala a podala mi Ïidli. Musel jsem vypadat hroznû.

„Ode‰li?” zeptal se Jifií.
„To mû právû udivuje. Pfiipadalo mi, Ïe v‰echno vûdí, ale ode‰li,” odpovûdûl jsem.
Tu Jifií sáhl po Bibli, kterou jsem ráno odloÏil na konferenãní stolek a jen tak volnû namát-

kou ji nechal, aby se otevfiela. Tohle nedûlám ãasto, ale v tuto chvíli mi jeho gesto pfiipadalo
naprosto pfiirozené. Najednou jsem sly‰el hlas, kter˘ ãetl: „Nestaví-li dÛm Hospodin, nadarmo
se namáhají stavitelé. NestfieÏí-li mûsto Hospodin, nadarmo bdí stráÏn˘. Nadarmo ãasnû vstá-
váte, dlouho vysedáváte a jíte chléb trápení, zatímco BÛh dopfiává svému milému spánek.”

Byl to sto dvacát˘ sedm˘ Ïalm, kde se Bible rozevfiela. V úÏasu jsme hledûli na Jifiího a on
na nás.

BoÏí vûrnost
Pfii‰lo to zcela neãekanû. Nebylo to v osmaosmdesátém, ale v devûtaosmdesátém, nebylo to

v kvûtnu, ale v listopadu a je to tak nedávno, Ïe ani nevím, která ta vzpomínka je nejdÛleÏitûj‰í.
Cokoliv se u nás odehrálo od 17. listopadu 1989, pokládám za dÛkaz BoÏí vûrnosti, za

vysly‰ení mnoh˘ch modliteb, ale hlavnû za jistotu, Ïe BÛh má v‰echno pod kontrolou a jeho
spravedlnosti nikdo neunikne. BÛh miluje nejen kaÏdiãkého ptáãka a sebenepatrnûj‰í kvû-
tinku, BÛh miluje v první fiadû kaÏdého ãlovûka na celé planetû Zemi a nikdo, kdo ho sám neo-
pustí a nezavrhne, od nûho není zapomenut ani opu‰tûn.

Osobnû jsem se nikdy v Ïivotû nepletl do politiky, protoÏe jí nerozumím, takÏe jsem to
nedûlal ani v listopadu, ani po nûm. Dûlal jsem to, co pfiedtím, a samozfiejmû od prvních dnÛ
svobody jsem si pfiál, aby evangelium mohlo b˘t ‰ífieno rozhlasem vefiejnû a dostalo se ke
v‰em lidem, protoÏe JeÏí‰ Kristus je na‰e jediná záchrana. Nabídl jsem brnûnskému rozhlasu
nûkteré záznamy z koncertu Jasu. ZpÛsobil jsem tím v redakci trochu ‰ok, protoÏe nikdo
nepfiedpokládal, Ïe by kfiesÈané mohli mít kvalitní nahrávky písní, ale zaãátkem prosince
v poledním brnûnském vysílání uÏ Jas zpíval na stfiedních vlnách.

Sotva povolila první nejistota, uÏ koncem listopadu se tu objevili na‰i spolupracovníci. Pfiijel
Josef S. z Vídnû a pfiivezl promy‰lenou koncepci práce návazné sluÏby na rozhlasové vysí-
lání. Pfiijel Ota z Monte Carla a seznámil nás s návrhem na vybudování misijního kfiesÈan-
ského rozhlasového centra pro celou stfiední Evropu a ãást Ruska, které by mohlo b˘t buì ve
Vídni, nebo v Brnû. Byly to dny nádhern˘ch setkání, dny plné radosti, velk˘ch snÛ, plánÛ,
nadûjí, ale také okamÏitého rozhodování a práce.

Kniha StfieÏené mûsto vy‰la v roce 1993.
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Obyãejn˘ turista, nebo ‰piãkov˘ odborník?
Vzpomíná Helmut Menzel:

V dobû, kdy se Ota VoÏeh a jeho manÏelka Renata pfiipojili k t˘mu, byli jsme my, tj. moje Ïena
Christel a já, jiÏ 5 let zamûstnaní v TWR v Monte Carlu. Pfiivítali je producenti z v˘chodní Evropy:
Ruska, Ukrajiny a Maìarska. Ota pfii‰el krátce pfiedtím, neÏ se dostal do vysílání „Euroclub”. To
bylo první stfiedovlnné vysílání programÛ pro mládeÏ na TWR. âas na stfiedovlnném vysílaãi
1467 byl omezen˘, a proto se nûkolik jazykÛ muselo vejít do stejné ãasové ‰tûrbiny pfied pÛl-
nocí. Cizojazyãná vysílání probíhala v angliãtinû, nûmãinû a francouz‰tinû. Ota byl z v˘chodních
producentÛ nejmlad‰í a to ho, spolu s jeho osobností, uzpÛsobilo k tomu, aby pfiipravoval pro-
gramy pro mládeÏ. Program pro mládeÏ je ale bez hudby „pro mladistvé” tûÏko pfiedstaviteln˘.
Ota ale moc kfiesÈanské hudby v ãe‰tinû
nemûl, natoÏ pak hudby „pro mladistvé”. 

Bylo by b˘valo ideální, kdyby mohli produ-
centi nav‰tívit své domoviny a získat tam sou-
krom˘ materiál pro své programy. Ale byli
povaÏováni za nepfiátele a zrádce státu.
A z tûchto politick˘ch dÛvodÛ jim nebylo
dovoleno nav‰tívit své domovy. Ota VoÏeh
nebyl v˘jimkou.

Tento problém jsme fie‰ili tak, Ïe jsem byl
poslán – ãasto i s celou rodinou, abych získal
tyto nahrávky. I kdyÏ jsme nemluvili Ïádn˘m
z „v˘chodních jazykÛ”, byli jsme Evropané
a dorozumûli jsme se anglicky, nûmecky
a francouzsky. Mûl jsem dostateãnou zku‰e-
nost se zvukov˘m nahráváním, a proto jsme
byli vybráni na cestováni do v˘chodních zemí.
Mûl jsem za úkol pfiivézt zpût nahrávky, které by se daly vyuÏít pfii vysílání rÛzn˘ch programÛ ve
v˘chodních jazycích. 

Má Ïena Christel byla ochotná cestovat se mnou a s na‰imi tfiemi mal˘mi dûtmi, protoÏe
kdyÏ se mnou cestovala i má rodina, sniÏovalo to riziko odhalení. Sdílela se mnou touhu po
‰ífiení evangelia v‰emi moÏn˘mi prostfiedky, a zvlá‰tû pfies vlny rádia. KdyÏ na‰e dûti vyrostly
natolik, aby mohly chápat, proã podnikáme takové cesty do prÛmyslov˘ch mûst, naplnûn˘ch
smogem, a je‰tû navíc v nepfiíjemn˘ch roãních obdobích, pfiipojily se rády k náv‰tûvám
u na‰ich v˘chodních bratrÛ a sester. Jejich víra v Boha byla posílena, kdyÏ se setkávaly s tûmi,
kdo slouÏí Pánu JeÏí‰i v tûÏk˘ch podmínkách. Vût‰ina na‰ich cest vedla k ãesk˘m a sloven-
sk˘m kfiesÈanÛm. Vûdûli jsme, Ïe kfiesÈané v âeskoslovensku mají jen omezenou svobodu
vyznání své víry. KdyÏ by pfiestoupili urãit˘ stupeÀ tzv. svobody, riskovali by pronásledovaní
na rÛzn˘ch úrovních. Vysílání v cizím jazyce do jejich svobody rozhodnû nepatfiilo. My jsme si
byli pfii tûchto cestách plnû vûdomi nebezpeãí, které nehrozilo nám, ale tûm, ktefií byli ochotni
pfiispívat na programy z Monte Carla. PokaÏdé, kdyÏ jsme pfiekroãili hranice âeskoslovenska
nebo jiné v˘chodní zemû, ohrozili jsme bezpeãí kfiesÈanÛ, které jsme potkali nebo se kter˘mi
jsme se mûli v plánu setkat. 

Turistika v âeskoslovensku
Kazatel Milo‰ ·olc byl „na‰í” kontaktní osobou, pfies nûj se sjednávala ve‰kerá aktivita

t˘kající se TWR – Monte Carlo. Byl to ãlovûk pfiirozen˘ a duchovnû smûl˘. „Toto je mÛj
osobní slídil,” fiekl mi jednou a ukazoval pfiitom na muÏe kolem 35 let. Ten muÏ nás zblízka
sledoval, kdyÏ jsme opustili ·olcÛv dÛm a jeli jsme nahrávat nûkam jinam. „TakÏe on chce
podat zprávu, Ïe vás vidûl se mnou, náv‰tûvou ze Západu?” Zeptal jsem se. „Jistû! Ale na
tom nezáleÏí,” smûle odpovûdûl faráfi ·olc. Brzy jsem v‰ak zjistil, Ïe ne v‰ichni kfiesÈané
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Monte Carlo (1972): H. Menzel instaloval novou
techniku a O.VoÏeh vysílá pro mladé (Euroclub).
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v âeskoslovensku byli stateãn˘mi hrdiny.
KdyÏ mû kazatel ·olc pfiedstavil jako ãlovûka
z „Monte Carla”, nûktefií ihned ode‰li.
Zachmufienû se podívali kolem sebe, jestli
náhodou nûkdo nezaslechl to nebezpeãné
pfiedstavování. To se stávalo v církvích, kdyÏ
jsme hovofiili s faráfii, ale i ve stanici metra,
kdyÏ jsme se setkali s inÏen˘ry, od kter˘ch
jsme potfiebovali technickou pomoc s na‰ím
vysíláním.

KdyÏ jsme zaãínali jezdit na V˘chod, naklá-
dal jsem do na‰eho auta mikrofony, kabely,
mixy a nahrávacími pásky a peãlivû jsem je
ukryl mezi na‰imi osobními vûcmi – dûtsk˘mi
plenami, hraãkami, atd. Kter˘ zdrav˘ jedinec
by cestoval se svou Ïenou a tfiemi dûtmi do komunistické zemû dûlat nûco „ilegálního”? KdyÏ
jsme dokonãili práci, museli jsme znovu pfiekroãit hranici se v‰ím vybavením a navíc s mag-
netofonov˘mi páskami pln˘mi cenn˘ch pfiíspûvkÛ – hudby, dramat, proslovÛ. KaÏdé pfiekro-
ãení hranic bylo nûãím zvlá‰tní, vÏdy bylo neobvyklé. PokaÏdé jsme se modlili a pouãili jsme
dûti, co fiíkat – a to bylo je‰tû dÛleÏitûj‰í – co nefiíkat. SnaÏili jsme se vypadat uvolnûnû, kdyÏ
jsme stáli proti „komunistické stráÏi” na hranici. V‰echny komunistické hraniãní pfiechody mûly
nûkolik vûcí spoleãn˘ch: nikdy tam nebyl velk˘ provoz, ãlenové stráÏe nikdy nespûchali, vÏdy
mûli dost ãasu na prohledání vozu a nikdy se netváfiili pfiátelsky. Ale ne v‰ichni byli komunisté
a ne v‰ichni mûli vÛãi nám zlé zámûry. Dokonce jim to bylo vidût na tváfiích. Jeden pÛsobil
pfiátelsky, druh˘ zase nepfiátelsky.

Toto se stalo na hranici mezi Nûmeckem a âeskoslovenskem. Já jsem se modlil: „Pane,
zpÛsob, abychom byli kontrolováni tím pfiátelsk˘m pohraniãníkem.” Ten pfiátelsk˘ mûl vy‰‰í
hodnost neÏ ten „komunistick˘”. Ale dokonce i ten pfiátelsk˘ celník musel prohledat na‰e
zavazadla. KdyÏ Christel zpozorovala, Ïe jsem musel otevfiít kufr s vybavením pro nahrávání
a cokoliv ukr˘t nebylo moÏné, rychle se vymluvila, Ïe si jde hrát s dûtmi. Byla tak ustra‰ená,
Ïe i oni museli vidût, jak se jí tfiesou kolena. StráÏn˘ si prohlédl na‰e vybavení, pak se na mne
podíval a fiekl perfektní nûmãinou: „Kolik toto stojí?” Udal jsem uÏívanou cenu, která byla na
v˘chodní standarty stejnû je‰tû vysoká. Podíval se na mé vízum a ãetl dobrou anglickou
v˘slovností: „Á, Trans World Radio. Vy pracujete pro tuto organizaci?” „Ano”, odpovûdûl jsem.
Jeho druhou otázkou bylo: „To potfiebujete pro va‰i práci?” „Ano”, fiekl jsem znovu. Stále si
vzpomínám na jeho poslední poznámku, kterou fiekl s lehk˘m úsmûvem: „Pfieji vám pfiíjemnou
cestu do na‰í zemû.” Druh˘ stráÏn˘ se strnule tváfiil a díval se mlãky. Nevím, jestli uvaÏoval
o tom, co se právû stalo. My jsme o tom uvaÏovali a oslavovali jsme Pána. 

Abychom sníÏili riziko na hraniãních pfiechodech s takov˘m vybavením, hledali jsme smûlé
a technicky obdarované lidi v âeskoslovensku, ktefií by udrÏovali na‰e vybavení. Nejprve se
staral o na‰e vybavení faráfi ·olc doma. Pozdûji jsme potkali Jifiího Dedeciuse, kter˘ nejen Ïe
byl ochoten na‰e vybavení udrÏovat, ale byl dokonce schopn˘ ho vyuÏívat. Teì kdyÏ jsem mûl
své vybavení v âeskoslovensku, mohl jsem cestovat sám, bez krycí sluÏby své rodiny. 

Nikdy nezapomenu na jednu ze sv˘ch cest. Kazatel ·olc a já jsme cestovali v jeho voze,
kter˘ byl pln˘ nahrávacího vybavení. Byl to jiÏ druh˘ den mého pobytu v zemi a stále jsem
je‰tû nemûl onu „48hodinovou známku” ve svém vízu. Bylo pozdû v noci a uÏ jsme mûli nûko-
lik úspû‰n˘ch nahrávek za sebou. Byli jsme daleko od Prahy, kam jsem pfiiletûl letadlem. Jeli
jsme nesprávn˘m smûrem. Najednou nás osvítila svûtla policejního auta a pfiinutila nás zasta-
vit. Jeden z policistÛ právû ukonãil prohlídku vozu a vybíral si s ãerven˘m svûtlem v ruce svoji
dal‰í obûÈ. „Jedno tísÀové volání!“ Zaváhal jen na mal˘ okamÏik, a pak zastavil na prohlídku
auto, které jelo za námi. 

Z tûchto cest jsem pfiiváÏel dobr˘ materiál, kter˘ byl velice hodnotn˘, pfiestoÏe nahrávací
podmínky nebyly vÏdy ideální. Napfiíklad bûhem jednoho zimního veãera jsme nahrávali 
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âeskoslovensko (1969–1989): Toto v‰echno, ukryté
pod plenkami, vozila v autû rodina Menzelova 
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v takové obvyklé domácnosti. Matka pfiipravovala veãefii v kuchyni svého malého domku a její
3 kluci zatím dûlali muziku. Jen tenké dvefie oddûlovaly hlomoz pánví a hrncÛ od mikrofonu,
o nûmÏ se pfiedpokládá, Ïe „sly‰í” jen jemnou kfiesÈanskou hudbu. Pozdûji, kdyÏ jsem pfie-
hrával hudbu v na‰em velkém studiu v Monte Carlu, fiekli moji kolegové, ktefií mûli na starosti
nejnovûj‰í kfiesÈanskou hudbu, s údivem: „Tato zvuková kvalita je dostaãující k produkci nahrá-
vek kdekoliv na svûtû!” Byl jsem rád kvÛli tûm tfiem klukÛm, posluchaãÛm Euroclubu, a ov‰em
také kvÛli producentu Otovi VoÏehovi, kter˘ byl schopen nabídnout atraktivní program.
Hudební nahrávky od kfiesÈanÛ v ãeském a slovenském jazyce byly vÏdy mezi nejlep‰ími,
které vysílalo TWR z Monte Carla. âasem jsem nahrával skupinu, ze které se nakonec staly
skupiny dvû. ProtoÏe mûli tolik dobr˘ch hlasÛ a hudebníkÛ, navrhl jsem, aby vytvofiili druhou
hudební skupinu. Jednou jsem pfiehrával nûkteré z tûchto hudebních nahrávek „svûtsk˘m”
technikÛm v radiu Monte Carlo. Byli hluboce dotãeni. 

Utajovaná spojení
Nové programy – nejprve ãeské, pozdûji i slovenské – byly známé pro svou dobrou kvalitu

a duchovní obsah. Dr. Mrázek, zboÏn˘ katolík a dobfie znám˘ ãesk˘ vûdec, mi jednou fiekl, co
si myslí o na‰ich programech. Sám vytvofiil mnoho rozhlasov˘ch programÛ a znal mnoho ofi-
ciálních státních producentÛ. Jeho komentáfi: „Va‰e produkty z Monte Carla, které tvofií Ota
VoÏeh, jsou stejnû dobré jako cokoliv, co tvofiíme pfiímo tady v âeskoslovensku.” 

Nejen Ïe jsme nalezli mladé lidi ochotné propÛjãit své hudební talenty pro rozhlasové vysí-
lání, nalezli jsme i umûlce, ktefií jiÏ byli známí úfiadÛm pro svou dfiívûj‰í angaÏovanost v roz-
hlase a ktefií teì upadli do nelibosti ze strany komunistÛ. Rádi dali své talenty a hlasy k dis-
pozici Monte Carlu. 

Vût‰inu cest jsem uskuteãnil s faráfiem ·olcem. âasto v jeho voze, nûkdy v na‰em.
Rozdûlení práce nikdy nebylo problémem. Komunikovali jsme dobfie v nûmãinû. KdyÏ bylo pro
nûkoho obtíÏné komunikovat telefonicky nebo dopisem z dÛvodÛ sledování, byli jsme na to
dobfie pfiipraveni. Kazatel ·olc se setkal s umûlci je‰tû pfied na‰ím pfiíchodem v‰ude, kde to
bylo jen trochu moÏné. Bûhem m˘ch náv‰tûv mluvil nebo pfiekládal on, zatímco já jsem fiídil
vÛz. Modlili jsme se spolu. Ná‰ svûtle hnûd˘ a pozdûji svûtle Ïlut˘ VW s exotickou licencí
Monte Carlo nikdy nebyl pfiíãinou nûjak˘ch problémÛ v na‰ich kontaktech, protoÏe jsme
vÏdycky parkovali tam, kde to bylo vhodné. Obãas i to pracovalo k na‰emu dobru. Na jedné
z náv‰tûv, kdyÏ byl se mnou mÛj syn a fiídil, jsme se mûli setkat s jedním inÏen˘rem, kter˘,
aãkoliv byl znám jako kfiesÈan, zastával velice v˘znamné technické postavení. V té dobû byl
obvinûn ze sabotáÏe vysoce postaven˘m ãlovûkem od StB. Navzdory osobnímu riziku sou-
hlasil tento bratr s tím, Ïe se se mnou setká a sdûlí mi dÛleÏité technické informace, které se
t˘kají rádiového dosahu. Naplánovali jsme si, Ïe se setkáme na hustû frekventovaném místû
u Ïelezniãní stanice. KdyÏ jsme se tam dostali, kazatel ·olc vyskoãil. Pozdûji jsem následo-
val i já, zatímco mÛj syn byl u volantu. A zatímco kaÏdé oko sledovalo ten jasnû Ïlut˘ zápa-

ìáck˘ vÛz, kazatel ·olc a já jsme se setkali
s oním bratrem, kter˘ byl pod dohledem StB.
Byli jsme schopni vymûnit si informace, aniÏ
bychom byli nûk˘m sledováni. A ná‰ vÛz –
zaparkovan˘ o 800 metrÛ dále – byl stále
stfiedem pozornosti!

V prÛbûhu tûchto let jsme vyprávûli o roz-
hlasovém vysílání v církvích mluvících
nûmecky. AniÏ bychom zmiÀovali nûjaká
jména ãi místa schÛzek, ukazovali jsme
obrázky a sdíleli jsme se s pfiíbûhy v˘chod-
ních kfiesÈanÛ, ktefií pomáhali v rozhlasovém
vysílání za cenu velkého osobního rizika. Ti,
kdo naslouchali, sdíleli ná‰ obdiv k bratrÛm
a sestrám, ktefií slouÏili na‰emu Pánu za
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velmi obtíÏn˘ch okolností. Budu vÏdy s doje-
tím vzpomínat na ty, ktefií tak vûrnû slouÏili. Já
sám chválím Pána, Ïe jsem nebyl nikdy donu-
cen odkr˘t nûkterého z tûch stateãn˘ch kfies-
ÈanÛ, ktefií zpfiístupnili své talenty pro hlásání
evangelia na rádiov˘ch vlnách z Monte Carla. 

V nové situaci
Programy ve v˘chodoevropsk˘ch jazycích,

jako je ãesk˘, maìarsk˘, rusk˘, slovensk˘
a ukrajinsk˘, byly zhotovovány v Monte Carlu
po mnoho let. V 80. letech vzrÛstal zájem
o to, abychom byli blíÏ posluchaãÛm, kdekoliv
to jen bylo moÏné. VídeÀ se ukázala b˘t
dobr˘m místem pro pfiestûhování programové
produkce v ãeském, slovenském a maìarském jazyce. Evangeliums Rundfunk – International
(ERF-I) vlastnila kanceláfi v Perchtolsdorfu, velmi blízko Vídnû. Byla ãásteãnû obsazena
Austrian – ERF. Po pro‰etfiení administrativních a zákonn˘ch imigrantsk˘ch podrobností bylo
na jafie 1989 rozhodnuto, aby se tyto tfii „jazykové departmenty” pfiestûhovaly do
Perchtolsdorfu. Byl jsem pfiekvapen, kdyÏ jsem byl poÏádán o pfievzetí zodpovûdnosti za tuto
novou operaci pro stfiedov˘chodní Evropu. Zfiejmû tu byly tyto dva dÛvody: Pfiedpokládalo se,
Ïe za dobu 20 let cest do zemí v˘chodní Evropy jsem obeznámen s tamnûj‰í situací, a navíc
byla nezbytná znalost nûmãiny, protoÏe nová TWR skupina mûla velice úzce spolupracovat
se sousedy ERF-Austria, dokonce se podílet na stejném studiu. Skuteãn˘ pohyb zaãal na jafie
roku 1990. V tu dobu padla „Ïelezná opona” ve vût‰inû dfiíve komunistick˘ch zemích. 

Na‰ím poãáteãním zámûrem bylo programové produkãní centrum ve Vídni. Po pádu
Berlínské zdi a následujících zmûnách ve v˘chodní Evropû jsme ale pfiem˘‰leli, jestli bude
ná‰ poãáteãní plán „instalovat produkãní centrum ve Vídni“ stále platn˘. Navrhl jsem, aby-
chom zbudovali koordinaãní centrum, spí‰e neÏ produkãní centrum, a to se stalo na‰ím
nov˘m úkolem.

Nejnaléhavûj‰í otázkou bylo, co dûlat s nov˘mi svobodami, které se objevily v b˘val˘ch
komunistick˘ch zemích. TWR mûlo pro vytváfiení kfiesÈansk˘ch programÛ nûkolik modelÛ. 

Za prvé – dovolit kaÏdému církevnímu vysílání produkovat programy zaloÏené na Bibli
a vysílat je hromadnû. Finance by mûly pfiijít od kaÏdé skupiny. Zfiejmû tam není Ïádná nebo
jen malá koordinace mezi rozmanit˘mi programov˘mi pfiíspûvky. Za druhé – ustanovit zodpo-
vûdného ãlovûka, kter˘ mluví pfiíslu‰n˘m jazykem a nechat ho najít pomocníky v zemi, kde se
mluví tímto jazykem. Celá operace je financována ze Západu. Za tfietí – pfiedat ve‰kerou pro-
gramovou produkci jedné národní organizaci, nechat ji pfievzít celou zodpovûdnost za jeden
jazyk. Souãástí této zodpovûdnosti by byl programov˘ obsah, volba spolupracovníkÛ, ve sku-
teãnosti celá organizaãní struktura. Komise ãlenÛ by ideovû zahrnovala reprezentaci ze v‰ech
biblicky vûfiících denominací té zemû, jakoÏ i fieditele, a mûla by na zodpovûdnosti celou
oblast, kde se má toto dílo konat, i sledování financování. 

To byl poãátek Národních partnerÛ v Evropû. Pfiedtím existovalo jen Evangeliums Rundfunk
(ERF) jako partner TWR – plnû zodpovûdné za jeden jazyk. âe‰tí kfiesÈané byli mezi prvními,
ktefií pfiijali tuto v˘zvu. Asi o mûsíc pozdûji je následovali Slováci, Maìafii se pfiipojili o nûco
pozdûji. To byla velká zmûna pro TWR jako organizaci, a je‰tû vût‰í zmûna pro ty, ktefií dûlali
programy bûhem „komunistick˘ch ãasÛ”. Národní partnefii mûli svobodu k uÏití rady, hlasu i pro-
gramové schopnosti pÛvodních pracovníkÛ TWR z Monte Carla – nebo teì z Vídnû. Mohli je
dokonce zvolit jako ãleny sv˘ch národních v˘borÛ, ale nemohli je mít ve funkci fieditelÛ. Museli
se pokusit najít takové pracovníky ve své zemi. TWR se rozhodlo pokraãovat ve financování
vysílacího ãasu. Byl to také závazek na zaplacení urãitého obnosu, i kdyÏ nebude dostaãující
na uhrazení v‰ech nákladÛ. To znamenalo, Ïe noví Národní partnefii musí rychle dostávat
finanãní pfiíspûvky od sv˘ch posluchaãÛ. 
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Na‰e koordinaãní kanceláfi ve Vídni byla zamûstnána pomocí nov˘m Národním partnerÛm
(âe‰i, Slováci a Maìafii). ZároveÀ jsme se snaÏili zachovat finanãní podporu, která existovala
pfied pádem „Ïelezné opony”. BohuÏel jsme nebyli vÏdy úspû‰ní.

Milo‰ ·olc
(Kdo nûkdy byl u ·olcÛ na náv‰tûvû, dobfie víc, co patfií k pofiádnému
pfiivítání. Domácí modlitební lavice nese stopy nespoãítan˘ch kolen.

K srdeãnému objetí automaticky patfií spoleãné pokleknutí pfied
Hospodinem. Tak se vítá u ·olcÛ v Praze... – pozn. redakce.)

Mé srdce hofielo hned od poãátku láskou k práci TWR a podobnû tomu bylo i se ãleny na‰í
rodiny. To bylo koncem 60. let a tento vztah vyústil ve skuteãnost, Ïe ná‰ zeÈ v roce 1970
nastoupil jako fieditel âeskoslovenského oddûlení TWR v Monte Carlu.

Ve své kazatelské práci jsem mimo jiné ãerpal zku‰enosti ze spolupráce s Armádou spásy,
pro kterou je zájem o obrácení nevûfiících tak typick˘. Tento prvek byl v˘znamn˘ právû v sou-
vislosti s prací TWR, které ‰lo o zasáhnutí co nejvût‰ího poãtu lidí evangeliem.

Prostfiednictvím spolupráce s TWR jsem se setkal s fiadou vzácn˘ch lidí. Byli to nejen pfiímí
pracovníci TWR, ale i lidé zprostfiedkovávající kontakt. Na jednoho z nich nikdy nezapomenu –
na setkání se zakladatelem TWR Dr. P. Freedem. Tento bratr na mne uãinil mocn˘ dojem,
kter˘ bych srovnal s dojmem ze setkání s Billy Grahamem. Kdo jednou podal tûmto dvûma
muÏÛm ruku na to nikdy nezapomene. Pfiirovnal bych tyto dva bratry ke dvûma v˘razn˘m
svûtlÛm, která budou svítit aÏ do chvíle, neÏ pfiijde zdroj v‰ech svûtel Pán JeÏí‰ Kristus.

Dopisní obálky, po‰tovní známky, kulatá razítka
a otevfiená srdce...

Vzpomíná Josef Seãka:

Jak to zaãalo 
O Monte Carlu jsem mohl v m˘ch mlad˘ch letech jen snít. Pocházím z jiÏní Moravy, kde se

rodí tvrdohlaví, ale dÛslední morav‰tí Slováci. Po studiích jsem se oÏenil do evangelického
prostfiedí v Náchodû. Tam jsem se aktivnû zapojil do budování místního sboru. I pfies úspûchy
v zamûstnání (zahraniãní obchod, profesura na obchodní akademii, organizaãní projekty bavl-
náfiského prÛmyslu atd.) jsem byl kvÛli vífie komunistick˘m reÏimem stále víc a víc s celou
rodinou postihován. Nakonec v r. 1968 to ne‰lo jinak, neÏ se rozlouãit s vlastí, neboÈ následky
mého postoje by byly pro celou na‰i rodinu neúnosné. Kladl jsem si otázku: co chce po mnû
BÛh? On zavíral jedny dvefie a otevíral druhé. 

Usadili jsme se v Rakousku, nejprve ve Vídni, pozdûji v malém mûsteãku nedaleko Vídnû.
Zde se zaãaly naplÀovat dal‰í BoÏí plány se mnou. Kromû odpovûdné práce v baptistickém
sboru ve Vídni jsem byl zanedlouho povolán do ‰iroké misijní aktivity pro rodnou zem. Na dopo-
ruãení mého pfiítele jsem se zapojil nejdfiíve do práce pro evangelické vysílání ERF z Bielefeldu.
Nûkolik let jsem zde pÛsobil nejen jako pfiekladatel do ãeského jazyka (z nûmeckého a ‰pa-
nûlského) pro relaci „Kristus Ïije“, ale i jako moderátor. Bylo to nûkolik let pfied nástupem do
starobního dÛchodu. Nejdfiíve pfiijíÏdûli za mnou do Vídnû zástupci z Bielefeldu s mal˘m nahrá-
vacím aparátem. Pozdûji jsem nahrával s m˘m pfiítelem bratrem Czerninem. Byl to vûfiící kato-
lík a zvukov˘ technik v rakouském radiovém vysílání ORF. Nejdfiíve jsme nahrávali v jeho bytû
ve mûstû, potom za mûstem – ale v‰ude byly potíÏe: jednou jezdily kolem nákladní auta,
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jindy pfiistávala letadla, pak
zase voda hluãnû stékala oka-
povou rourou – znovu, znovu,
znovu! Pozdûji jsme smûli
urãitou dobu nahrávat pfiímo
ve studiu ORF. To byla nád-
hera! Po ãase mi pomohly
nahrávat manÏelka i dcera. 

Urãitou dobu jsme byli
hosty u jednoho ‰védského
misionáfie kdesi ve vnitrozemí
Rakouska. Byly to dlouhé,
celodenní exkurze, pfii nichÏ
jsme uÏívali vzácného obe-
cenství této velké rodiny, která
vlastnila pûkné studio. Pán
tam rozmnoÏoval jídlo na
stole, kdyÏ nás tam sedûlo
kolem dvaceti – a je‰tû zbylo!
Nakonec jsme smûli pracovat ve studiu ERF ve Vídni, kde se nám bratr Petr Rettinger plnû
vûnoval jako „domácím víry“ a dával nám k dispozici zadarmo i nahrávací pásky.

Nabídka práce pro TWR
KdyÏ jsem chtûl uÏ jít do „definitivního dÛchodu“, pfiijela neãekanû náv‰tûva – bratr Ota

VoÏeh – s nabídkou, abych jel asi na rok do Monaka a zpracoval tam mnoÏství nezodpovû-
zen˘ch dopisÛ v rámci návazné práce, kterou ãasovû nezvládali. A tak bylo znovu po odpo-
ãinku. Pán BÛh nezná Ïádné dÛchodce, fiíkávám aÏ do dne‰ka. ZÛstat v‰ak trvale v Monte
Carlu bylo tehdy pro mne z rodinn˘ch dÛvodÛ nemoÏné. Dal jsem tedy návrh, Ïe zÛstanu v
Rakousku a budu dûlat návaznou práci tam, kde jsme bydleli. Návrh byl schválen. Pfiijal jsem
pseudonym Pavel Bolar, aby byli chránûni moji pfiíbuzní v tehdej‰í âSSR. Po nûkolika stov-
kách nahromadûn˘ch dopisÛ, které jsem musel zpracovat ve velmi krátké dobû, jich pak cho-
dilo t˘dnû v balíãku asi 100 aÏ 200. Po jejich zpracování byly dennû zasílány pod hlaviãkou
odesílatele TWR z Vídnû na adresáty v âechách, na Moravû a na Slovensku. Zakrátko jsem
zaãal pfiikládat do kaÏdého dopisu nûjaké malé spisky, traktáty – a po ãase jsem zasílal i kfies-
Èanskou literaturu, pfiedev‰ím Kralické bible, dûtské Bible a evangelia. Sehnal jsem i velké
ilustrované Bible. Tûmi jsme zaplavili celou jiÏní Moravu, kde dnes podle ohlasÛ vidíme, Ïe tu
vyrÛstají ze zasetého semene nejen mladé rostlinky, ale ukazuje se jiÏ i ovoce. Zvlá‰tní péãi
jsem vûnoval sestavení základní fiady teologick˘ch spiskÛ pro pravé pochopení evangelia.
Postupnû jsem je doplÀoval o letáãky, které varovaly pfied zneuÏitím uãení Bible stávajícími,
ale i novû vznikajícími sektami. Postupnû jsem shromáÏdil i materiály t˘kající se praktického
kfiesÈanského Ïivota v rámci rodiny, na pracovi‰ti, na vefiejnosti a v pastoraãní sluÏbû. Lidé byli
zoufalí, ãasto bezradní, bez fiádné orientace, nemocní a bloudící jako ovce bez past˘fie. O tuto
literaturu byl velik˘ zájem, takÏe se návazná práce roz‰ífiila o ãinnost zasilatelskou, poraden-
skou a pastoraãní. Na kaÏd˘ dopis, kter˘ to sv˘m obsahem vyÏadoval, jsem osobnû odpoví-
dal, registroval jsem lidské problémy a návaznû je sledoval u kaÏdého ãlovûka aÏ do jejich
moÏného vyfie‰ení. 

Vytvofiení ucelené koncepce návazné sluÏby
Brzy jsem pochopil, jak je práce v návazné sluÏbû dÛleÏitá a odpovûdná. Ne‰lo jen o to,

abych odpovûdûl na otázky ohlednû vysílání, snaÏil jsem se zajistit peãlivû i dal‰í duchovní
vedení u tûch, ktefií byli osloveni slovem BoÏím. Nechat tyto „novû poãaté“ bez pomoci, to zna-
menalo pro mne, jako kdybych pfiipustil „duchovní potrat“ – tak jsem si to ãasto vykládal. Byl
jsem tedy v této sluÏbû i jakousi „duchovní bábou“ pfii zrodu BoÏího dítka. Pokud to bylo nutné,
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Ïádal jsem svého synovce Petra Kolka z Brna, aby tyto lidi nav‰tívil, aby jim osobnû pomohl
v jejich orientaci do nového, duchovního Ïivota. A pak jsem byl je‰tû toho názoru, Ïe musíme
provázet takové BoÏí dítû del‰í dobu, starat se o nû a pomáhat mu – jít s ním ne dvû, ale tfii
míle. A to se vyplatilo i v tom, Ïe se utvrdil vûrn˘ kádr posluchaãÛ TWR, ktefií v rozhlasové
misii vidûli svého duchovního otce a poradce.

Pak jsem uÏ pravidelnû zasílal
misijní literaturu v ãeské nebo slo-
venské fieãi. Hledal jsem ji, kde 
se dalo: v Rakousku, Nûmecku,
Holandsku, Belgii,  Anglii,
Chorvatsku…, po v‰ech moÏn˘ch
misiích, které traktáty ãi knihy
tiskly, ale kde nemûli moÏnost je
efektivnû roz‰ifiovat. Objevil jsem
velké sklady ãesk˘ch a sloven-
sk˘ch Biblí a spiskÛ v jejich skla-
dech a tiskárnách. Dennû odchá-
zely balíky spolu s dopisy do rÛz-
n˘ch koutÛ na‰í vlasti. Tuto expe-
diãní práci zaji‰Èovala na‰e dobrá
známá – paní Grünbergová (dnes
uÏ sestra), která bydlela v na‰em
domû. Pracovala ve Vídni a kaÏ-
dého rána brala po‰tu s sebou a z
Vídnû ji zasílala pfiíjemcÛm. Moje

manÏelka Iva se plnû zaãlenila do administrativní práce, balení a do pfiípravy expedice. Bez
ní bych tuto práci nemohl v potfiebném rozsahu zvládnout. Neexistovaly „nevyfiízené resty“ –
nasadily jsme noci a v‰e muselo vãas odejít. V tom bylo tajemství nepfietrÏitého spojení
s posluchaãi v rámci návazné sluÏby.

Mûli jsme s manÏelkou také pfiíleÏitost nav‰tívit nûkolikrát pracovnû Monte Carlo, kde jsme
referovali o své práci, radili se o tom, jak dále – a trochu se i zotavili. Dostali jsme vÏdy k dis-
pozici byt nûjakého misionáfie, kter˘ byl právû doma nûkde na dovolené. Vzpomínám si na
na‰i první cestu, kterou jsme tam podnikli vlakem. Poprvé uvidíme toto pfiekrásné místo! Vzali
jsme si s sebou ty nejlep‰í vûci na léto na pláÏ i do spoleãnosti a uloÏili je do dvou kufrÛ jako
spoluzavazadla. Jaké bylo na‰e pfiekvapení, kdyÏ jsme zjistili, Ïe zavazadla nedo‰la. A tak
jsme chodili po tomto mondénním místû ve vypÛjãen˘ch ‰ortkách a rozhalenkách, které nám
pÛjãili Renata a Ota VoÏehovi. Kufry jsme uÏ oÏeleli, ale ty zãista jasna pfii‰ly tûsnû pfied
odjezdem domÛ. Vandrovaly kudysi pfies Maroko, ale pfii‰ly! Mûli jsme radost, ale uÏ jsme je
ani neotvírali. Pán nám dal takovou malou lekci pro zasmání. 

Nové moÏnosti
V dobû, kdy zaãalo na V˘chodû svítat, nabídl jsem svému synovci Petru Kolkovi, abychom

tuto práci zaãali dûlat spolu. Rozsah návazné práce totiÏ uÏ pfierÛstal na‰e moÏnosti. Petr
souhlasil a jezdil pravidelnû za mnou. Nejdfiíve jsme pracovali jen na elektronickém psacím
stroji, kter˘ mi vûnoval mÛj sbor ve Vídni. Byla to tehdy drahá hraãka. Dovedl nejen psát tak,
jako kdyÏ tiskne (coÏ mnozí posluchaãi obdivovali), ale umûl také ukládat v pamûti men‰í
korespondenãní obraty, které nám ãasem umoÏÀovaly urychlovat obecnou korespondenci
a ‰etfiit kapacitu pro individuální obsahy dopisÛ. Pozdûji pfievzal tuto práci poãítaã, v jehoÏ
obsluze se Petr v˘bornû vyznal a projevil úÏasnou horlivost v návazné práci. Tu jsem jasnû
vidûl: Pán mi poslal nejen pomocníka, ale spolehlivého partnera a bratra – moÏná i budoucího
misijního pracovníka.

V novû vznikající politické situaci bylo v‰em v TWR jasné, Ïe se pfiíprava pofiadÛ pro vysí-
lání uÏ mÛÏe pfiiblíÏit k domovu. Tak padla první volba na VídeÀ, kam se odstûhovala i rodina
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VoÏehova a Gáborova. Mûli jsme tam u ERF v Perchtolsdorfu pfiíjemn˘ pracovní azyl, kde jsme
nahrávali nûkteré vûci a pfiipravovali dal‰í plány. Po definitivním zhroucení totalitního reÏimu
bylo rozhodnuto, Ïe se pfiíprava ãeského vysílání pfiesune pfiímo do âSSR. Následovaly porady
s bratrem VoÏehem u nás doma v Rakousku, ale také v Brnû – u Petra a ve studiu u Jifiího
Dedeciuse. ·lo o zaloÏení poboãky TWR v na‰ich zemích. Pfiirozenû byla na‰e první my‰lenka:
to musí b˘t nûkde uprostfied republiky – a tam leÏí pfiece – Brno! Tam jsou nám dobfie známé
podmínky, tam je moje rodina, která mezitím téÏ uvûfiila, tam bydlí i mÛj synovec Petr, tam jsou
pfiátelé a dobfií spolupracovníci ve v‰ech sborech. Tak se také s BoÏí pomocí stalo.

KdyÏ jsem pak naposled nav‰tívil Monako a referoval o na‰í práci (pfienesení práce do
Brna), byl jsem tehdy bratrem Polohou (byl to jeden z hlasatelÛ TWR v Monte Carlu s pseu-
donymem Slivka, kter˘ pocházel ze Slovenska) upozornûn na vznikající národnostní problém.
Ten je tfieba nyní vzít v úvahu: byly dvû federální republiky – pozdûji samostatné státy. A tak
se TWR-CZ rozdûlilo na TWR-C a TWR-S. Slovenskou ãást pfievzali známí sloven‰tí misio-
náfii a zaslouÏilí pracovníci. 

Já jsem pak zÛstal se svou rodinou v Rakousku a stáhl jsem se definitivnû zpátky jen jako
poradce. Do „definitivního dÛchodu“ jsem v‰ak opût neode‰el. BÛh mûl pro mne pfiichystán
je‰tû dal‰í úkol. Splnil mi mÛj sen, kter˘ se rodil uÏ v prÛbûhu návazné práce pro TWR: mít
k dispozici kvalitní ãeské letáãky na nejrÛznûj‰í témata: cesta víry, povzbuzení v nemoci, pfie-
konání stresov˘ch situací, závislost na alkoholu a drogách, obnovení rodiny a morálky,
záchrana du‰í pfied sektami apod. Obrátil jsem se na nûkteré známé tiskové misie v Evropû
s vizí takové práce v na‰í zemi. Jedna z nich – nûmecká misie v Marburgu – nám vy‰la vstfiíc.
Nabídla nám pomoc za pfiedpokladu, Ïe zaloÏíme vlastní ãeskou samostatnou tiskovou misii.
Bylo to pro nás tehdy obrovské sousto, bez jakéhokoliv technického zafiízení a bez zku‰e-
ností! Po zváÏení pak Petr Kolek ode‰el z TWR a za mé pomoci a pfiispûní jeho rodiny, která
nám zpoãátku dala k dispozici svou pracovní kapacitu a prozatímní místnosti, jsme zaloÏili
novou misii. Tak vznikla s pomocí BoÏí Brnûnská tisková misie – BTM. Tento nov˘ zpÛsob
misijní práce – evangelizace pomocí misijních tiskÛ (letáãkÛ, traktátÛ) dnes ukazuje stále více
a více svou Ïivotaschopnost. BTM nabízí moÏnost vyuÏít tyto misijní texty i v kfiesÈanském
vysílání jako pfiílohu v korespondenci s posluchaãi. RovnûÏ BTM bude slavit za dva roky jiÏ 10
let své existence.

Nádhern˘ Ïivot
Z knihy Nádhern˘ Ïivot Vlado Fajfra

„Jste ‰pion, my to víme, to rozdávání ‰atstva je jen maskování va‰í ‰pionáÏní ãinnosti!”
Opût bití. Z nosu i úst mi tekla krev, úpln˘m vyãerpáním jsem se potácel a myslel na to, abych
se udrÏel pfii vûdomí.

Po nûkolika hodinách vy‰etfiování jsem se musel vyzout.
„Ke stûnû!” znûl rozkaz. „Tfii stopy vpfied! âelem vzad! Ruce vzpaÏ! Postav se na ‰piãky!

Opfii se prsty o zeì!” Takto napnut˘ jako struna, dívaje se do zdi, jsem odpovídal na otázky.
KdyÏ jsem mírnû uvolnil svalstvo, následovalo bití a rozkaz: „Napni se pofiádnû!”

To je ukázka jednoho z v˘slechÛ Státní bezpeãnosti: velk˘ fyzick˘ nápor na vy‰etfiovaného
hned na zaãátku, nejlépe je‰tû v noci. Pfiíslu‰níci StB se fiídili heslem: „Co nefiekne pfii prvním
v˘slechu, uÏ z nûj nedostaneme.” Mnohem hor‰í ale byly v˘slechy, kdy uãili obÏalovaného, co
a jak˘m zpÛsobem má vypovídat pfii soudním pfielíãení.

Vedli mne do koupelny. „NapusÈ vodu do vany!” Myslel jsem, Ïe mne chtûjí utopit, ale sly-
‰el jsem místo toho rozkaz: „Umyj se! Vy‰etfiování je skonãeno. PÛjde‰ do vûzení!”

Vrátil jsem se do vy‰etfiovací místnosti a podal jsem v‰em policistÛm ruku s pfiáním dobré
noci. Dodnes vidím jejich tváfie, v nichÏ se zraãil údiv spojen˘ s rozpaky, vyvolan˘ m˘m 
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pfiátelsk˘m chováním na konci v˘slechu, na nûÏ zfiejmû nebyli zvyklí. Jedinû Duch svat˘ to
byl, kdo mne k tomuto laskavému chování vedl a zmocnil, sám bych to nedokázal, protoÏe
jsem nemûl sílu.

(Je to jen kratiãk˘ úryvek z knihy, ve které bratr Vlado Fajfr vzpomíná na úÏasné zku-
‰enosti Ïivota s Bohem. Byl také „u toho”, kdyÏ se v éteru ozvalo ãeské kfiesÈanské
vysílání z Monaka. Vzpomíná Vlado Fajfr):

Bylo to v dubnu roku 1969. Na modlitební chvíle v budovû Trans World Radia v Monte
Carlu nezapomenu. Vedl je otec zakladatele TWR – bratr Freed. Modlívali jsme se tam jed-
nak stálí pracovníci, ale i hosté, ktefií nahrávali poselství BoÏího slova pro vysílání. Vroucí
prosby, aby BoÏí dílo rozhlasem pfiineslo uÏitek, probudilo víru u posluchaãÛ neobrácen˘ch
a posílilo víru následovníkÛ Pána JeÏí‰e Krista. Nad˘chali jsme se nebeského ozónu a takto
zmocnûni jsme se roze‰li do studia pfied mikrofony zvûstovat poselství evangelia. Nezbytnost
modliteb jako základního pfiedpokladu poÏehnané práce na BoÏí vinici jsem si ovûfioval potom
i ve své evangelizaãní práci.

Mé první pracovní náv‰tûvû TWR v Monte Carlu pfiedcházel pobyt v Anglii v záfií a fiíjnu
1968. Bylo to v dobû prÛlomu demokracie do tehdej‰í totality. O âeskoslovensku se hodnû
psalo, hovofiilo, zvlá‰tû o velk˘ch moÏnostech hlásat BoÏí slovo. Stal jsem se ãlenem misijní
skupiny, která jezdila po Anglii a seznamovala posluchaãe se zámûrem TWR zahájit mimo jiné
i ãeské vysílání. Hovofiil jsem o pomûrech za totality, o mém pobytu ve vûzení pro evangelium,
o ztrátû souhlasu pro zvûstování evangelia, o nucené práci v továrnû a zejména o potfiebû ães-
kého kfiesÈanského vysílání. Lidé dychtivû naslouchali a byli ochotní k finanãní obûtavosti, které
se pak mohlo vyuÏít jako jednoho ze zdrojÛ k zahájení ãeského vysílání v roce 1969.

Je‰tû v roce 1969 bylo moÏné posílat namluvená kázání na kazetách, písnû hudebních
skupin a smí‰en˘ch sborÛ do Monte Carla po‰tou. Pomûry se v‰ak zhor‰ovaly a zaãal „nástup
principiální konsolidace pomûrÛ v zemi na zásadách marxismu-leninismu, obnovení vedoucí
úlohy KSâ a obnovení internacionálních svazkÛ se SSSR”. Posílat magnetofonové nahrávky
do Monte Carla po‰tou uÏ nebylo moÏné. Z tohoto období si vzpomínám na svou cestu do
Rakouska, kam jsem jel natáãet programy pro TWR. Cestoval jsem s manÏelkou. Pod ko‰ilí
jsem mûl pfiipevnûny texty kázání, která jsem chtûl namluvit ve studiu v Rakousku. V kufru
nebo aktovce by byly objeveny okamÏitû pasovou kontrolou a zabaveny. Na moji skr˘‰ tehdy
nepfii‰li, i kdyÏ v‰echno dÛkladnû prolíÏeli, texty jsem provezl, a mohl jsem tak natoãit dal‰í
sérii pofiadÛ.

Kontaky s TWR Monte Carlo nepfiestaly ani v tûÏkém období normalizace. TWR posílalo
své lidi, ktefií pfiijíÏdûli vût‰inou z Nûmecka a odváÏeli z rÛzn˘ch míst na‰í republiky nahrávky
pro TWR. Pozdûji, kdyÏ mû vysl˘chala StB a ptali se mû, jestli vím, Ïe TWR bojuje proti soci-
alismu v na‰í zemi, a já pfiesto v TWR mluvím, nedal jsem najevo, Ïe se stále nahrává. Aktivní
víra v Krista, a tedy i kfiesÈanské vysílání, bylo chápáno jako protistátní ãinnost. 

Uplynulo jiÏ pfies 30 let a díky Bohu, pomûry se zmûnily. Trans World Radio ale stále
pÛsobí. Modlím se za jeho vysílání dennû. 

Literatura, dopisy, prezentace... první kroky
Vzpomíná Petr Kolek:

Jak to zaãalo
I já patfiím k tûm, ktefií kdysi za hluboké totality pfii rozhlasovém lovení „západní hudby“ si

náhodou v blízkosti rádia Luxemburg naladili vysílání z Monte Carla. Dodnes vzpomínám, jak
mû ihned zaujal podmaniv˘ hlas Oty VoÏeha – byla to slova, která jsem musel poslouchat,
pfiem˘‰let o nich a BÛh ke mnû promlouval. âas plynul, pfiib˘valo dotekÛ víry, aÏ jsem jednoho
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dne vydal definitivnû svÛj Ïivot Pánu JeÏí‰i. Pfiijal jsem pozdûji i nádhernou v˘sadu BoÏích dûtí –
b˘t jeho vyslancem a pfiivádût lidi na cestu víry.

Svoje první misijní zku‰enosti jsem získával jiÏ za hluboké totality, hned po tom, co jsem v
roce 1980 uvûfiil. Pán BÛh mû zaãal provádût pfiípravou na pozdûj‰í práci v misii. Tehdy jsme
v na‰em brnûnském sboru zaloÏili malou hudební skupinku – sourozenci Ran‰ovi (Libu‰ka,
Jarmilka a Jirka), Samuel Kaleta a já. NeslouÏili jsme jenom v na‰em spoleãenství, ale jezdili
jsme velmi ãasto po celé republice s pestr˘m programem – slovem, písnûmi, svûdectvími.
Dostali jsme se do mnoha sborÛ rÛzn˘ch denominací, na rÛzné akce, konference apod.
Pozdûji s námi jezdila i moje manÏelka Lenka, která recitovala. Nûkdy jsme dostali pfiíleÏitost
doprovázet i evangelizaãní shromáÏdûní s na‰imi nejlep‰ími evangelisty (pro nás velk˘mi
vzory misijní práce) bratrem Hurtou, br. Kri‰kou, br. Santariusem a dal‰ími. Sbírali jsme zku-
‰enosti i pfii pofiádání tak v˘jimeãn˘ch akcí za komunistické totality jako byla evangelizace
Billyho Grahama, koncerty Joni Earecksonové nebo pfiedná‰ky kosmonauta Irwina. Byli jsme
v‰ichni jedna velká rodina. Pro pozdûj‰í práci v TWR to byl dobr˘ základ – poznali jsme
mnoho aktivních bratfií a sester ze v‰ech sborÛ, navázali mnoho osobních pfiátelství, byli jsme
vyuãováni v rÛzné sluÏbû na BoÏím díle. 

Tehdy jsem se také poprvé seznámil s prací ve studiu bratra Dedeciuse. KdyÏ se pfiestû-
hoval z Blanska do Brna, chodil jsem k nûmu a pomáhal, jak se dalo. Tam jsem proÏíval
nezapomenutelnou atmosféru pravého ráje misijní práce. Uprostfied hluboké totality t˘den co
t˘den tajnû jezdily hudební skupiny ze v‰ech koutÛ republiky – a toãilo se, stfiíhalo, lepilo…
a zase znovu a znovu. Vznikaly zde i pofiady mluveného slova, nahrávky svûdectví – na
nûkter˘ch se podílela v reÏii bratra Jifiího Hurty i moje manÏelka (napfi. vyznání „Proã vûfiím
v Boha“, Paprsky do v‰edního dne aj.). Jen s BoÏí ochranou se to dafiilo po mnohá léta. Byl
to pak krásn˘ pocit, sly‰et tyto nahrané písnû i slovo po ãase aÏ z Monte Carla. Tak to
vlastnû zaãalo.

První úkoly v TWR
MÛj str˘c Josef Seãka se mezitím (v r. 1987) zapojil naplno do práce v rozhlasové misii

TWR – Monte Carlo. Îil od roku 1968 v Rakousku, kam se uch˘lil kvÛli rostoucímu tlaku komu-
nistické perzekuce vÛãi jeho rodinû pro aktivní práci v církvi. Zaãal systematicky rozvíjet
návaznou sluÏbu a starat se o ty, ktefií uvûfiili skrze ãeské vysílání TWR. Byl to úkol velmi dÛle-
Ïit˘ a nároãn˘. Vzpomínám si, s jakou odpovûdností hodnotil tuto práci br. Hurta. Vyprávûl
nám, Ïe v dobû, kdy se mu podafiilo dostat do Monte Carla, ho zaujala pofiádná kupa dopisÛ,
na které se tehdy nestaãilo odpovídat. Nûkolik jich pfieãetl a hned ho pfie‰la chuÈ na rekreaci
a procházky mûstem. Zaãal odepisovat – jeden dopis za druh˘m – nûkteré závaÏné odkládal
i do druhého dne – prom˘‰lel o odpovûdi, modlil se. KdyÏ asi po t˘dnu odjíÏdûl – vidûl Ïalostn˘
v˘sledek – zhruba metrovou hromadu dopisÛ sníÏil jen o pár centimetrÛ.

Dopisy z Monte Carla se tedy zaãaly pravidelnû dopravovat do Rakouska. MÛj str˘c se
plnû vûnoval této práci coby Pavel Bolar. JiÏ zakrátko se mu podafiilo tento úkol zvládnout –
a nebylo jediného nevyfiízeného dopisu. Stále víc a více v‰ak vznikala potfieba nûkteré poslu-
chaãe nav‰tívit, obzvlá‰tû ty, ktefií potfiebovali poradit v citliv˘ch osobních problémech, nebo
ty, ktefií uvûfiili a touÏili chodit do nûkterého kfiesÈanského spoleãenství, ale nemûli odvahu
sami pfiijít. Po ãase se na‰el zpÛsob, jak mnû adresy tûchto lidí pfiedávat. 

V této dobû jsem hodnû jezdil v rámci svého zamûstnání po republice a mohl jsem tedy pfií-
leÏitostnû nûkteré lidi nav‰tívit. Bylo to ãasto napínavé – jak moje náv‰tûva u nich dopadne?
Pfiijmou mû? Budou mít dÛvûru? Nebudou to brát jako provokaci, kdyÏ se pfiedstavím: „Posílá
mû Pavel Bolar z Monte Carla.“ Vût‰inou to dobfie dopadlo, pozvali mû dál a svûfiili se se
sv˘mi problémy. Tak jsme mnoh˘m mohli poslouÏit. Nûkdy to v‰ak vÛbec ne‰lo. Mnozí totiÏ
mûli dÛvûru jen k tomu, s kter˘m si dopisovali, jen on znal totiÏ jejich problémy, jen s ním chtûli
mluvit. Ostatní nepfiijímali. Vzpomínám na jeden pfiípad: jedna star‰í paní, která uvûfiila, se
zmínila v dopise o touze nechat se pokfitít. Dostal jsem od str˘ce tento vzkaz a podle místa
jejího bydli‰tû jsem tuto prosbu pfiedal mnû dobfie známému kazateli. Prosil jsem ho, aÈ ji nav-
‰tíví. Myslel jsem si – to bude nejlep‰í fie‰ení. Jaké bylo v‰ak moje pfiekvapení, kdyÏ mi 
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za nûjak˘ ãas udivenû zavolal, Ïe to byl asi nûjak˘ omyl, protoÏe ta paní jej do bytu vÛbec
nepustila – povaÏovala jej zfiejmû za provokatéra. 

Koneãnû je tu svoboda!    
Pak pfii‰el rok 89 a svoboda. Co dûlat dfiív? Najednou se nabízelo tolik moÏností ve sluÏbû

na BoÏím díle. Vzpomínám na první akci – vystoupení pûveckého sboru Continental Singers v
Brnû, kterou jsem dostal na starost. Bylo to neskuteãné – o tom se nám za totality nikdy nesnilo.
Jezdili jsme po Brnû s velk˘m billboardem na autû, z tlampaãe souãasnû pou‰tûli ukázky kfies-
Èansk˘ch písní, objednali si koncertní sál – celé Janáãkovo divadlo bylo ten den na‰e. Úãast nás
ohromila, bylo nabito – kolem tisíce lidí. Skvûlá atmosféra, krásn˘ duchovní záÏitek.

Pak se otevfiely hranice. Brzy pfii‰la moje první náv‰tûva u mého str˘ce – br. Seãky.
Vzpomínám, jak jsme dlouho hovofiili o misii, o práci v ãeské redakci TWR, i o mé budouc-
nosti. V té dobû ke mnû BoÏí hlas silnû promlouval, cítil jsem jasné volání k plnému nasazení
v práci pro Pána. Modlili jsme se za to. DomÛ jsem se vrátil s jistotou, Ïe mám v‰echny své
síly a schopnosti odevzdat do sluÏby Bohu. Nedovedl jsem si to tehdy pfiedstavit, byl to úpln˘
obrat o 180 stupÀÛ. Pracoval jsem ve v˘zkumu pfiírodních surovin jako geolog, byl jsem také
ãlenem vûdeckého t˘mu na Univerzitû v Brnû. Pfiírodní vûdy – a teì práce v rozhlase! Ale
moje touha naplno slouÏit Bohu byla silnûj‰í.

Zaãal jsem pravidelnû jezdit ke svému str˘ci, pozdûji i na del‰í pobyt, kdyÏ zaãala narÛs-
tat práce s korespondencí. Dûlili jsme se o odpovûdi na dopisy posluchaãÛ, balení zásilek
knih, Biblí, kazet, ale i tak jsme v‰e jen stûÏí stíhali. Mezitím, ve chvílích oddechu, jsme pro-
m˘‰leli celou agendu návazné práce – vedení po‰ty, zpfiehlednûní údajÛ v tehdej‰í ruãní kar-
totéce adres, shromaÏìování dat k první statistice. Také jsme shánûli tiskov˘ materiál – kde
se dalo. Nav‰tívili jsme rÛzné zahraniãní kfiesÈanské vydavatele a odváÏeli si tehdy je‰tû
zdarma (to byly krásné ãasy) Bible, broÏurky, letáãky, pohledy, samolepky a dûlali si zásoby.
Pomalu jsem se tak zapracovával do problematiky TWR, z dopisÛ jsem mûl moÏnost se
seznámit s ohlasy na jednotlivé pofiady. Tyto mûsíce byly pro mne osobnû nejkrásnûj‰í. Také
dopisy od posluchaãÛ byly plné nové duchovní síly. Návraty domÛ z takov˘ch pracovních
náv‰tûv byly pravidelnû aÏ po pÛlnoci. Pfii jízdû jsme s manÏelkou ãasto snili o tom, jak to
bude krásné, aÏ budeme u nás naplno a rÛzn˘m zpÛsobem misijnû pracovat. 

ZaloÏení poboãky TWR-CZ v Brnû
V‰echno se rozjelo na jafie 1990 pfiíjezdem Oty VoÏeha z Ameriky. Zaãaly první pracovní

schÛzky v Rakousku, dal‰í následovaly v Brnû. Na stûÏejní schÛzce konané v kvûtnu 1990
(úãastníci: br. VoÏeh, br. Seãka, br. Dedecius, manÏelé Kolkovi) byly dohodnuty jednotlivé kroky
smûfiující ke zfiízení poboãky TWR u nás. Mezi hlavní úkoly patfiilo: právnicky provûfiit moÏnost
zaloÏení TWR jako spolku (nev˘dûleãné organizace), informovat v‰echny církve o této práci
a pro budoucí spolupráci s nimi získat jejich zástupce, poohlédnout se po vybudování studia
a kanceláfií, provést inventuru nahrávek a dofie‰it autorská práva, dojednat podmínky vzájem-
ného poskytování nahrávek s HCJB, ERF, agenturou ROSA, zjistit moÏnosti spolupráce s roz-
hlasem atd. K zaji‰tûní vybudování poboãky TWR se ukázalo ze zaãátku nezbytn˘m pfiijetí
dvou stál˘ch zamûstnancÛ – br. Jifiího Dedeciuse a Petra Kolka. Byly také stanoveny termíny
prvního setkání posluchaãÛ ãeského vysílání TWR v ‰esti mûstech (v âechách a na Moravû),
a to v oblastech s nejvût‰ím zájmem o vysílání. 

Velk˘m problémem bylo sehnat v Brnû vhodnou budovu pro natáãení, s moÏností zvukové
izolace. Mûli jsme nûkolik variant, uvaÏovali jsme i o v˘stavbû nového objektu – takového
Misijního stfiediska, ve kterém by byl pfiedná‰kov˘ a koncertní sál, prodejna literatury, infor-
maãní kfiesÈansk˘ servis a v jehoÏ budovû by TWR i jiné misie mohly sídlit. Tuto vizi jsme roze-
slali i na zahraniãní adresy se Ïádostí o moÏné sponzorování. Z nouze se nakonec podafiilo
pronajmout vhodné prostory v budovû brnûnského Drutisu na Lesné.

Mezitím probíhaly legislativní pfiípravy pro registraci rozhlasové misie TWR. Podle zákona
byl sestaven tfiíãlenn˘ Pfiípravn˘ v˘bor, jehoÏ ãleny byli bratfii Dedecius, Kolek a Smutn˘. Byly
vypracovány stanovy spoleãnosti jako obãanského sdruÏení (právnicky nám v tom pomohl 

36

D
A

L
·

Í 
V

Z
P

O
M

ÍN
Á

N
Í



br. Kadlec) a byla podána písemná Ïádost o registraci na ministerstvo vnitra. Oslovili jsme
také ústfiedí jednotliv˘ch církví se Ïádostí o jmenování jejich zástupcÛ do ¤ídícího v˘boru
TWR. Ten mûl ze zákona pfievzít vedení spoleãnosti co nejdfiíve po její registraci. Termín usta-
vující schÛzky ¤ídícího v˘boru byl stanoven na listopad 1990. 

První setkání s posluchaãi 
Na podzim, bûhem mûsíce fiíjna, probûhly plánované prezentace TWR na domácí pÛdû

(v Praze, Hradci Králové, Karlov˘ch Varech, Tábofie, Ostravû a Brnû). Setkání s posluchaãi se
plánovalo mimo církevní budovy. Podafiilo se nám zajistit ty nejlep‰í prostory – napfi. v Praze
v EDENU, v Hradci Králové ve velkém sále PKO,  v Karlov˘ch Varech v hotelu THERMAL, v
Brnû pak znûlo evangelium v prostorách b˘valého komunistického paláce „Bíl˘ dÛm“.
Program byl bohat˘: promítání snímkÛ o historii a práci rozhlasového vysílání, pfiedstavení hla-
satelÛ a pracovníkÛ, vystoupení hudebních skupin, svûdectví posluchaãÛ, ale i jasné biblické
poselství dne‰nímu ãlovûku. 

Nejvíce radosti a pfiekvapení bylo pfii shledání vûrn˘ch posluchaãÛ a dopisovatelÛ s hlasa-
teli, zpûváky a pracovníky, kdyÏ se nyní uvidûli tváfií v tváfi. Byla to nádherná setkání s pfied-
stavováním tûch, které nikdo neznal, jen sly‰el jejich hlas nebo ãetl jejich fiádky. Bylo to pro
mnohé velké pfiekvapení – tak tedy to je ten hlasatel Václav Novák (br.VoÏeh), a tady je Pavel
Bolar (br. Seãka), a to jsou ti, co zpívají ty krásné písnû „Zvedni mû v˘‰“ (br. Hlavsa), „To byl
ten nejkrásnûj‰í den“ (bratfii Pospí‰ilové), „Plavãík Jean“ (Samuel Kaleta), a tam je Marika
(Marie Frydrychová), br. Hurta, a Pavel z Jakarty – to je vlastnû Pavel Steiger atd. 

Na setkáních jsme mohli osobnû hovofiit s posluchaãi, které jsme znali jen podle jména z
dopisÛ. ProÏili jsme pfii tom i mnoho humoru. Napfi. pfii otázce jedné mladé dívky: „Kter˘ je to
ten Pavel Bolar?“ –
odpovûdûla jeho man-
Ïelka: „VÏdyÈ stojí
hned vedle vás!“ KdyÏ
tato dívka bratra uvi-
dûla, ulekla se, byla
rozpaãitá a snad tro-
chu i zklamaná.
Podotkla: „A já si mys-
lela, Ïe je to mlad˘ ãlo-
vûk! Já si s ním pí‰u,
vÏdyÈ on tak rozumí
problémÛm mlad˘ch
lidí!“ Mnozí byli také
pfiekvapeni, kdyÏ se nám pfiedstavovali – sotva staãili fiíct své jméno, vmÏiku jako z kulometu
jsme doplnili jejich úplnou adresu. AÏ jsme se tomu sami divili, jak ty na‰e posluchaãe máme
automaticky vryty hluboko v pamûti. Na setkání jsme si v‰ichni velice dobfie porozumûli,
zavzpomínali si a sdûlili si poslední novinky. Mnoho z tûchto lidí nám stále vûrnû pí‰e.
Nejvût‰ím záÏitkem pro nás bylo vzpomínání zakladatele TWR br. Freeda pfii jedné prezentaci
na zaãátky sluÏby TWR ve svûtû. Louãil se s námi se slovy: „KaÏte s láskou a trpûlivostí ukfii-
Ïovaného Krista!“ 

V‰ech setkání se úãastnilo celkem asi 3.000 lidí, nejvíce jich pfii‰lo do Ostravy – pfies 600.
Koncem roku jsme pofiádali prezentaci TWR je‰tû ve Vídni, za úãasti hudebních skupin (bra-
tfii Pospí‰ilové, Samuel Kaleta). Na setkání hovofiil i Helmut Menzel. V tuto dobu probûhla
i prezentace TWR-S v Bratislavû, které se úãastnili i nûktefií pracovníci ãeské redakce.

TWR-CZ zaloÏeno!
Koneãnû je to tady: 26.listopad 1990 – ustavující schÛze ¤ídícího v˘boru TWR-CZ. (Tehdy

se je‰tû zkratka TWR-CZ nepouÏívala. Nejprve to bylo jen TWR, pak TWR-C a pak defi-
nitivní TWR-CZ. Pro pfiehlednost je vût‰inou v‰ude uvádûna zkratka TWR-CZ.)
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10. záfií 1990 pfii‰la od ministerstva vnitra potvrzená registrace ãeské poboãky TWR – pod
názvem âesko-moravská misijní rozhlasová spoleãnost. Toto datum povaÏujeme za oficiální
den vzniku samostatné ãeské redakce Trans World Radia.

Do prvního ¤ídícího v˘boru byli zvoleni tito bratfii: jako pfiedseda – Jan Titûra (BJB), místo-
pfiedsedové – Karel ¤íman (SLECAV) a Petr Zeman (KfiS), tajemník Bohuslav Smutn˘ (CB),
hospodáfi Jifií Purket (CâSH), právní poradce Václav Kadlec (CB), dal‰í ãlenové: Petr Bartels
(ECM), Rudolf Borski (JB), Zdenûk KadrnoÏka (AC), Emil Kroczek (SLECAV), Miloslav Pivec
(âCE), Miroslav Rozbofiil (âCE), Ludûk Skála (CâSH), Milan Smetana (âCE), Jan Viktorin
(KfiS) a Ivo Îák (BJB). Cílem bylo, aby v ¤ídícím v˘boru pÛsobili vÏdy dva zástupci za jedno-
tlivé církve. V˘konn˘m vedoucím jsem byl zvolen já..

Teprve nyní mohl nastat prav˘ rozmach na domácí pÛdû! Ale co dûlat dfiív? Sestavit roz-
poãet spoleãnosti, zfiídit bankovní konto, vybudovat studio, zafiídit kanceláfie, obklopit se
technikou, vytvofiit databanku adres na poãítaãi, pfiipravit relace s nov˘mi typy pofiadÛ,
vypracovat smûrnice pro redaktory a hlasatele, zajistit pro nû ‰kolení, navrhnout a vydat
první ãasopis ANTÉNA, zaslat dopis o vzniku TWR na ústfiedí v‰ech církví, dát ãlánek i do
církevních ãasopisÛ atd., atd., a pfii tom v‰em je‰tû stále nahrávat pofiady a vyfiídit mraky
korespondence. Jednalo se i o dal‰ích závaÏn˘ch problémech jako vyfie‰ení autorsk˘ch
práv na staré hudební nahrávky, zaloÏení spoleãného vydavatelství s TWR-S (Slovakia).
Hledaly se první kontakty s ãs. rozhlasem a ãs. televizí, zkou‰eli jsme také nûkteré zahra-
niãní kontakty napfi. poskytnutí relací (i letáãkÛ) od Radio Bible Class. UvaÏovalo se uspo-
fiádat v dal‰ím roce spoleãn˘ festival kfiesÈansk˘ch písní. A pfiitom pokraãovat v prezenta-
cích TWR-CZ po celé republice alespoÀ 1x za mûsíc.

Byla to nároãná práce, zábûr od rána do noci, ale muselo se v‰e stihnout. Byli jsme na to
v Brnû zpoãátku jen dva stálí pracovníci. Já jsem se vûnoval oblasti organizaãní, administra-
tivní a zaji‰tûní návazné práce, Jifií Dedecius produkci programÛ. Bez pomoci ostatních by se
to nedalo zvládnout. Na zaãátku nám v zaji‰tûní programÛ i v administrativû pomáhali nejen
ãlenové ¤ídícího v˘boru, ale i externí spolupracovníci, jako bratr Ale‰ Barto‰ek, Jifií Hurta,
Pavel Vopaleck˘, sestra Marika Frydrychová, Irena Zemanová, Jitka StfiíÏová, Petra
Karasová, Olga Havlová. Samozfiejmû v zahraniãí i br. VoÏeh a br. Seãka. Po pÛl roce jsme
si mohli trochu vydechnout – rozrostli jsme se totiÏ díky finanãní podpofie TWR-E o dal‰í
zamûstnance. Pro posílení programové sekce pfii‰el na zaãátku r. 1991 Pavel Vopaleck˘,
pozdûji pak do studia Ale‰ Barto‰ek a do administrativy Jitka StfiíÏová. 

První kroky 
Hodnû ãasu jsme vûnovali návrhÛm na organizaãní strukturu spoleãnosti. Pro pomoc

v˘konnému pracovi‰ti byly vytvofieny ãtyfii Koordinaãní rady TWR-CZ: programová, návazné
sluÏby, vydavatelská a rada pro propagaci a kluby TWR. „Kluby TWR-CZ” se zaãaly tvofiit
spontánnû, prÛbûÏnû jsme je sice evidovali, ale brzy bylo nutné vypracovat koncepci spolu-
práce s nimi. Pro lep‰í kontakt s církvemi jsme uvaÏovali o vytvofiením Poradního sboru, do
kterého by jednotlivé církve z rÛzn˘ch míst âR delegovaly své zástupce. V souladu se stano-
vami a strategií finanãního zaji‰tûní spoleãnosti jsme vytvofiili také dobré pfiedpoklady pro
utváfiení ‰iroké základny ãlenÛ a pfiátel TWR-CZ. Se zfietelem na spolupráci jsme evidovali
a vyhodnocovali spoustu pfiihlá‰ek posluchaãÛ – jak jednotlivcÛ, tak i kolektivních ãlenÛ (kfies-
Èansk˘ch organizací, církví apod.). 

Velmi nároãnou prací bylo kompletní pfiemístûní návazné práce od mého str˘ce z Rakouska
do Brna. Nejen pfievést adresáfi a agendu, ale také mnoÏství balíkÛ zásob literatury, traktátÛ
a Biblí. Rád vzpomínám, jak jsem s velkou vírou a v modlitbách projíÏdûl v noãních hodinách
hranice – tehdy za tiché asistence shovívav˘ch celníkÛ – po stfiechu naloÏen˘m autem (ve
snaze co nejvíce odvést) s kanceláfisk˘mi potfiebami, literaturou a Biblemi. Sklady materiálu
u mého str˘ce byly nekoneãné – stále a stále jsme objevovali nové skr˘‰e – ve sklepû, pod
postelí na chatû, ve spíÏi, u znám˘ch… Hlavnû Ïe jsme mûli pro první roky z nového pracovi‰tû
v Brnû co posílat. Byly tam pro tehdej‰í dobu úplné poklady – dûtské obrázkové Bible, Dopis
tobû, Tfiikrát o Bibli, Pfiíbûhy dosud Ïivé aj. 
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Nároãné bylo i postupné pfiesmû-
rování dopisÛ posluchaãÛ na novou
kontaktní adresu do Brna. Je‰tû do
bfiezna 1991 totiÏ lidé psali na tfii ofi-
ciální adresy. Byly to: pÛvodní
v Monte Carlu (B.P. 349), pfiechodná
ve Vídni (Postfach 141) a nová v
Brnû (P.O.Box 96). Mám pfied sebou
v˘kaz z ledna 1991, kde je uvedeno,
Ïe do Brna pfii‰lo pouze 75 dopisÛ,
zato do Vídnû 119 a do Monte Carla
je‰tû 29. Jen v tomto mûsíci napsalo
95 nov˘ch posluchaãÛ. Ale po ãase
se v‰echno vyfie‰ilo.

Návazná práce se stávala stále
nároãnûj‰í. Pfiib˘valo dopisÛ, regist-
rovali jsme i zv˘‰ené poÏadavky
posluchaãÛ na kazety, knihy, Bible, kopie pofiadÛ. Zatímco v letech 1988 a 89 pfii‰lo roãnû
kolem dva a pÛl tisíce dopisÛ, v roce zaloÏení TWR-CZ, t.j. v r. 1990, to jiÏ bylo o TISÍC víc –
tedy 3500 dopisÛ (asi 300 dopisÛ mûsíãnû). V tomto roce pfiibylo 505 nov˘ch posluchaãÛ, 223
nov˘ch ãlenÛ TWR-CZ, 30 kolektivních ãlenÛ, odeslali jsme 1.023 dopisÛ, 528 balíãkÛ litera-
tury, 157 Biblí, 126 dûtsk˘ch Biblí, 61 kazet s nahrávkami. 

Museli jsme se také mnohému nauãit a to se mohlo dít samozfiejmû jen za stálého provozu.
Do studia i do kanceláfií pfii‰lo nové technické vybavení, vzpomínám na první poãítaã – byla to
„bomba“ – 40 MB pamûti – to bylo nûco! A k tomu program T602, tiskárna, první dopisy na
PC, první databáze. Nejvíce práce zabralo pfiepsání v‰ech adres do PC (tedy nejprve se to
sám nauãit, v‰e promyslet a pak to vysvûtlit dobrovoln˘m písafikám). Tûch chyb, co bylo pfii
pfiepisování z kartotéky, stálé dopisování PSâ, a ty nekoneãné opravy – hodiny a dny, ale
základy pro dne‰ní moderní databázi byly poloÏeny.

Bylo by toho je‰tû mnoho na vzpomínání. Ale ãas bûÏí dál. Je tfieba se dívat vpfied. Na
úkoly, které má BÛh pro kaÏdého z nás pfiichystány. Ve chvílích, kdy jsem s pln˘m nasazením
mûl tu ãest stát pfii zaloÏení ãeské poboãky TWR, jsem vÛbec netu‰il, Ïe budu mít zakrátko
je‰tû dal‰í úkol. Spolupracovat opût se sv˘m str˘cem, kdysi Pavlem Bolarem, na zaloÏení
jiného typu misie, opût v Brnû – tentokrát tiskové misie, kde jsem dodnes.  

Nûkdo mi zavolal
Bohuslav Smutn˘:

Poãátkem prosince 1968 k nám zavolal nûkdo od bratfií baptistÛ, Ïe je zde bratr, kter˘ by
nûkde chtûl nahrát nûkolik písní pro Monte Carlo. Ve sboru to pochopitelnû bylo vylouãeno,
a tak jsem akci zorganizoval v na‰em bytû. Pozval jsem na‰i tehdej‰í pûveckou skupinku mlá-
deÏe – dûvãata Dvorsk˘ch, Sama a Tomá‰e Veselé a JoÏu Fajfra s manÏelkou. A tak jsem se
ten veãer seznámil s bratrem Helmutem Menzelem. Tenkrát nahráli i tu pûknou píseÀ M.
Dvorské „Mene Tekel”.

Zakrátko potom mne Helmut poÏádal, abych mu dûlal prÛvodce a tlumoãníka pfii jeho
cestách po âeskoslovensku, kdyÏ nav‰tûvoval rÛzné tajné spolupracovníky TWR. V Brnû to
byl Jifií Dedecius, v Mnichovû Hradi‰ti bratr Jifií Hurta, v ·umperku Lubo‰ Hlavsa, v Bratislavû
Lubo‰ Vyhnánek, bratr Hudec v Banské Bystrici a jiní. Helmut mne poÏádal také o monitoro-
vání pfiíjmu TWR, takÏe jsem vÏdy na jafie a na podzim pfii zmûnách vysílacích ãasÛ a frek-
vencí hlásil, jaká je sly‰itelnost, pfiípadnû, kde v pfiidûleném pásmu krátk˘ch vln je sly‰et lépe.
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Muselo to b˘t telefonicky, a tak jsem zpoãátku volával samozfiejmû z po‰ty, pozdûji jsem zaãal
vyuÏívat budky s moÏností mezinárodní volby. Mluvit otevfienû nebylo moÏné, hovofiil jsem
tedy o rÛzn˘ch vûcech, které by se mi hodily nebo nehodily, nebo Ïe se máme dobfie
a podobnû.

Nûjak˘m zpÛsobem se na‰e adresy – Jifiího i moje – dostaly do rukou misijních organizací,
které v té dobû do republiky pa‰ovaly misijní literaturu, coÏ ov‰em na‰í spolupráci s TWR
neprospûlo. Jifií Dedecius byl dokonce dotazován tajnou policií a já jsem se jednou dostal do
velmi nepfiíjemné situace: Nûkdy poãátkem osmdesát˘ch let u nás zazvonil nûjak˘ mlad˘
Ameriãan, Ïe veze literaturu. Parkoval sice pÛl kilometru od nás, ale jeho kfiiklavû Ïlut˘ obytn˘
Volkswagen stál zrovna naproti stanice Vefiejné bezpeãnosti na Gorkého ulici. Po setmûní
jsme jeli ke ·lapanicím na polní cestu pfieloÏit literaturu do osobního auta kazatele Heczka.
Neprozfietelnû jsem jel s Ameriãanem, a kdyÏ nás u leti‰tû zastavil pfiíslu‰ník VB, zaãalo mi
bu‰it srdce, po zádech stékal studen˘ pot a usilovnû jsem se modlil. KdyÏ policista s na‰imi
doklady ode‰el – asi je kopírovat do jejich domku – horeãnû jsem pfiem˘‰lel, co bych mu fiekl,
kdyby zji‰Èoval, kam jedeme nebo dokonce prohlíÏel auto. Ale po nûkolika minutách nám díky
Pánu vrátil doklady a propustil nás. Tenkrát bylo v autû asi 15 velk˘ch ãern˘ch pytlÛ s litera-
turou, které jsme ve ·kodovce odváÏeli nadvakrát. Pán nás ochránil nejen tehdy, ale i mno-
hokrát jindy pfii rÛzn˘ch cestách s Helmutem, kter˘ mûl pokaÏdé v autû nûkolik rÛzn˘ch pfií-
strojÛ a zásobu ãist˘ch páskÛ pro zdej‰í spolupracovníky a také mnoho nahran˘ch kotouãÛ
s písnûmi a proslovy pro vysílání. Díky, Pane, za Tvoji ochranu! 

Po zmûnû pomûrÛ nám bratr Ota VoÏeh doporuãil zaloÏit ãeskou poboãku této práce. Podle
zákona bylo zapotfiebí nejménû tfií osob, a tak jsme se domluvili s bratfiími Jirkou Dedeciusem
a Petrem Kolkem. Kromû úfiedního souhlasu, kter˘ jsme dostali bez problémÛ, v‰ak bylo nutno
opatfiit vhodné prostory pro studio, potfiebné technické vybavení a samozfiejmû i ochotné
a schopné spolupracovníky. Kvalitní pfiístroje jsme dostali od TWR-Europe a Evangeliums-
Rundfunks z Wetzlaru, kam jsme nûkolikrát zajeli. Tehdy jsem dostal i v˘bornou pfiíruãku Horsta
Marquardta: „Tips für Radioprediger” /Tipy pro rozhlasové kazatele/, kterou velmi ochotnû pfie-
loÏili nûktefií studenti. Îel zatím je‰tû ãeká na své roz‰ífiení mezi tûmi, kdo v TWR slouÏí.

Malá ‰kola lásky
Marie Frydrychová:

Asi stárnu, ale nemohu se zdrÏet, abych si se srdcem naplnûn˘m vdûãností a obdivem
k mému Pánu také nezavzpomínala. Já sama nepatfiím k lidem, ktefií si v temné dobû tuhé
komunistické totality natahovali budík na jednu hodinu v noci, aby z Monte Carla zaslechli
BoÏí slovo. O tomto biblickém vysílání v ãeské a slovenské fieãi jsem se dozvûdûla poprvé aÏ
v roce 1985. Tehdy ke mnû po biblické hodinû v Bratrské jednotû baptistÛ v Brnû pfii‰la Ïena
v mém vûku, se kterou mû krátce pfied tím seznámila moje pfiítelkynû, a fiekla mi na rovinu, Ïe
se v Brnû natáãí ãeská verze biblického vysílání „Monte Carlo” a já bych mûla spolupracovat.
Kdo dal této Ïenû odvahu mû tak nekompromisnû oslovit v dobû, kdy se za podobná odha-
lení zavíralo do kriminálu? Nikdo mi nevyvrátí jistotu, Ïe to byl BÛh.

A mé první natáãení u Jifiího Dedeciuse? Sv˘ch zpÛsobem to byla hrÛza. Nemûla jsem
Ïádnou zku‰enost ani s psaním do rozhlasu ani s natáãením. Mou jedinou odbornou v˘bavou
bylo pár recitaãních soutûÏí STM, trénink maminky, divadelní ochotnice a dva dobfií ãe‰tináfii
ze základní ‰koly. TakÏe Ïádná profesionalita. Ale na druhou stranu základ tûch dvou star˘ch
venkovsk˘ch kantorÛ, postaven˘ na lásce a citu pro ãe‰tinu, jsem nemusela pfiekopat dodnes.

O co v‰ak ‰lo pfiedev‰ím, bylo BoÏí slovo. Ani nevím, jestli mi to nûkdo vÛbec fiekl, Ïe hlav-
ním posláním této rozhlasové misie je hlásat BoÏí slovo. Bylo to ono, s ãím jsem od první
chvíle splynula, i kdyÏ jsem Bibli sama teprve objevovala. A zase musím fiíci: Nemohl to b˘t
nikdo jin˘, neÏ Duch svat˘, kdo mû uãil.
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V té dobû jsem pfieru‰ila zamûstnání a vrátila jsem se do domácnosti. Ne kvÛli rádiu.
Monte Carlo mû nezamûstnávalo, neplatilo (i kdyÏ mû z toho kdosi podezíral) a v Monaku
jsem dodnes nebyla. Do domácnosti jsem se vrátila kvÛli rodinû, ale kdyÏ se na to dívám
zpûtnû, byla to nejvût‰í BoÏí ochrana. ProtoÏe kdybych byla normálnû zamûstnaná, mÛj hlas
by StB musela odhalit do mûsíce. Malá ‰kola lásky byla pro zájem posluchaãÛ opakovaná
kolem dokola po dobu del‰í neÏ dva roky. Tenkrát jsem niãemu nerozumûla, ale dnes vím, Ïe
to byla velká BoÏí milost.

A pak pfii‰la revoluce a Trans World Radio bylo zaregistrováno i u nás doma. Dnes má
svou krásnou budovu a t˘m mil˘ch, mlad˘ch a radostn˘ch pracovníkÛ. TWR moÏná není nej-
vût‰ím, nejposlouchanûj‰ím a nejznámûj‰ím kfiesÈansk˘m rozhlasov˘m vysíláním u nás, ale
stále si nese jedno zásadní privilegium. Je jedním z nositelÛ BoÏího slova v této zemi.

V‰ichni, ktefií jak˘mkoliv zpÛsobem pracujeme s BoÏím slovem, víme, Ïe BoÏí slovo je sku-
teãnû meã na obû strany ostr˘. To není Ïádná fráze nebo pouh˘ pfiímûr. BoÏí slovo rozdûluje
ducha od du‰e. Je mnohem snaz‰í BoÏí slovo parafrázovat, vysvûtlovat, jak to Pán BÛh mys-
lel, aby nás to zase tak nebolelo, a nebo dokonce Písmo i v‰elijak pozmûnit, neÏ ho vyslovit
v plné pravdû. Proã to je snaz‰í? Ono totiÏ BoÏí slovo v prvé fiadû jedná s námi, ktefií ho máme
za úkol nûjakou formou zvûstovat. Ve své podstatû nás neustále vyz˘vá k následování. Pokud
následujeme, máme také sílu BoÏí slovo nést. Duch svat˘ se o to stará sám. Pokud ov‰em
z jakéhokoliv dÛvodu poznanou pravdu nenásledujeme, BÛh se jemnû stahuje a síla i radost
z práce jsou pryã. A tady záleÏí na nás. MÛÏeme filozofovat, nebo pfiiznáme pravdu. Pfiiznat
si, Ïe nám BoÏí slovo denní pracovní náplní malinko zev‰ednûlo, Ïe jsme moÏná trochu ztra-
tili tu hofiící první lásku, je nejvût‰ím vítûzstvím, jakého se mÛÏeme dobrat. Îivot je dlouh˘,
poztrácet se dá leccos. Ztratit lásku k samotnému BoÏímu slovu v dobû obãanské a nábo-
Ïenské svobody je velmi snadné. Hrozí to kaÏdému z nás a mohlo by to hrozit i kfiesÈanskému
vysílání. Ale BÛh zná své a co zapoãal, to také dokonãí.

A tak pfieji v‰em, ktefií v TWR pracují, aÈ uÏ na pln˘ úvazek nebo jako spolupracovníci, aby
v dal‰ím desetiletí dál a neohroÏenû hlásali BoÏí slovo vhod i nevhod. Aby si privilegium b˘t
rozhlasovou stanicí BoÏího slova nikdy a nik˘m nenechali vzít. Jen BoÏí slovo má moc promû-
nit mysl ãlovûka, jen BoÏí slovo mÛÏe uãinit zmûny v na‰í zemi. Jen vtûlené BoÏí Slovo, JeÏí‰
Kristus a Král sedící na trÛnu, mohl o sobû prohlásit: Hle, v‰ecko tvofiím nové. Napi‰ tato slova,
jsou vûrná a pravá a jiÏ se vyplnila. Já jsem Alfa a Omega, poãátek a konec. Tomu, kdo Ïízní,
dám napít zadarmo z pramene vody Ïivé. Kdo zvítûzí, dostane toto v‰e: já mu budu Bohem
a on mi bude synem. Av‰ak zbabûlci, nevûrní, neãistí, vrahové, cizoloÏníci, zaklínaãi, modláfii
a v‰ichni lháfii najdou svÛj údûl v jezefie, kde hofií oheÀ a síra. To je ta druhá smrt. (Zj 21,5–8)

âlovûk míní, Pán BÛh mûní
Václav Kadlec:

Do bliÏ‰ího kontaktu s TWR jsem se dostal nûkdy na jafie roku 1990. Tehdy za mnou pfii-
‰li bratfii Smutn˘ a Kolek, zda bych jim pomohl s pfiípravou stanov pro ãeskou poboãku. Po
nûkolika jednáních byly stanovy pfiipraveny a ministerstvem vnitra v záfií toho roku registro-
vány. Tím jsem povaÏoval své angaÏování pro TWR za ukonãené. JenÏe se potvrdilo známé
rãení, Ïe „ãlovûk míní, ale Pán BÛh mûní”. Namísto pfiedpokládaného ukonãení spolupráce
jsem byl jiÏ necel˘ mûsíc po registraci poÏádán, zda bych nepfiijal ãlenství v pfiipravované
Radû a souãasnû v jejím uÏ‰ím vedení. Po zvaÏování jsem nabídku pfiijal, neboÈ jsem si uvû-
domoval nûkteré právní i organizaãní problémy, které pfied novou misijní organizací jsou.
Chtûl jsem pomoci, nicménû jsem se také chtûl vûnovat svému povolání. Zahájení skuteãné
práce v lednu 1991, pfiedev‰ím pak pfiíprava pofiadÛ ukázaly, Ïe koordinace rÛzn˘ch ãinností je
nároãnûj‰í, neÏ se oãekávalo, a Ïe touto koordinaci nelze, alespoÀ v poãáteãní fázi, kumulovat
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s v˘konem jin˘ch ãinností. Za této situace mne pfiedsednictvo Rady zaãátkem února poÏá-
dalo, jestli bych nepfiijal funkci vedoucího TWR-C s povûfiením celou práci koordinovat, pro-
toÏe dosavadní vedoucí bratr Petr Kolek se chtûl plnû vûnovat návazné práci s dopisy poslu-
chaãÛ. Nebylo vÛbec lehké tuto nabídku pfiijmout. Sice jsem v té dobû byl ve v˘povûdi, tu
jsem v‰ak dal kvÛli tomu, abych se mohl zaãít pfiipravovat na provozování soukromé praxe.
Nikoliv kvÛli TWR. Po více neÏ ãtrnácti dnech spoleãn˘ch modliteb a zvaÏování jsme se
spolu s manÏelkou rozhodli, Ïe Ïádosti vyhovím a funkci vedoucího pfiijmu. Tehdy jsem
myslel na krátko, ve skuteãnosti to v‰ak byly dva roky na pln˘ úvazek a dal‰ích pût let jako
ãlen Rady.

„Ledaãím jsem byl ...“
Jan Ka‰parec:

... a ãím jsem byl, tím jsem byl rád.” To je motiv Nerudovy básnû „V‰ím jsem byl rád!”.
Vybavil se mi, kdyÏ jsem pfii této pfiíleÏitosti uvaÏoval nad tím, co v‰echno jsem ve svém Ïivotû
dûlal, co jsem se pfii tom nauãil, jak mi to prospûlo nebo jak jsem tím prospûl druh˘m.
Naposled jsem byl v tomto v˘ãtu velmi konkrétní, kdyÏ jsem vyplÀoval formuláfie Ïádosti
o dÛchod. Seznam byl sice bohat˘, ale naprosto neúpln˘, protoÏe se vázal jen k ãinnostem
v zamûstnaneckém pomûru. Av‰ak fiada tûch prací a konání byla daleko bohat‰í. Od dûtství
aÏ podnes vedla od pasáka husí, krav a koz pfies nejrÛznûj‰í zemûdûlské práce, vodiãe lou-
tek i jejich v˘robu, pfies dfievorubce pfii likvidaci kÛrovce, ke kopáãi a betonáfii, aÏ k manipulá-
torovi s pevn˘mi domovními odpadky – popeláfii. Tato fiada v‰ak konãila nûãím, ãím jsem byl
skuteãnû rád, co mne uspokojovalo a dennû naplÀovalo hlubokou, tichou vdûãností Pánu, Ïe
si mne pouÏil. Byla to práce v TWR, kde jsem v tzv. návazné sluÏbû odpovídal na dopisy
posluchaãÛ. A teì bych teprve mûl zaãít psát a barvitû líãit tu úÏasnou atmosféru, kdy je ãlo-
vûk obklopen dÛvûfiiv˘mi i nedÛvûfiiv˘mi, dÛvûrn˘mi i formálními názory, dotazy, poÏadavky,
stíÏnostmi, sdûleními ãasto bezv˘hradné vdûãnosti osamûl˘ch posluchaãÛ, pro nûÏ bylo TWR
jedin˘m prostfiedníkem duchovního obecenství. To v‰e bylo jak˘msi pfiím˘m ãi nepfiím˘m
odrazem toho, co vûfiící nebo i nevûfiící posluchaã v uplynul˘ch dnech ãi veãerech sly‰el
z úvah nad BoÏím Slovem vysílan˘ch TWR. Nûkdy se stávalo, Ïe jsem nemohl vydrÏet
v pohnutí to svoje „prvoãtení” a obíhal jsem ostatní pracovníky redakce, ktefií byli ochotni dát
se vytrhnout ze své práce a poslechnout si tu „milou krásu”. Nûkdy v‰ak také absolutní nepo-
chopení budící hofikost. Na takové dopisy se tûÏko odpovídalo.

Zvlá‰tní „instancí” tohoto pracovi‰tû byla dopolední modlitební zti‰ení v‰ech pracovníkÛ
redakce, kde jsme v‰ichni, jeden po druhém, rozprostírali pfied Pánem svoji vdûãnost, prosby
a problémy na‰í práce, ale ãasto také problémy na‰ich posluchaãÛ, a to velmi konkrétnû
a adresnû, aniÏ to oni sami tu‰ili.

Tak taková to byla práce, takové to bylo pracovi‰tû, takoví to byli spolupracovníci. Ale o tûch
jsem je‰tû ani nezaãal psát. To byl zázrak BoÏí trpûlivosti, shovívavosti a milosti. To v‰e se zcela
vymykalo tomu nerudovskému: „âím jsem byl, tím jsem byl rád”, protoÏe to bylo, a v m˘ch vzpo-
mínkách zÛstává, tou nejkrásnûj‰í „prací”, tím nejkrásnûj‰ím „zamûstnáním”, jaké jsem kdy mûl.

S vdûãností vypro‰uji od Pána k 10. v˘roãí ãinnosti samostatné ãeské redakce TWR
mnoho BoÏího poÏehnání do dal‰í práce.
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TWR-CZ OD ROKU 1990 DO ROKU 2000
Jak zaãít?

PfiibliÏnû v roce 1995 jsem zaãal psát kroniku TWR-CZ a vzchopil jsem se jen na asi 10
listÛ, coÏ pfiedstavovalo jen malink˘ úvodní kousek na‰í novodobé historie. Aã mám tuto kro-
niku v kanceláfii poloÏenou pfiímo nad hlavou a dennû ji mám na oãích, vícekrát jsem se
k psaní nedostal. Nyní jsem touto publikací donucen a psát musím!!! Nevím jak zaãít, od ãeho
se odpíchnout. PoÏádal jsem o pár fiádkÛ Otakara VoÏeha, Josefa Seãku, Petra Kolka
a nûkteré dal‰í spolupracovníky a byl jsem pfiekvapen o kolika zajímav˘ch vûcech jsem se
doãetl. Inspirován jejich vzpomínáním si znovu promítám nezapomenuté ãasové sekvence.

Nechci, aby tato kniha byla nezaujat˘m soupisem faktÛ. KaÏd˘ z t˘mu spolupracovníkÛ je
jedineãn˘m originálem a kaÏd˘ vidí tent˘Ï ãasov˘ okamÏik, stejnou situaci z jiného úhlu
pohledu. Nechávám tedy prÛchod osobním pohledÛm a vûfiím, Ïe Ïivost a osobní autentiãnost
pfiedãí obãasnou zkratkovitost a tûÏkopádnost. 

Prozfiení a první doteky
Îe existuje nûjaké kfiesÈanské

rádio „Monte Carlo”, to jsem vûdûl.
Îe to je Trans World Radio jsem
pochopil aÏ s odchodem vlády
komunismu. Od ranného dûtství
jsem chodil pravidelnû do sboru,
ale poslouchat kfiesÈanské rádio, to
mû nikdy ani nenapadlo. Co jsem
v‰ak pozdûji sly‰el ze v‰ech stran,
bylo jméno Ota VoÏeh. AÏ jsem si
fiíkal, co to je za ãlovûka, to snad
bude nûjak˘ polobÛh... (nevinná
neznámost). Zeptal jsem se nûko-
lika znám˘ch a ti mnû pfiedstavili
Otakara v nejlep‰ím svûtle (kfies-
Èanském). 

Nûkdy na jafie 1990 do na‰eho
sboru pronikla informace, Ïe toto
rádio bude mít redakci u nás v republice, a snad dokonce v Brnû. Sbor byl vyzván ke spolu-
práci a dva sboroví zástupci byli vysláni na schÛzku s pfiípravn˘m v˘borem vznikajícího rádia.
Nebyl jsem vyslán, ale napjatû jsem ãekal, jak „vizita v rádiu” dopadne. V˘zva ke spolupráci
mû tehdy dost oslovila, a aã jsem si nijak neuvûdomoval potfiebu kfiesÈanského rádia, mûl
jsem zato, Ïe ná‰ sbor by nemûl zÛstat stranou. V˘sledek vizity a sborové porady byl „bez
chuti a bez zápachu”. Nûco jako Ïe kdyÏ bude potfieba a budeme vyzváni ke spolupráci, tak
se nebudeme bránit, ale na nûjakou trvalou spolupráci nemáme. Popravdû fieãeno – ãekal
jsem to. Dodnes vidím tváfie bratfií, onu debatu a sly‰ím slova: „Napfiíklad kdyÏ bude potfieba
lepit známky na dopisy, mÛÏeme jim pomoci.” ... Nijak jsem neprotestoval, protoÏe jsem vûdûl,
Ïe na víc skuteãnû nemáme, pfiesto jsem se hluboce stydûl. Nechápal jsem, jak jeden ne
nev˘znamn˘ brnûnsk˘ sbor mÛÏe zÛstat lhostejn˘ k v˘zvû „spolupracovat na rozhlasovém
‰ífiení BoÏího slova”!

Po víceménû odmítavém sborovém stanovisku jsem pozval na chatu, kde jsem s rodinou
trávil letní dovolenou, bratra Jana Viktorina, jednoho ze dvou nedávno vyslan˘ch zástupcÛ
na‰eho sboru na schÛzku s pfiípravn˘m v˘borem TWR-CZ. Znovu mi vyprávûl prÛbûh jednání
a dal‰í detaily, které ve sboru pro celkové odmítnutí ani nezaznûly. Pfii krátkém setkání v lese
jsme se sami dva rozhodli, Ïe spolupracovat chceme, a kdyÏ nemÛÏe spolupracovat sbor,
mÛÏeme spolupracovat sami. Ale bûÏte pomáhat do misie bez modlitební podpory sboru.
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JenÏe tehdy jsme i my dva uvaÏovali v mûfiítku amatérÛ. Co jsme o rádiu vûdûli? – Nic! Pfiesto
jsme velmi brzy ve sboru oznámili, jak jsme se rozhodli, a cel˘ sbor na‰i aktivitu pfiivítal s vel-
k˘m pochopením a podpofiil nás. (Pfii pfiedcházející debatû asi skuteãnû pfievládl strach
z nepfiipravenosti a velikosti úkolu.) KdyÏ jednou vûtou nyní pfieskoãím 10 let, mohu s radostí
konstatovat, Ïe ná‰ sbor je jedním z tûch, ktefií práci TWR-CZ nejvíce podporují a za na‰í sluÏ-
bou duchovnû stojí! Nemít sbor v zádech, myslím, Ïe nemá cenu o misii uvaÏovat.

Podobnû tajemnû jako jméno Oty VoÏeha, znûlo neobvyklé jméno Jirka Dedecius. Právû
s tímto ãlovûkem jsem se spoleãnû s Honzou Viktorinem (a protoÏe Jan Viktorin je mÛj pfiítel,
mám tu ãest fiíkat mu dÛvûrnû „Viki”) mûl setkat. V zapadlé uliãce témûfi na okraji Brna nám
Jirka otevfiel dvefie a ve stejném okamÏiku i srdce. Nevím, co konkrétního jsme domluvili, ale
v tomto okamÏiku zaãala moje spolupráce s rádiem. Jedno pfiece jen bylo konkrétní: Pfií‰tí
t˘den se mám setkat s bratrem Otou VoÏehem! UÏ jsem zmínil, jak˘ kredit mûl Ota u m˘ch
spoluvûfiících, a tady musím prozradit nûco na sebe: Jsem ãlovûk velmi nedÛvûfiiv˘, skuteãnû
velmi. Nûktefií blízcí lidé aÏ nechápou, jak zrovna já jsem se mohl stát kfiesÈanem. Jak to, Ïe
vûfiím... a vidíte jak úÏasnû veliká je BoÏí milost – zvládla i moji nedÛvûfiivost. O Otovi jsem
jen sly‰el, nikdy jsem ho nevidûl ani na fotografii a navíc jsem od nûj nic neãetl, nesly‰el.
Smíchala se ve mnû nedÛvûra s napjat˘m oãekáváním, v‰e umocnûno nervozitou a trémou
a ãekal jsem netrpûlivû na okamÏik na‰eho setkání. Viki musel jít se mnou, abych mûl nûja-
kou „pojistku”. Prakticky ihned po úvodním pfiedstavení jsem zapomnûl na v‰echny pfiedchá-
zející pocity a jak jsem Otu VoÏeha dále poznával, ãím dál více jsem se za pfiedcházející
vlastní pfiedstavy a my‰lenky stydûl – dokonce i za to, Ïe jsem dosud nesly‰el Ïádnou jeho
relaci. Ale to se rychle zmûnilo a Ota se velmi brzy stal m˘m v˘born˘m pfiítelem. 

Na této, pro mû osobnû historické, schÛzce jsem pochopil, Ïe BÛh na‰e (Vikiho a moje)
rozhodnutí o spolupráci bere víc neÏ váÏnû. Ani Jirka Dedecius ani Ota nic nevûdûli o detai-
lech na‰eho rozhodnutí – pokud si pfieãtou tyto fiádky, tak se to doví aÏ nyní. Ota nám ozná-
mil, Ïe za t˘den odjíÏdí na 3 mûsíce do USA, a nabídl nám, zda bychom na tu dobu nepfie-
vzali patnáctiminutovou relaci Magazín (tehdy kaÏdé pondûlí). V témÏe okamÏiku jsem vûdûl,
Ïe to beru, ale nemûl jsem odvahu to takto fiíct (co by si o nás myslel?) – ale chtûli jsme spo-
lupráci, tak ji máme – fiíkal jsem si! Vzali jsme si diplomatick˘ch 24 hodin na rozmy‰lenou
a pak jsme to potvrdili. Dodnes nechápu, kde vzal tak zku‰en˘ a ostfiílen˘ rozhlasov˘ pra-
covník takovou odvahu k pfiedání první ‰tafety vlastní dlouholeté práce. 

Pfiedstavy o spolupráci s rádiem
Jestli jsem mûl nûjaké pfiedstavy o spolupráci, pak se toãily kolem techniky. Netu‰il jsem,

Ïe bûhem t˘dne mûl b˘t ze mne redaktor. Znovu podtrhuji, Ïe jsem nikdy pfiedtím nesly‰el
jedinou kfiesÈanskou rozhlasovou relaci! (Pfiiznávám, Ïe nejsem v kaÏdé situaci tak rozhodn˘.)
Jirka mi nabízel záznamy star˘ch MagazínÛ – nic jsem nechtûl – musím to zkusit napsat a buì
to pÛjde a má to cenu, nebo to nepÛjde a byl to omyl. Tak vznikl jak˘si tandem, já psal texty
a Viki naãítal. Brzy se ke ãtení textÛ pfiidala i Vikiho Ïena Iva (od té doby mají 2 dûti – tfietí jim
malinké zemfielo – a myslím, Ïe jak Iva, tak Honza nikdy spolupráci s TWR-CZ nepfieru‰ili).

Práce u Jirky v domácím studiu mi byla profesnû blízká a po vlastním zamûstnání jsem
chodil dost ãasto pracovat na dal‰ích pofiadech, pfiedev‰ím na relaci Svûtem Bible, která se
velmi brzy prodlouÏila z pÛvodních 15 na 30 minut dennû, a s tím bylo dost technické práce.
DomÛ jsem chodil mnohdy aÏ po pÛlnoci. Zde musím podûkovat své dcefii a manÏelce, které
mi tuto sluÏbu velkoryse umoÏnily a podpofiily v ní! Na‰í Alãi bylo tehdy 11 let a naprosto
vûdomû mû podpofiila, aã uÏ tehdy dobfie vûdûla, Ïe doma moc ãasu nebudu. Nikdy mi to
nevyãítala, aã tím musela obãas trpût. Vûdûl jsem to a snaÏil jsem se co nejlépe vyuÏívat ãas.
JenÏe já jsem nejen nedÛvûfiiv˘ (coÏ je vût‰inou dobrá vlastnost, jen nûkdy naopak zatrápenû
problematická), ale navíc i uzavfien˘. O to to mûla a má moje rodina tûÏ‰í. 

První Magazín jsem pfiipravoval asi 50 hodin – témûfi kaÏd˘ den do 4 hodin do rána – cel˘
t˘den. Ve‰kerou techniku, kterou jsem mûl k dispozici pfiedstavovaly hodinky a modr˘ kopí-
rák. To bylo pfiepisování – jejejej! To byly zaãátky. KdyÏ jsme toãili asi ãtvrt˘ nebo pát˘
Magazín, Jirka prohodil mezi fiádky: „Jak znám Otu, tak Magazín vám uÏ zÛstane”. To jsem
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povaÏoval za absurdní, ov‰em Jirka promluvil prorocky! Ota Magazín uÏ nikdy nedûlal, a aÏ
za nûkolik let ho na ãas pfievzal Petr Raus – pozdûji jsme Magazín zru‰ili. 

Ota VoÏeh pfiijíÏdûl natáãet pfiedev‰ím Kompasy a z tûchto relací jsem pochopil, kdo
Otakar VoÏeh je. Dodnes povaÏuji Kompas za vynikající relaci – pro mû urãitû. 

Pár popsan˘ch fiádkÛ nemÛÏe ãtenáfii pfiedat onu sílu skuteãn˘ch rozhodnutí a nov˘ch kon-
taktÛ. Tûchto nûkolik mûsícÛ v roce 1990 totálnû zmûnilo mÛj zabûhl˘ Ïivot. Absurdní na tom
je ten fakt, Ïe z odmítnuté spolupráce se nakonec vyvinul velmi tûsn˘ vztah mezi KfiesÈansk˘m
sborem Brno a TWR-CZ. 

Nástup do sluÏby
Podzim roku 1990 jsem proÏíval v intenzivní a roz‰ifiující se spolupráci s TWR-CZ. Prakticky

dennû po práci a celé soboty jsem byl u DedeciusÛ a pracovali jsme na pfiípravû relací. Lída,
Jirkova manÏelka, vytváfiela vynikající zázemí. Na urãitou dobu jsem se stal ãlenem jejich
domácnosti, s vdûãností jsem pfiijímal místo u stolu. Lída je také moc dobrá kuchafika a aÏ jsem
se mnohdy cítil zahanben, protoÏe jsem nemûl jak jejich pohostinnost odplatit. 

Na pfielomu let 1990 a 1991 se ukázalo, Ïe takto pfiipravovat relace v budoucnosti nejde.
K Jirkovi do domácího studia jsem pfiicházel nejdfiíve kolem 16. hodiny, práce se protahovaly
dlouho po pÛlnoci a ráno vstávat do práce – to se dlouho nedalo vydrÏet. Byli jsme unaveni
v‰ichni. Jirka Dedecius navrhl tehdej‰ímu pfiedsedovi Rady TWR-CZ, Janu Titûrovi, abych byl
pfiijat do trvalého pracovního pomûru. I kdyÏ jsem si uvûdomoval v‰echny dÛvody této my‰-
lenky, pfiece jen mû tato informace silnû zaskoãila. Nikdy jsem o takové sluÏbû neuvaÏoval,
necítil jsem se ani vhodnou osobou a navíc jsem v té dobû proÏíval zvlá‰tní BoÏí pfiízeÀ v mém
dosavadním zamûstnání. 

Pokusím se trochu vykreslit svoji situaci. Od vojny jsem pracoval v Domácích potfiebách
Brno jako technik zku‰ebny kvality spotfiebního zboÏí sortimentu elektro. Myslím, Ïe lep‰í
práci bych tûÏko nûkde hledal. Byla to práce naprosto samostatná, zajímavá a byl jsem
„pánem svého ãasu”. V obchodû bylo a myslím je dodnes spousta znám˘ch a v té dobû se
„známí” hodili denodennû. Dnes je to jinak. (Tehdy zákazníci prosili prodavaãe, aby jim nûco
prodali – dnes prodavaãi prosí zákazníky, aby si to koupili.) Pfii‰el rok 1989 a mezi první kymá-
cející se „jistoty” patfiily kolosální obchodní jednotky. Domácí potfieby Brno obhospodafiovaly
cel˘ tehdej‰í Jihomoravsk˘ kraj. To bylo velké podnikové fieditelství (kam patfiila i zku‰ebna),
nûkolik velkoobchodních skladÛ v regionu a spousta prodejen – jeden z nejvût‰ích obchod-
ních kolosÛ socialismu. Podnikové fieditelství bylo trnem v oku v‰em ostatním pracovníkÛm
a mnoÏstevní síla jejich hlasÛ zaãala pÛsobit. Redukce podnikového fieditelství postihla i pra-
covi‰tû, kam patfiila zku‰ebna. Na pracovi‰ti bylo v té dobû asi 20 zamûstnancÛ a bylo cel-
kem logické, Ïe v‰ichni dostaneme v˘povûì. ProÏíval jsem to dost tûÏce a hodnû jsem se za
tuto situaci modlil. Navíc jsem byl dost bezradn˘, protoÏe takto specializovaná profese se
nûkde tûÏko uplatÀuje – v té dobû zvlá‰È. Na Vánoce 1990 se stal mal˘ zázrak. Jeden z vel-
koobchodních skladÛ chtûl zachovat zku‰ebnu (moje pracovi‰tû) pro svoji potfiebu a dva pra-
covníci mohli zÛstat. Nov˘ ‰éf nabídl novou pracovní smlouvu mé kolegyni a mnû. Z dvaceti
lidí jsme dva mohli zÛstat! 3. ledna 1991 jsem podepisoval novou pracovní smlouvu se stej-
n˘m zafiazením, na stejném pracovi‰ti – jen pod jin˘m názvem firmy! To byl jasn˘ dÛkaz BoÏí
pfiíznû a takto jsem to také bral! Nic lep‰ího jsem si nemohl pfiát. A v tomto okamÏiku jsem
dostal nabídku nastoupit do TWR-CZ. Z rozhovoru na toto téma s pfiedsedou Rady TWR-CZ
bylo jasné, Ïe v TWR-CZ nebudou Ïádné finanãní jistoty. Peníze byly tak na jednu v˘platu
dopfiedu a v té dobû navíc nikdo nemûl nûjakou konkrétní pfiedstavu, jak TWR-CZ bude vypa-
dat a co bude vlastnû dûlat, kdo to v‰echno bude financovat... (díky Bohu! - vysvûtlím pozdûji!). 

V církvi ãasto sly‰íme frázi „BÛh mi ukázal, BÛh mû povolal, BÛh mi fiekl”. Nikdy jsem tûmto
frázím nerozumûl a dodnes jsem k nim zdrÏenliv˘. Ke mû BÛh hovofií jinak. Nikdy v Ïivotû
jsem nedostal jasnou „lajnu”, kdy to prostû jinam ne‰lo. V Ïádné situaci nezÛstala jediná
v˘chozí skulinka ven, která by pfiedstavovala to nejlep‰í BoÏí fie‰ení. Právû naopak. BÛh pfii-
pravil nejménû dvû lákavé a dobré moÏnosti. Jsem pfiesvûdãen, Ïe jak nová práce
v Domácích potfiebách, tak práce v TWR-CZ byly Bohem pfiipravené moÏnosti a v obou byl BÛh
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pfiipraven mnû poÏehnat! V následujících letech jsem znovu pozoroval (a nejen u sebe), Ïe
BÛh podobn˘m zpÛsobem pfiedkládá moÏnosti a koneãnou volbu nechává na ãlovûku.
Samozfiejmû je rozdíl mezi dvûma moÏnostmi, kdy jedna je léãkou Satanovou a druhá BoÏím
pfiáním. Ale nepí‰i teologickou pfiíruãku. Jsem rád, Ïe jsem si vybral TWR-CZ. KdyÏ jsem asi
t˘den po zmínûném ‰Èastném podepsání nové pracovní smlouvy Ïádal ‰éfa o rozvázání pra-
covního pomûru dohodou, nepromluvil ani slovo a s otevfienou pusou mlãky podepsal.
Myslím, Ïe nemohl pochopit. Za 14 dnÛ jsem byl u Jirky Dedeciuse uÏ od rána. Nastoupil jsem
oficiálnû jako technik a také jsem byl vnitfinû pfiesvûdãen, Ïe v TWR-CZ budu dûlat technic-
kou práci. Bûhem prvního t˘dne jsem pochopil, Ïe více neÏ technik budu autor a redaktor. UÏ
podruhé se velice rychle zmûnily moje pÛvodní pfiedstavy o mém pÛsobení v kfiesÈanském
rádiu. KdyÏ se po deseti letech ohlíÏím zpût, musím dûkovat Bohu, Ïe pfiede mnou zastírá blíz-
kou i dalekou budoucnost! Kdyby mi tehdy nûkdo fiekl, co v‰echno TWR-CZ bude pfiedstavo-
vat, Ïe se budeme 5x stûhovat, Ïe budeme stavût vlastní dÛm z ãesk˘ch penûz, Ïe budeme
vysílat i na VKV, Ïe budeme vysílat Ïivé pofiady... fiekl bych mu, aÈ neblábolí a uklidní se.
Kdyby mi takovou informaci dal BÛh a já to pochopil – lekl bych se a nikdy se do takového
díla nepou‰tûl! BoÏí vedení je prostû úÏasné. Stejnû úÏasné je b˘t v jeho sluÏbû, v jeho rukou –
aÈ jdete kudykoli. 

Na tehdej‰í na‰e pfiedstavy o rÛstu Trans World Radia v âesku se asi v‰ichni zasvûcení
díváme s utajovan˘m úsmûvem, kryjícím na‰i naivitu a utopické sny. Kde je nûkolikapatrová
budova s koncertním sálem a sály pro shromaÏìování církví, kde jsou miliony dolarÛ ze zahra-
niãí, které plynou na podporu ãesk˘ch chud˘ch kfiesÈanÛ, kde je ‰táb 8 pracovníkÛ jen pro
návaznou práci... ale je zde nûco úplnû jiného, o to víc úÏasného. Díky Bohu za jeho vedení. 

Moje osobní povídání by zÛstalo neúplné, kdybych se nezmínil, Ïe pfiede mnou uÏ do
TWR–CZ oficiálnû nastoupili Jirka Dedecius, Petr Kolek a Jitka StfiíÏová – byli o chlup
„rychlej‰í” a pokud jde o mnû, rozumûl jsem si s nimi v˘bornû a vytvofiili mnû ty nejlep‰í
moÏné podmínky pro práci. Ale o tom bude je‰tû fieã. V té dobû jsem v‰ak poprvé na
vlastní kÛÏi pochopil, Ïe spolupráce lidí vûfiících v Pána JeÏí‰e je moÏná a krásná, i kdyÏ
jsou z rÛzn˘ch sborÛ a denominací. Jen se nesmí „spolupracovat pro spolupráci” – musí jít
o spoleãnou BoÏí vûc, pak to jde nádhernû. Osobnû nemám rád teoretické ekumenické
hnutí a podobné aktivity, které mi pfiipadají strojené. Mám rád spoleãn˘ zápas o danou
konkrétní vûc.

Ve vzpomínkách na dal‰í období (a nejen roku 1991) se uÏ budu snaÏit postihnout
i souvislosti, které se mû tfieba dot˘kaly jen okrajovû. MoÏná nûkdy nûkdo napí‰e více
podrobností, urãitû si nepamatuji v‰echno a urãitû moje vidûní nemusí odpovídat detai-
lÛm skuteãnosti té doby. Tehdy jsem si nemyslel, Ïe bych mûl nûco sepisovat, ale o pût
let pozdûji jsem uÏ vûdûl, Ïe cesta, kterou nás BÛh vede, bude stát za pár vzpomínek
pro dal‰í generace a pfiedev‰ím by se alespoÀ pár stfiípkÛ mûlo dostat k na‰im poslu-
chaãÛm, vûrn˘m modlitebníkÛm a podporovatelÛm sluÏby TWR-CZ! O to jsme se sna-
Ïili kaÏdého pÛl roku ve zpravodaji Anténa. Zdaleka jsme nemohli uvést v‰e a nebude
to ani v této publikaci. 

Pohoda u DedeciusÛ
Rodinn˘ dÛm manÏelÛ Dedeciusov˘ch stojí na brnûnské ulici, jejíÏ stoupání je tak prudké,

Ïe v zimû byla vût‰inou nesjízdná, a kolikrát jsem do‰el k jejich brance jen díky plotu, po kte-
rém jsem jaksi nemotornû ruãkoval. MoÏná je v tom i jakási symbolika: „Rovina na ‰ikmé
plo‰e”. Jak˘si záchytn˘ bod ve znaãnû nestabilním terénu. Toto místo bylo m˘m prvním téwé-
ráck˘m pracovi‰tûm a vlastnû prvním pracovi‰tûm samostatné ãeské redakce vÛbec.
Dedeciusovi dávali k dispozici cel˘ dÛm, ale nejvíce jsme uÏívali první patro. Velk˘ ob˘vák
slouÏil jako prostor pro natáãení a administrativní práce související s programovou ãástí na‰í
sluÏby. Návazná sluÏba se v té dobû postupnû stûhovala z Rakouska do Brna a pokud si
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vzpomínám, tak její zaãátky byly zase v domku Petra Kolka – coÏ bylo nedaleko, na druhém
konci sídli‰tû. Úãetnictví a ostatní administrativa v té dobû vÛbec nebyly. Psát na stroji se dalo,
jen kdyÏ se nenatáãelo. Jirka mûl uÏ v té dobû jak˘si poãítaã a pofiád do nûho nûco klapal
a zatímco jsem vÛbec nechápal, na co taková ma‰ina je dobrá, psal jsem rukou, pozdûji na
psacím stroji – samozfiejmû pfies kopírák.

Vedlej‰í místnost byla reÏie, a to bylo hlavní království mé práce. Poprvé jsem vidûl profe-
sionální páskové magnetofony, poprvé jsem vidûl, jak se magnetofonov˘ pásek stfiíhá a sle-
puje a jak takto mizí v‰echny pfiebrepty, ka‰lání a zvuky, které ve vysílání nemûly zÛstat. 

V roce 1991 se zaãíná formovat t˘m spolupracovníkÛ. Pracovníky TWR-CZ uÏ byli Jirka
Dedecius, Petr Kolek, Jitka StfiíÏová a já (Ale‰ Barto‰ek). S Jirkou jsme pracovali v˘hradnû
na pofiadech – o nic jiného jsme se celkem nestarali. (Jirka si jen obãas posteskl po natáãení
hudby. Bylo vidût, Ïe dlouhá léta ilegální práce s hudbou se nedala jen tak vymazat. V této
dobû v‰ak stateãnû bojoval s pfiípravou pofiadÛ. ¤íkával, Ïe toto nikdy nechtûl dûlat, ale bylo
vidût, Ïe chce pomoci tam, kde bylo v té dobû nejvíce potfieba). Petr Kolek s Jitkou StfiíÏovou
transformovali do domácích pomûrÛ návaznou sluÏbu.
Aktivním pomocníkem návazné práce byl Josef
Seãka, kter˘ tuto práci dûlal uÏ v zahraniãí. Jitka se
snaÏila o zavedení nûjakého administrativního
pofiádku, ale s tím jsme nemûli nikdo zku‰enosti
a navíc s podobn˘mi organizacemi nebyly v republice
zku‰enosti vÛbec. Dodnes si pamatuji, jak jsem je‰tû
dost pozdûji vym˘‰lel a maloval vlastní penûÏní deník,
kter˘ by vyhovoval nejen nám, ale i vznikajícím finanã-
ním pfiedpisÛm. Dost dlouho jsme ho pouÏívali,
a pokud je nûkde uloÏen, tak se jednou úãetní historici
budou divit. Hlavní agendu a právní souvislosti mûl
v malíãku právník Václav Kadlec. Byl ãlenem Rady
TWR-CZ (tehdy se je‰tû jmenovala ¤ídící v˘bor)
a právû tento muÏ se zanedlouho stal v˘konn˘m
vedoucím TWR-CZ (jak se tehdy oznaãoval fieditel),
a to na pln˘ úvazek. Úplnû prvním vedoucím novû
vznikající samostatné ãeské redakce TWR byl Petr
Kolek. Václav Kadlec celou práci organizaãnû postavil
na nohy.

Práce v domû Jirky Dedeciuse byla v˘hodná
a v této dobû asi nenahraditelná. Pro „chudé” TWR-
CZ to bylo zázemí bez finanãních v˘dajÛ, zavedené
a pfiizpÛsobené prostfiedí, a v‰ichni se tam cítili jako
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Rovina na ‰ikmé plo‰e. DÛm a zázraky techniky Jirky a Lídy Dedeciusov˘ch.

KdyÏ se dnes dívám na fotogra-
fie, usmívám se. Technika jde neu-
vûfiitelnû rychle dopfiedu, coÏ pfiiná‰í
úsporu i starosti. Napfi. jeden cív-
kov˘ magnetofon stojí kolem stotisíc
korun a dnes je nahrazen digitálním
záznamov˘m pfiístrojem, jehoÏ cena
je asi 10x men‰í. To je jen jedna
z mnoha v˘hod moderní techniky.
Nev˘hodou je sama skuteãnost
rychlého pokroku. Zatímco cívkové
magnetofony uÏ existují desetiletí,
v‰echny archivní zvukové snímky
uloÏené na páscích, jsou pohotovû
k dispozici. Moderní záznamové
metody jsou nesrovnatelnû v˘hod-
nûj‰í, ale za období pouh˘ch deseti
let se uÏ vystfiídaly nejménû ãtyfii
systémy, z nichÏ dva uÏ prakticky
zanikly a dal‰í je na ústupu. Tak
vyvstal velk˘ problém s archivací
zvuku. Která metoda bude je‰tû za
dal‰ích 30 let pouÏitelná? 
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doma. První spolupracující autofii byli lidé, ktefií uÏ dfiíve tajnû toãili svoje úvahy a relace, takÏe
Jirkovo „studio” dÛvûrnû znali a uÏ se neotáãeli se strachem, zda je nûkdo nesleduje. Otakar
VoÏeh jezdil kaÏd˘ t˘den, pozdûji kaÏd˘ch 14 dnÛ natoãit své nové relace a odváÏel do Vídnû
v‰echny na‰e hotové pofiady na páskách. Myslím, Ïe na jafie 1991 jsme uÏ byli zodpovûdní
za celou produkci ãeského vysílání a Ota si ponechal jen Kompas. Dnes by mû moc zajímalo,
s jak˘mi pocity nám Ota pfiedával to, co tak dlouho budoval, co mu tak pfiirostlo k srdci. UÏ
jsem to pozoroval pfied pár mûsíci, kdyÏ pfiedával Magazín, nyní jsem pozoroval, jak nená-
padnû pfiedává v‰e! Sám si to skuteãnû neumím pfiedstavit. Tento poãin pro mû zÛstane vel-
k˘m vzorem. Není nic snaz‰ího, neÏ zatrpknout a bolestnû trpût hofikostí nad dílem, které
jsem „porodil”, propracoval a na nûmÏ jsem nechal podstatn˘ kus Ïivota svého i své rodiny
a které najednou pou‰tím pod ruce lidí, které ani moc neznám... MoÏná stejnû hrdinsky jed-
nali i dal‰í zakladatelé ilegálního ãeskoslovenského kfiesÈanského vysílání TWR, ale u Oty
jsem mûl tu ãest to vidût na vlastní oãi. Ani náznak nûjaké nerozhodnosti ãi obavy jsem
nepozoroval a také Ïádn˘ náznak rezignace – tady to máte a dûlejte co umíte. Bylo to skvûlé!
Myslím, Ïe jen BÛh zná jeho srdce, a jen doufám, Ïe ho to moc nebolelo. KaÏdá jeho
náv‰tûva byla malou laskavou instruktáÏí, co by bylo moÏné dûlat a jak nejlépe. PokaÏdé se
zajímal, pfiedával zku‰enosti, poradil a tento zájem má dodnes. Mám mnohdy opaãná nut-
kání, ale chci to umût stejnû tak!

V Jirkovû domû jsme spoleãnû proÏili nejen pfiíjemné chvíle u rodinného stolu, ale také nej-
rÛznûj‰í setkání. Poprvé jsem se tam setkal se Steigerov˘mi z HCJB, setkal jsem se tam
s Georgem Sommerem (v˘konn˘ tajemník ãeskoslovenské baptistické konvence v USA
a Kanadû) a jeho rodinou, seznámil jsem se tam s Marikou (jejíÏ pfiedná‰ky o rodinû byly v té
dobû uÏ hodnû populární). Poprvé jsem vidûl pfiedstavitele mnoh˘ch církví pohromadû, sezná-
mil jsem se s manÏely Mockov˘mi, s Lubo‰em Hlavsou, Jifiím Hurtou ... Prostû kolem TWR
se toãilo spousta znám˘ch jmen, jejichÏ tváfie jsem nikdy pfiedtím nevidûl. Tato zku‰enost
samozfiejmû platila a platí pro v‰echny novû pfiicházející pracovníky dodnes. 

Odchod z domácího prostfiedí
Po nûkolika mûsících prvních krokÛ TWR-CZ zaãínalo b˘t jasné, Ïe práce v t˘mu je zcela

odli‰ná od systému práce jednotlivcÛ v ilegalitû. Vûdûli jsme v‰ichni, Ïe chceme b˘t jeden t˘m
misijních spolupracovníkÛ a Ïe se tedy musíme vzájemnû „obru‰ovat”, namodelovat si urãit˘
vlastní fiád a systém práce. Toto vidûli i manÏelé Dedeciusovi, a i kdyÏ jim to moÏná bylo líto,
pochopili, Ïe TWR-CZ v jejich domku trvale zÛstat nemÛÏe. Práce se rozrÛstala a jejich sou-
kromí bylo pfiece jen hodnû naru‰ováno. Nûktefií (vãetnû mne) jsme si dost naivnû mysleli, Ïe
zahraniãní pfiátelé po‰lou pár tisíc dolarÛ a zakoupením vhodného objektu vyfie‰íme problém
studia a kanceláfií. V roce 1991 byly nemovitosti je‰tû relativnû velmi levné a za pár tisícovek

dolarÛ se dalo koupit skuteãnû hodnû.
JenÏe realita byla jiná a brzy jsme
pochopili, Ïe ze zahraniãí peníze jen tak
nepfiijdou. Mû osobnû to tehdy dost
mrzelo, zvlá‰tû kdyÏ jsem vidûl kolik tisíc
dolarÛ je vydáváno na rÛzné jiné kfies-
Èanské aktivity. Dnes jsem Bohu vdûãn˘
za poÏehnání, kterého se nám dostalo
právû v tom, Ïe se tak nestalo. JelikoÏ
jsme nemûli peníze, uvaÏovali jsme
i tak, Ïe studio zÛstane u Jirky a kance-
láfie budou v nûjakém blízkém pronaja-
tém objektu – ale i tuto my‰lenku jsme
opustili. Chtûli jsme b˘t pohromadû.
Václav Kadlec uÏ ”fiediteloval” a první
tváfi vznikající organizace se zaãínala
r˘sovat. 
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Poloprázdná budova „Drutis”.
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Nedaleko Jirkova domu byl velk˘ kanceláfisk˘ objekt
DRUTIS, kter˘ byl díky hospodáfisk˘m kotrmelcÛm té
doby témûfi cel˘ k pronajmutí. Nám by staãily dvû kan-
celáfie a studio. PoÏadavky na studio byly tro‰ku jiné
neÏ na kanceláfie. Pfii v˘bûru prostoru jsme museli dávat
pozor na okolní hluk, na provoz nad studiem atd. Sv˘mi
zku‰enostmi nám hodnû pomáhal specialista TWR na
akustiku a techniku Helmut Menzel (ten, kter˘ se svou
rodinou jezdil pa‰ovat pásky z âeskoslovenska do
Monte Carla). Kanceláfie jsme pronajali hned, pfiestûho-
vali se do nich Jitka StfiíÏová, Petr Kolek, Václav Kadlec –
tedy administrativa a návazná sluÏba. Bylo to asi 
5 minut pû‰ky z Jirkova domu a chodili jsme tam na spo-
leãné modlitební chvíle, porady apod. V suterénu zmí-
nûného objektu byl obrovsk˘ poãítaãov˘ sál, v té dobû
uÏ prázdn˘. Pronajali jsme ho a zaãali z nûho budovat
studio. Samozfiejmû vlastníma rukama, s nad‰ením a za
pomoci brigádníkÛ z církve. Asi by to nebylo ‰patné stu-

dio. Sál byl akusticky zatlumen˘, mûl dokonce klimatizaci, byl hodnû velk˘, ale bylo tfieba
mnoho a mnoho stavebních úprav. Souãasnû s pfiípravou pofiadÛ to ‰lo dost pomalu. Byly letní
prázdniny 1991 a budova Drutisu zmûnila majitele. Ceny nemovitostí ‰ly strmou kfiivkou nahoru
a od toho se odvíjely i ceny pronájmÛ. Nov˘ majitel budovy zmûnil podmínky pronájmu a my
jsme museli konstatovat, Ïe na nájem prostû nemáme. Václav Kadlec vyfie‰il situaci proná-
jmem prostoru v nebytovém domû v centru Brna. Nic nás tak netrápilo, jako epizoda s roze-
stavûn˘m studiem. Pronajat˘ poãítaãov˘ sál jsme museli dát do pÛvodního stavu. KdyÏ jsme
ho upravovali, vÛbec nás nenapadlo, Ïe bychom ho nûkdy mûli „restaurovat”. Stra‰n˘ pocit
a nechuÈ – ale jakÏ takÏ se to nakonec podafiilo a velmi rychle jsme z Drutisu ode‰li. Ov‰em
i tento pfiechodn˘ a krátk˘ ãas (ani ne pÛl roku) mûl pro TWR-CZ velk˘ v˘znam. Drutis likvido-
val v‰e, co mûl, a rozprodával nábytek, psací stroje, stolní lampy a jiné potfieby, kter˘ch se nám
nedostávalo. Za pár korun jsme tak nakoupili ve‰ker˘ potfiebn˘ nábytek a dal‰í vybavení.
Dobfie si pamatuji na ledniãku, která nám slouÏí dodnes. Stála pfiesnû 120,– Kã a chladí i mrazí
bez jediné poruchy. Asi bych se mûl zmínit, Ïe nûkdej‰ím pracovníkem Drutisu byla moje Ïena
Mirka, která nám mnoho záleÏitostí pomáhala vyfiídit. 

Pamatuji si také na jednu epizodku z nákladního v˘tahu. Stûhovali jsme právû nábytek 
a byl s námi Ivo Îák, kter˘ v té dobû chodil obãas pomáhat Petrovi Kolkovi s psaním dopisÛ.
Zaskládáni skfiínûmi jsme jeli dolÛ a Petr Kolek z niãeho nic vyzval Ivo‰e, zda by nechtûl
s námi spolupracovat více a pfiípadnû se stát dal‰ím pracovníkem. Ivo‰ovo i moje pfiekvapení
sice nezpÛsobilo zastavení v˘tahu, ale v oné plechové kleci byl zaãátek pozdûj‰ího pÛsobení
Ivo‰e Îáka v TWR-CZ. 

Václav Kadlec pronajal vynikající prostory. V centru Brna, v zahradním traktu ru‰né ulice
stál nájemní tfiípatrov˘ dÛm a horní dvû patra jsme mohli uÏívat. Úplné ticho, v˘borná dostup-
nost vefiejnou dopravou a dvû celá patra! Mûli jsme k dispozici asi 7 místností. Vyhrnuli jsme
si rukávy a spoleãn˘m úsilím bylo velmi rychle v‰e pfiipravené k práci. Ze tfií místností jsme
vybudovali 2 reÏie a jedno studio. Bylo to fantastické, mezi reÏií a studiem bylo tfiívrstvé sklo –
prostû radost pracovat. 

Pfii v‰em tom, o ãem se zmiÀuji, bylo na‰i stálou prioritou pfiipravovat co nejlep‰í rozhlasové
pofiady. Dostávali jsme nové a nové dopisy od dal‰ích, nám neznám˘ch posluchaãÛ. Stále více
pfiicházely také dopisy od posluchaãÛ, ktefií „Monte Carlo” poslouchali dlouhá léta a nikdy se
k tomu nepfiiznali, alespoÀ ne dopisem. Pfii na‰ich náv‰tûvách ve sborech jsme cítili vdûãnost
za tuto práci. A i kdyÏ jsme mnozí teprve zaãínali, vidûli jsme, Ïe to, co na‰i prÛkopníci zasé-
vali, pfiineslo a pfiiná‰í uÏitek. Copak jsme mohli nejít dál a nepfiekonat tak malicherné pfie-
káÏky? UÏ od té doby máme obyãej denních spoleãn˘ch modlitebních zti‰ení. Povzbuzovali
jsme se vzájemnû a sdíleli radost z moÏnosti b˘t u ãeského kfiesÈanského rozhlasu. 
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Od roku 1991 se velmi zmûnilo
spoleãenské klima a zpÛsob Ïivota
jednotlivcÛ. Dnes, v roce 2000, uÏ
prakticky neexistují „svépomocné”
aktivity. Díky jinému Ïivotnímu
a pfiedev‰ím pracovnímu stylu je
témûfi nemoÏné zajistit nûjakou
dobrovolnou brigádnickou akci.
Tehdy to bylo jiné. Zmûna politic-
k˘ch pomûrÛ je‰tû více umocnila
nad‰ení a zápal pro uÏiteãné a pro-
spû‰né dílo. S fyzick˘mi pracemi
nám pomáhalo hodnû kfiesÈanÛ
z rÛzn˘ch brnûnsk˘ch sborÛ.
Nebylo to ale jen nad‰ení, co nás
povzbuzovalo k pfiekonávání v‰ech
pfiekáÏek.
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Kde se vzal, tu se vzal...
Na konci roku 1990 jsme zaãínali

s nûkolika málo patnáctiminutov˘mi
relacemi. Nosn˘ program Svûtem
Bible byl také patnáctiminutov˘
a Otakar VoÏeh postupnû vtahoval do
spolupráce nûkolik dobrovolníkÛ.
Americká kfiesÈanská misijní spoleã-
nost, která je distributorem tohoto
pofiadu do celého svûta, nabídla
ãeské redakci prodlouÏení na 30
minut (zaplatila i vysílací ãas), a to uÏ
znamenalo mít jednoho pracovníka –
specialistu – jen pro pfiípravu tohoto
pofiadu. Ani nevím, jak se o tom dovû-
dûl Pavel Vopaleck˘ v Ostravû. Jak to
bylo doopravdy, mÛÏe popsat jen on,
ale my jsme v Brnû najednou byli
postaveni pfied hotovou vûc: Pavel
Vopaleck˘ je dal‰ím pracovníkem
TWR-CZ na pln˘ úvazek a bude pfii-
pravovat relaci Svûtem Bible. 

Ohlas na tuto relaci pfiedãil
v‰echna na‰e oãekávání a dodnes je
programem ãíslo jedna v na‰í
pomûrnû bohaté nabídce. Nejeden
posluchaã pfiiznával, Ïe díky pofiadu
Svûtem Bible teprve objevuje bohat-
ství BoÏího slova a zaãíná rozumût
starozákonním textÛm. Takové
dopisy pfiicházejí i od dlouholet˘ch
kfiesÈanÛ. Obãas se v dopise nebo
v osobním setkání posluchaãi svûfiili,
Ïe vysílání TWR-CZ bylo pro nû
mal˘m impulzem a povzbuzením
k Ïivotnímu rozhodnutí pfiijmout
JeÏí‰e Krista za svého Pána
a Spasitele. To je vzpruha a radost!
(Jedna perliãka: Jistá posluchaãka
nám napsala, Ïe ji na‰e vysílání pfii-
mûlo k rozhodnutí vstoupit do
fiehole.)

Od individualit k t˘mové práci
Roky 1992 a 1993 znamenaly

krystalizaci kolektivu TWR-CZ.
Pracovali jsme v‰ichni v jedné
budovû a zaãínali jsme na‰i práci vní-
mat více a více jako práci t˘movou.
Vzájemná pomoc byla samozfiej-
mostí. Nikdo z nás nebyl takov˘ spe-
cialista, Ïe by napfiíklad technik
odmítl vypomáhat v návazné sluÏbû
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Pavel Vopaleck˘ vzpomíná:

Cesta k TWR-CZ
Od mládí mû zajímali lidé. Jaksi podvûdomû jsem

poznával, Ïe vztahy mezi lidmi závisejí na jejich vzá-
jemné komunikaci. V souvislosti s komunikací mezi
lidmi mû zajímala také ãe‰tina, prostû jazyk; tedy
gramatika, vûtná stavba, pofiádek slov a jeho vliv na
srozumitelnost v˘povûdi… Ale také správná ãeská
v˘slovnost, pfiirozená intonace vûty a dal‰í sloÏky
na‰eho jazyka. Pozoroval jsem, jak lidé mezi sebou
mluví, jak intonují otázky nebo dÛrazné v˘povûdi
a jak pouÏívají rozmanitá zabarvení pro vyjádfiení
své my‰lenky ãi svého rozpoloÏení…

Zájem o jazyk vyjádfien˘ mimo jiné také zájmem
o poezii, spojen˘ s rostoucí láskou k Pánu JeÏí‰i,
mûl svÛj v˘sledek mimo jiné v tom, Ïe jsem
postupnû na rÛzn˘ch men‰ích i velk˘ch fórech reci-
toval kfiesÈanskou poezii. Kromû toho jsem „jen tak“
ze zájmu studoval problematiku vefiejného projevu,
i kdyÏ v té dobû jsem docela pevnû odmítal byÈ jen
malé pfiíspûvky v oblasti kázání…

PfiestoÏe byla hluboká totalita, vyrÛstal jsem ve
vûfiící rodinû i v ‰ir‰ím prostfiedí lidí oddan˘ch Pánu
JeÏí‰i. Toto prostfiedí formovalo mÛj Ïivot s Pánem
JeÏí‰em. Poznával jsem dÛleÏitost studia BoÏího
Slova, které jsem ãím dál více miloval. Nûkdy od
sv˘ch patnácti let jsem se z vlastní iniciativy uãil zpa-
mûti dÛleÏité biblické ver‰e a pozdûji (v dobû studia
na vysoké ‰kole) dokonce celé kapitoly. Souãasnû
s tím jsem se uãil poznávat praktické Pánovo vedení
v Ïivotû.

Zájem o lidi, kter˘ jsem ve svém srdci nacházel
jako stále silnûj‰í, postupnû smûfioval k rÛzn˘m for-
mám past˘fiské sluÏby v církvi. Pán BÛh pouÏíval
nejrÛznûj‰í pfiíleÏitosti k tomu, aby rozvíjel moji touhu
i dovednost rozumût nejrÛznûj‰ím lidem. To bylo pro
mû inspirací, abych se je‰tû více zajímal o psycholo-
gii a dokonce i o psychiatrii…

Po v‰ech tûchto zku‰enostech a v‰elijak˘ch for-
mách pfiípravy v rÛzn˘ch oblastech, kdy mû Pán
vyzbrojoval pro rozliãnou sluÏbu, krátce po revoluci
(na podzim 1990) pfii‰la nabídka práce v ãeské
redakci TWR na pfiípravû programÛ „Svûtem Bible“.
KdyÏ jsem se blíÏe seznámil s obsahem této sluÏby,
neváhal jsem. Vidûl jsem v tom BoÏí cestu. Tím se
otevfiela velká nová pfiíleÏitost ve sluÏbû druh˘m
vyuÏít mnohé z toho, co mû Pán BÛh nauãil a co mi
dal poznat.

Cesta uvnitfi TWR-CZ 
Nûktefií mi zpoãátku mûli trochu za zlé, Ïe jsem

ve sv˘ch pofiadech napodoboval styl bratra Oty
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a naopak. Dostáváme informaci, Ïe
po pádu komunismu v Albánii bude
moÏno vyuÏít jeden z tamních vysí-
laãÛ pro vysílání TWR, vãetnû vysí-
lání v ãe‰tinû. Z pÛvodních velmi opti-
mistick˘ch pfiedpokladÛ nakonec
vychází 15 minut dennû veãer na
stfiedních vlnách, ale je to mimofiádná
a vynikající pfiíleÏitost k roz‰ífiení na‰í
sluÏby. Nechceme opakovat stejné
relace a zaãínáme se pfiipravovat na
nové úkoly. UÏ zaãínáme chápat, jak
BÛh v‰echno naplánoval. Pár mûsícÛ
po pfiestûhování a upravení prostor
uÏ mÛÏeme roz‰ífiit programovou
nabídku témûfi na dvojnásobek. Do
kolektivu pfiicházejí dal‰í posily.

V bfieznu1992 nastupuje redakãní
spolupracovník Petr Raus. UÏ má
zku‰enosti s redakãní prací pro roz-
hlas. V úpln˘ch zaãátcích, je‰tû pfied
ustavením ãeské redakce, chodil
k Jirkovi Dedeciusovi ãíst texty relací
Svûtem Bible. Petr byl také osvûdãe-
n˘m bratrem ve svém sboru, Va‰ek
Kadlec ho dobfie osobnû znal a pro
práci v TWR-CZ vytipoval. Byl to
vynikající tip!

V srpnu nastupuje Petr Zeman do
návazné sluÏby, v záfií ekonomka
Jitka Hovofiáková. Petr byl dlouhole-
t˘m ‰éftechnikem zku‰ebny motorÛ
v podniku MEZ Brno, odchází do
dÛchodu a pfiijímá nabídku pro práci
v návazné sluÏbû. Od jeho pomoci
jsem tehdy pfiedev‰ím ãekal sniÏo-
vání hromady nevyfiízen˘ch dopisÛ
posluchaãÛ, ale k tomu nikdy nedo-
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VoÏeha. Pfiiznal jsem uÏ nûkolikrát, Ïe jsem to dûlal
vûdomû. Tím, Ïe jsem pracoval v Ostravû vzdálené
asi 170 km od brnûnského stfiediska, jsem totiÏ
vedle sebe nemûl nikoho, kdo by mû do této práce
zauãoval. Îádného reÏiséra (jak je to obvyklé pfii
práci v médiích), Ïádného uãitele, Ïádnou praktickou
pomoc nebo pfiímou zpûtnou vazbu. Byl jsem zcela
sám pfii pfiípravû pofiadÛ v domácí kanceláfii, a stejnû
sám ve studiu… pfied sebou pultík s textem, prsty na
mixáÏním pultu… Bylo mi jasné, Ïe se o nûco fun-
gujícího, kvalitního musím opfiít a styl bratra Oty mi
pfiipadal jaksi nejbliÏ‰í. A tak jsem zaãínal tím, Ïe
jsem se od nûj na nûkolik prvních mûsícÛ své roz-
hlasové práce odrazil. Mimochodem, potfiebu uãit se
od nûkoho nebo dokonce „napodobovat“ nûkoho,
pokládám za biblick˘ obecn˘ princip i pro duchovní
sluÏbu a Ïivot vÛbec (1K11:1, F 3:17). 

KdyÏ se mû Ale‰ Barto‰ek zeptal, co mi TWR
dalo, fiekl bych, Ïe velmi mnoho. Najednou pfiede
mnou stála velmi pfiíjemná sluÏební povinnost na
pln˘ úvazek studovat BoÏí Slovo! Obsahovû to pro
mû byla velká radost pro du‰i… Nelibost mi v‰ak
pÛsobila ãasová naléhavost vypl˘vající z termínÛ
vysílání pofiadÛ. âasto mû nutila opou‰tût hloubku
i formulaãní kvalitu, jakou bych si pfiál… Dennû jsem
musel vytvofiit a natoãit 10 normostran textu, kter˘
bude pfiiná‰et uÏitek.

Pfiípravou pofiadÛ „Svûtem Bible“ jako bych
absolvoval malou biblickou ‰kolu.

Cesta z TWR-CZ
V roce 1993 jsme z BoÏí milosti, spolu s dal‰ími

vûfiícími, zaloÏili sbor kfiesÈanÛ, kter˘ mûl velkou

Pavel Vopaleck˘ v Ostravû. Pfieklad, úpravu textÛ 
a natoãení pfiipravoval Pavel a pásky posílal do Brna
autobusem. Nûkdy se stalo, Ïe poslední autobus ujel 

a to pak byly fofry... V Brnû se doplÀovaly úvody, závûry,
písniãky na pfiání tak, aby celkov˘ ãas relace byl

pfiesnû 30 minut.

Petr Zeman.
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‰lo. Tato práce ãekala na dal‰í spolu-
pracovníky návazné sluÏby na‰í
redakce. Petr Zeman se se v‰í energií
zakousl do poãítaãové evidence
posluchaãÛ a pofiadÛ. Do té doby
ruãnû zpracovávaná agenda byla uÏ
nepfiehledná a ztrácela v˘znam.
Velmi jsem obdivoval odbornou adap-
tabilitu Petra Zemana, kter˘ v dÛcho-
dovém vûku dokázal vytvofiit poãíta-
ãovou databázi vyhovující na‰í evi-
denci. PouÏívali jsme ji aÏ do konce
roku 2000. Toto neuvûfiitelné a trvale
zdokonalované dílo se stává pro nás
nepouÏiteln˘m v okamÏiku, kdy Petr
Zeman uÏ pfiedává svoji práci dal‰ím.
V lednu 1993 nastupuje techniãka
Vûra Votavová. 
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Brno – Vevefií: Petr Raus „káÏe”...
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Toto krátké období bylo aÏ dopo-
sud asi nejsilnûj‰ím personálním roz-
‰ífiením na‰í práce. Za necelé dva
roky se poãet pracovníkÛ posunul
z nuly na osm aÏ devût lidí. Od
poãátku na‰í spolupráce jsme mûli
spoleãn˘ cíl a spoleãnou touhu slouÏit
Pánu Bohu. Spoleãnû usilujeme
o dobrou souhru v‰ech pracovníkÛ.
Uãíme se „kolektivnû“ myslet a praco-
vat tak, aby práce druhého mohla
navázat na práci prvního. Individuální
pfiístup k práci vût‰inou znamená
urãité omezení druh˘ch. Toho se chceme v‰ichni vyvarovat. V dobû totality byl nutn˘ prav˘
opak. KaÏd˘ sám a na svou pûst. Je jen logické, Ïe tak dlouholet˘ tajn˘ spolupracovník Jifií
Dedecius musel nyní pfiebudovávat svÛj styl práce a více své kapacity vûnovat koordinaci neÏ
vlastní tvÛrãí práci. To byla ‰koda a asi to vadilo i jemu. Nûkdy v této dobû se v nûm znovu
silnûji probudila touha natáãet hudební projekty. I kdyÏ prostory na Vevefií ulici, kde jsme v tuto
dobu sídlili, byly v˘borné – pro natáãení hudebních skupin to nestaãilo. Pfiitom jsme Jirkovi
dávali za pravdu v tom, Ïe se velmi brzy projeví nedostatek kvalitních hudebních nahrávek

touhu zvûstovat evangelium ztracen˘m lidem v na‰í
zemi, zejména tedy v na‰em bezprostfiedním okolí,
a také jim pak pomáhat v dal‰ím duchovním rÛstu.
KdyÏ se sluÏba sboru pod BoÏím poÏehnáním zaãala
rozvíjet a lidí pfiib˘valo, nûktefií vûfiící pfii‰li s otázkou,
zda bych mohl b˘t pro sborovou sluÏbu uvolnûn ze
zamûstnání. Tato my‰lenka se na fiadu mûsícÛ stala
pfiedmûtem modliteb celého t˘mu pracovníkÛ ve
sboru, ale také pfiedmûtem Pánova zkou‰ení na‰í
dÛvûry v Nûho, protoÏe z více dÛvodÛ bylo jasné, Ïe
nebudu zamûstnancem placen˘m z prostfiedkÛ
sboru.

Po více neÏ roãním zvaÏování rÛzn˘ch otázek
zaãalo jednání s pfiáteli v TWR-CZ a pak také hle-
dání dal‰í cesty pofiadu „Svûtem Bible“, jehoÏ tíÏe do
té doby kaÏdodennû spoãívala na m˘ch bedrech.
V˘sledkem hledání byla skuteãnost, Ïe od ãervence
1995 jsem se stal v TWR-CZ pouze externistou.
S drobn˘mi úpravami jsem pofiady „Svûtem Bible“
nahrával na základû textÛ peãlivû pfiipravovan˘ch
Petrem Rausem (pfiípadnû dal‰ími spolupracovníky).
Tím jsem získal ãasovou kapacitu pro roz‰ífiení své
sluÏby v rámci nového sboru v Ostravû. 

Pokud jde o zdroje pro Ïivobytí na‰í rodiny,
s vdûãností, ale i s nemalou bázní, konstatujeme, Ïe
ty staré principy „Ïivota z víry“, které vyzkou‰eli lidé
v první církvi, i duchovní otcové v pfiedchozích gene-
racích, fungují, protoÏe za nimi stojí sám Pán. 

Na podzim roku 2000 k na‰emu sboru patfií nece-
l˘ch ‰edesát lidí rÛzného vûku (loni asi 20 vûfiících
z na‰eho sboru zaãalo sluÏbu v dal‰ím samostatném
spoleãenství v jiné ãásti Ostravy.) S radostí se díváme
na to, jak kromû pozvolného poãetního rÛstu celku
mnozí jednotlivci rostou ve vífie, v kristovském cha-
rakteru a postupnû také v rÛzn˘ch formách sluÏby. 

Srdeãnû zdravím na‰e posluchaãe a v‰echny
bych rád povzbudil slovy Pána JeÏí‰e:

JeÏí‰ pfiistoupil a fiekl jim: „Je mi dána ve‰kerá
moc na nebi i na zemi. Jdûte ke v‰em národÛm
a získávejte mi uãedníky, kfitûte ve jméno Otce
i Syna i Ducha svatého a uãte je, aby zachovávali
v‰ecko, co jsem vám pfiikázal. A hle, já jsem s vámi
po v‰ecky dny aÏ do skonání tohoto vûku.“ 

Matou‰ 28,18–20



vhodn˘ch pro rozhlasové vyu-
Ïití. TWR-CZ proto pomohlo
zaloÏit hudební vydavatelství
Recording a Jirku formálnû
„zapÛãilo” tomuto vydavatel-
ství. Jirka Dedecius se nûkdy
v roce 1992 tedy znovu stû-
huje domÛ, kde s nemalou
materiální pomocí TWR-CZ
oÏivuje studio, tentokrát spe-
cializované na hudbu. 

Nyní pfiedbûhnu nûkolik
mûsícÛ a pokusím se dopovû-
dût pfiíbûh Jirky Dedeciuse.
Natoãil nûkolik zdafiil˘ch pro-
jektÛ, vût‰inu z nich dodnes
pouÏíváme. Recording praco-
val tak, Ïe Jirka natáãel hudeb-
níky v Brnû, a v Tfianovicích na
Tû‰ínsku se nahrávky mnoÏily a distribuovaly k zákazníkÛm. Jednatelem Recordingu byl Karel
¤íman (dodnes ãlen Rady TWR-CZ). Krátk˘ ãas ukázal, Ïe tato forma spolupráce mezi Jirkou
v Brnû a kanceláfií Recordingu v Tfianovicích je nemotorná a tûÏkopádná. Byla také ekono-
micky neutû‰ená. Nûkdy kolem pfielomu let 1992 a 1993 jsme Jirkovi nabídli moÏnost znovu
se podílet na pfiípravû pofiadÛ, ale Jirka uÏ chtûl zÛstat u toho, co mu leÏelo na srdci – u hudby.
TWR v té dobû nemûlo sílu na vlastní hudební studio, a jelikoÏ tuto sílu nemûlo ani vydava-
telství Recording, dohodl se s námi Jirka na ukonãení pracovního pomûru. Bylo nám to tehdy
hodnû líto a dodnes na toto období vzpomínáme s urãitou bolestí a rozpaky. 

Vracím se je‰tû do roku 1992. V domû Petra Zemana se utváfií mal˘ spolupracující t˘m pro
pfiípravu dûtsk˘ch pofiadÛ. Irena Zemanová si bere za své obsahovou stránku pofiadÛ, mlad˘
student Daniel Zeman zabezpeãuje nahrávání technicky. Vzniklo malé studio dûtsk˘ch pofiadÛ
a pracovalo nûkolik let aÏ do ukonãení produkce dûtsk˘ch pofiadÛ v ãe‰tinû. Ze studenta
Daniela Zemana je dnes ‰éftechnik hudebního studia v TWR-CZ a má za sebou na dvacet
profesionálnû natoãen˘ch hudebních projektÛ... ale to hodnû pfiedbíhám. 

V osobním pfiíspûvku Josefa Seãky je pfiiznána peãlivost, kterou vûnoval jednotliv˘m dopi-
sÛm od posluchaãÛ. V dobû od stûhování návazné sluÏby z Rakouska do Brna, pfies stûho-
vání do Drutisu a dále na Vevefií, pfiicházelo více a více dopisÛ. Pfii takovém vytíÏení nebylo
v silách Petra Kolka, ani v silách uÏ trojãlenného t˘mu celé návazné sluÏby, odpovídat na
v‰echny dopisy, a uÏ vÛbec ne s peãlivostí bratra Josefa Seãky. Dopisy se hromadily, a tak
pfiicházeli dal‰í pomocníci, aby vyfiizovali, co se je‰tû vyfiídit dalo. V Brnû vzniká „letáãková”
tisková misie a Petr Kolek s celou rodinou se navíc zakusuje i do této práce. Je vidût, Ïe ho
naplÀuje a pohlcuje, a zji‰Èuje, Ïe asi oba smûry nezvládne. V ãervenci 1992 konãí v rozhla-
sové misii a ve‰kerou svoji energii dává do Brnûnské tiskové misie. I v roce 2000 je jejím fiedi-
telem a moÏná právû jeho jméno zpÛsobilo u mnoha posluchaãÛ, Ïe si TWR-CZ a BTM
dodnes vzájemnû pletou.

Personální krystalizace se usazuje na jafie 1993, kdy odchází Václav Kadlec a místo fiedi-
tele pfiebírá Petr Raus. Václav Kadlec nemûl lehkou pozici a zvládl pfiitom i jeden symbolick˘
atak posluchaãe, kter˘ silnû protestoval proti názvu na‰í misie „âesko-moravská rozhlasová
misie”. Vadila mu pomlãka mezi âechy a Moraváky. Václav Kadlec pfiipravil novelizaci stanov
TWR-CZ, kde se mimo jiné zmûnil i název na „âeskomoravská kfiesÈanská rozhlasová misie”.

Epizodky
Vzpomínám také na úÏas Williama Brownsona, autora relací Slova nadûje. Tento Ameriãan

byl na misijní cestû v Evropû, a protoÏe jsme uÏ nûkolik let vysílali jeho texty i v ãe‰tinû, na‰el
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Exkurze spolupracovníkÛ „studia pofiadÛ pro dûti” v prostorách
redakce. Vlevo: Ivo Îák.
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si dva dny i na náv‰tûvu Brna. Pozvali jsme ho do jeskyní Moravského krasu, a kdyÏ najed-
nou zhaslo svûtlo a zaãal zpívat nádhern˘ sbor Verdiho Náfiek ÎidÛ, zÛstal dlouho v úÏasu.
Myslím, Ïe na Brno hned tak nezapomnûl. Jeho náv‰tûva byla mimofiádnou pfiíleÏitostí ke vzá-
jemnému povzbuzení mezi ním a Vikim, kter˘ jeho texty naãítal pro vysílání v ãe‰tinû. Od
samého zaãátku pfiekládá texty „Slov nadûje” do ãe‰tiny mÛj tatínek Arno‰t. Byl jsem dûcko,
kdyÏ se taÈka zaãal uãit anglicky, bylo mu pfies 40 let a nauãil se hodnû dobfie. VÏdy si fiíkám,
kdyÏ to zvládl on v takovém vûku, musím to zvládnout také. UÏ jsem absolvoval nûkolik kursÛ
a ‰kol, ale kde nic není, ani...

K historii a vzniku TWR-CZ neodmyslitelnû patfií jméno Bohuslav Smutn˘. ZmiÀuji se
o nûm zde proto, Ïe díky jeho kontaktÛm jsme v této dobû získali první sluÏební auto.
Vzpomínám si i na moje první setkání s ním. Jméno Smutn˘ jsem také ãasto sly‰el, ale aÏ do
roku 1990 jsem nemûl tu ãest se s ním seznámit. Poznat ho bylo celkem jednoduché. Po Brnû
se pohyboval zásadnû na kole, a to ne ledajakém. V ose jeho zadního kola byla vmontována
„v˘pravka” – myslím, Ïe spisovnû se tomu fiíká „zastavovací terã”. PouÏívají to ãasto policajti,
drÏí to v ruce a zvedají nad hlavu pfii zastavování aut. Prostû plácaãka s ãerven˘m terãem
uprostfied. Toto náãiní mûl bratr Smutn˘ trvale vystrãeno z kola do leva a bylo to dobfie vidût.
Tento pÛlmetrov˘ „klacek” slouÏil k vytlaãení pfiedjíÏdûjících vozidel do bezpeãné vzdálenosti
od jedoucího bratra Smutného. Geniální – nevidûl jsem víc replik tohoto nápadu. âasto na
nûho auta troubila, ne Ïe by zavazel, ale mûl dost znám˘ch, pfiehlédnout se nedal a na silnici
se pohyboval ãasto. Musím zde také pfiiznat svoje rozpaky, kdyÏ jsem se s ním poprvé setkal
v roce 1990 na jedné ze schÛzek pfiípravného v˘boru. Patfiil mezi nejstar‰í kmety a já si tehdy
myslel: „Co tento stafiík chce dûlat v novû vznikajícím rádiu?!” Zanedlouho jsem se musel opût
v duchu omlouvat. Bratr Smutn˘ byl dlouhá léta muÏem na svém místû. Umûl zafiídit, poradit,
zajistit, udûlat a mûl spoustu dobr˘ch pfiátel v zahraniãí, a to také díky své znalosti nûmãiny.
V dobû totality byl dlouholet˘m „odposlouchávaãem” vysílání z Monte Carla a pravidelnû
podával hlá‰ení o pfiíjmu. Pomáhal také organizovat cesty zahraniãních pracovníkÛ TWR (pfie-
dev‰ím Helmuta Menzela) do komunistického âeskoslovenska. A tento „stafiík” jednoho krás-
ného dne zavolal do nûmecké redakce kfiesÈanského vysílání ERF (národní partner TWR)
a zeptal se jich, zda by nemûli nûjaké zbyteãné auto pro ãeskou redakci. Podrobnosti
neznám, bratr Smutn˘ toho moc nenapovídal, ale v˘sledek byl ten, Ïe jsme spolu nasedli do
rychlíku a odjíÏdûli do nûmeckého Wetzlaru, kde ERF sídlí. Stálo tam pfiipravené auto Lada
Samara. UÏ si nepamatuji, jak bylo staré a kolik mûlo najeto, ale na na‰e tehdej‰í pomûry to
bylo superauto. Po nûmeck˘ch dálnicích svi‰tûlo sto‰edesátikilometrovou rychlostí. Tehdy
v noci se to je‰tû dalo, dnes uÏ jezdíme mnohem opatrnûji. Auto jsme dostali zdarma,
dokonce i clo nám bylo odpu‰tûno a auto nám slouÏilo nûkolik let. Prodali jsme ho aÏ po pfie-
stûhování do Lí‰nû, ale to zase pfiedbíhám pfiíli‰ mnoho...!

Celá na‰e mysl pak byla soustfiedûna na pfiípravu pofiadÛ, které vysíláme uÏ i na stfiedních
vlnách z Albánie, a zdá se nám, Ïe t˘m TWR-CZ bude klidnû plout ãasem a vychutnávat BoÏí
poÏehnání a pomoc na spoleãném díle posluchaãÛ, církve a TWR-CZ. 

Personální krystalizace sice skonãila, ale zaãíná se „k˘vat” dÛm, v nûmÏ pracujeme.

O pár mûsícÛ pozdûji
Nikdy nezapomenu na prázdné kanceláfie v budovû na Vevefií ulici. Vidím to jako dnes. UÏ

druh˘ den stûhujeme nûkolika auty ve‰kerou techniku a pomûrnû dost skfiíní a v‰elijakého
nábytku do novû zakoupeného a opraveného domu na Lesné. Jezdil jsem vlastní ·kodou
1203 a pfieváÏel jsem pfiedev‰ím pfiístroje. Je‰tû dva dny pfied stûhováním jsme v‰ichni pra-
covali dlouho do noci, abychom pfiipravili v‰echny pofiady dopfiedu, protoÏe v dobû stûhování
se pracovat nedá a pfieru‰it vysílání jsme nikdy nechtûli. K autu jsem ode‰el za plného pro-
vozu redakce a zaãal jsem jezdit v kolonû stûhovacích aut. Nûkolik brigádníkÛ nakládalo na
Vevefií a druhá skupina vykládala na Lesné. Po dvou dnech jízd a stûhování unaven vcházím
do kanceláfií na Vevefií, podívat se, zda je v‰echno odvezeno, a dopadla na mû neuvûfiitelná
tíseÀ. Úplnû, ale úplnû prázdno. Jen na zrcadle byl mal˘ lísteãek, dal‰í na telefonní ústfiednû,
dal‰í na klice od dvefií – sem tam nûjak˘ papírek a na nich nûjaké krásné povzbuzující slovo.
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Místo podpisu namalované sluníãko. Bylo to pfiíli‰ silné a udrÏet slzy jsem nezvládl. Nûjak to
na mû padlo a zÛstal jsem mlãky zírat a zamlÏen˘ma oãima brouzdat po zdech. Jen stopy na
malbû prozrazovaly, co kde stálo. Podle lísteãkÛ nalepen˘ch v‰ude moÏnû jsem pochopil, Ïe
toto místo nezanechalo nesmazatelné stopy jen na mû. Ty lísteãky mûla na svûdomí Jitka
Hovofiáková. Prostory na Vevefií nebyly na‰e, byly jsme tam jen v pronájmu a celkem krátkou
dobu (asi 2 roky), ale toto místo se na mnû osobnû nejvíce „podepsalo”. Na Vevefií jsme pfii-
‰li jako jednotlivci a zde se z nás stala rodina s velmi siln˘mi vzájemn˘mi vazbami. Zpûtn˘
pohled na tyto dva roky mÛÏe signalizovat jak˘si personální prÛvan, ale prav˘ opak byl prav-
dou! Bohu díky za tyto dva roky!

Ústup z Vevefií
Jak to v‰echno bylo? Pronajat˘ dÛm patfiil mûstu a najednou se objevil pÛvodní majitel

a dÛm mu byl vrácen. Majitel byl velmi slu‰n˘, a dokonce nám ani nezvedl nájem. JenÏe dÛm
bûhem nûkolika málo mûsícÛ prodal a nov˘ majitel mûl uÏ jiné plány. Tûsnû pfied letními
prázdninami 1993 jsme obdrÏeli písemnou v˘povûì z domu. Termín vystûhování byl hrozivû
blízk˘: konec fiíjna téhoÏ roku. PfiedbûÏnou ústní v˘povûì jsme uÏ mûli, ale pÛvodní dohoda
na konec roku byla nyní zkrácena. V tomto období snad byly ceny nemovitostí a zejména ceny
pronájmÛ nejvy‰‰í v dosavadní i budoucí historii. Vûdûli jsme, Ïe na novou nájemní smlouvu
podobného prostorového rozsahu prostû nemáme. Bylo nás 8 pracovníkÛ na pln˘ úvazek, coÏ
pfiedstavovalo uÏ znaãnou mzdovou finanãní zátûÏ. Nebylo tûÏké spoãítat, Ïe za tfii roky pod-
nájmu by se zaplatilo tolik, kolik tehdy stál nákup vyhovující budovy. První, na ãem jsme se
ujednotili, bylo rozhodnutí koupit vlastní dÛm. O stavbû jsme uvaÏovat nemohli, na to nebyl
ãas. Uvûdomuji si, jak je zajímavé, Ïe nás nikoho nenapadlo pfieru‰it práci, zaãít shánût pro-
stfiedky a zabezpeãit nejprve podmínky pro pfiípravu pofiadÛ. VÛbec jsme o tom neuvaÏovali.
SnaÏili jsme se také o pronájem nûkterého z církevních objektÛ, ale marnû. Jednomyslnû
jsme se domluvili na potfiebû koupit dÛm. MoÏná
v nûkteré Anténû z roku 1993 nebo 1994 jsou uve-
deny vût‰í podrobnosti, ale pokud si pamatuji, tak
na kontû jsme mohli mít kolem 100 tis. Kã, potfie-
bovali jsme tak asi 2 aÏ 4 miliony a na v‰e jsme
mûli vlastnû nûkolik t˘dnÛ (vytipovat dÛm, sehnat
peníze, koupit ho, upravit a pfiestûhovat se).

Zaãali jsme tedy hledat dÛm ke koupi. Najít
vhodn˘ objekt v Brnû se ale ukázalo jako velmi
obtíÏn˘ úkol. Vût‰ina domÛ byla buì pfiíli‰ drahá,
nebo v pfiíli‰ ‰patném stavu, nebo se v nich nedalo
umístit studio s pfiilehl˘mi reÏiemi, nebo v nich byli
nájemníci. Jak postupoval ãas i poãet námi pro-
hlédnut˘ch budov, stále více vystupovala do
popfiedí ekonomická stránka celé záleÏitosti. Na‰e
pfiedstava o celkov˘ch nákladech potfiebn˘ch ke
koupi domu, jeho nutnou opravu a následnou
rekonstrukci se postupnû ustálila na ãástce mezi
tfiemi aÏ ãtyfimi milióny korun. Ty jsme ov‰em
nemûli.

Zaãali jsme hledat finanãní zdroje. Navázali
jsme kontakt s evropsk˘m centrem TWR, pro-
stfiednictvím kterého nám byla pfied ãasem nabíd-
nuta finanãní pÛjãka ze ·v˘carska. Vydali jsme
zvlá‰tní ãíslo Antény, ve kterém jsme se obrátili
s prosbou o peníze na tento projekt. V tom v‰em
nás tlaãil ãas. Velmi brzy jsme zjistili, Ïe pokud
najdeme vhodn˘ objekt, tak ho musíme koupit
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(nebo alespoÀ uzavfiít pfiedbûÏnou smlouvu o pozdûj‰í koupi) do t˘dne, maximálnû do ãtrnácti
dnÛ, jinak o nûj pfiijdeme. V‰echno ‰lo stra‰nû rychle kupfiedu. PÛjãka ze ·v˘carska se v této
situaci ukázala b˘t neúnosnû pomalá. Zkou‰eli jsme získat úvûr u nûkteré banky – tato moÏ-
nost ale ztroskotala na nev˘dûleãném charakteru na‰í organizace. Banky se bály (v roce 2000
jsem pochopil, jak ‰patnû byly a mnohdy dodnes jsou banky vedeny). Nakonec jsme se
s prosbou o pÛjãku zaãali obracet na jednotlivé vûfiící lidi, zejména na vûfiící podnikatele.
Mimofiádné ãíslo Antény pfiineslo odezvu, a i kdyÏ to nestaãilo na pokrytí v‰ech nákladÛ, uká-
zalo se, Ïe byla dostateãná.

Na‰e odvaha brát si úvûry byla podepfiena mimofiádnou pomocí jedné na‰í posluchaãky,
která nám dala k dispozici vlastní dÛm. Jednalo se o krásnou vilu v Nedvûdici, asi 50 km od
Brna. Pro nevyhovující vzdálenost od Brna nebylo moÏno tento dÛm pfiímo vyuÏít pro na‰i
práci, ale jeho prodejem by bylo moÏno získat ãást prostfiedkÛ k úhradû kupní ceny domu
v Brnû. Tato nabídka byla a je pro nás víc neÏ jen mimofiádnou pomocí nebo nejv˘hodnûj‰í
pÛjãkou – je pro nás dÛkazem BoÏí pfiíznû a Jeho poÏehnání. Podmínkou této dohody bylo
zajistit majitelce domu pfiimûfiené bydlení v Brnû.

Na poãátku ãervence jsme po dlouhém hledání a prohlídce mnoha budov na‰li objekt, kter˘
se zdál b˘t vyhovující jak svou relativnû nízkou cenou, tak i vnitfiní dispozicí stavby a velikostí
pozemku, dávajícího moÏnost dobré pfiístavby studia. Nev˘hodou bylo umístûní domu v prÛ-
myslové ãásti Brna, i kdyÏ v klidné ulici. OkamÏitû jsme zahájili pfiedbûÏná jednání s majiteli.
Po nûkolika dnech jsme neãekanû dostali dal‰í nabídku. Zprvu jsme jí nevûnovali pozornost,
ale kdyÏ jsme zjistili, Ïe se u na‰eho vyhlédnutého domu má stavût ru‰ná komunikace, situ-
ace se pro nás zmûnila. Jeli jsme si novû nabídnut˘ objekt prohlédnout nejprve sami, pak
s bratrem Pivcem, stavebním odborníkem a ãlenem Rady TWR-CZ. DÛm byl pûkn˘, v dobrém
stavu, na pfiíznivém místû a za ne pfiíli‰ vysokou cenu. Rozhodnutí padlo bûhem nûkolika dní.
Ve ãtvrtek 15. ãervence 1993 jsme podepsali pfiedbûÏnou smlouvu a sloÏili zálohu. 

Odhadované celkové náklady na koupi, nutné opravy a adaptaci objektu pfiekvapivû klesly
na 2 aÏ 2,5 milionu korun, z toho samotná kupní cena ãinila 1,400.000,- Kã. I pfies tento neãe-
kan˘ pokles nákladÛ jsme v dobû podpisu pfiedbûÏné smlouvy prostfiedky na zaplacení celé
kupní ceny nemûli. Ve vífie v BoÏí pomoc jsme zaplatili polovinu kupní ceny a do 14 dnÛ jsme
byli povinni doplatit polovinu druhou. Kdyby se to nepodafiilo, pfii‰li bychom o v‰e – o dÛm
i o zaplacenou zálohu 700.000,- Kã, tak znûla smlouva! Vila v Nedvûdici je‰tû nebyla prodána
a nov˘ dÛm bylo tfieba zaplatit v rámci daného termínu. A tady nám pomohli bratfii z rÛzn˘ch
církví, ktefií poskytli nemalé finanãní úvûry. Díky Pánu Bohu jsme 29. ãervence 1993 koupili
dÛm. Dlouh˘ modlitební zápas tím ale neskonãil. Bylo potfieba dobfie prodat nedvûdickou vilu
a splatit dluhy, bylo nezbytné domek opravit (i kdyÏ oprav nebylo mnoho), chtûli jsme vybu-
dovat dobré studio se dvûma reÏiemi. Koupili jsme dÛm. DÛm mnoha úkolÛ a mnohé práce.
Mûli jsme z nûj radost a byli za nûj vdûãni. 

Poprvé ve vlastním objektu
Byli jsme ve vlastním domû. Okolnosti, za kter˘ch jsme ho koupili a jak˘m zpÛsobem se

podafiilo sehnat v‰echny peníze, nedávaly prostor pochybnostem o BoÏím poÏehnání. Byli
jsme si vûdomi v‰ech mimofiádn˘ch okolností a lépe se nám pfiekonala tíseÀ odchodu z Vevefií
ulice. V ãase od zakoupení domu do nastûhování (asi 2 mûsíce) byla provedena generálka
celého domu. Nemohu nevzpomenout bratry Veselého a pfiedev‰ím Kristoslava Smilka, ktefií
se ujali tohoto úkolu. Za pomoci nûkolika firem patfiícím kfiesÈanÛm v Brnû a nûkolika pomoc-
n˘ch dûlníkÛ byly provedeny potfiebné stavební úpravy, rekonstrukce v‰ech instalací, topení
a pfiedev‰ím horní patro bylo upraveno na dvoupokojov˘ byt pro sestru Dytrychovou
z Nedvûdice. Pfiízemí a 1. patro domu slouÏilo TWR-CZ. Zatímco na Vevefií jsme mûli studio,
dvû reÏie a 4 kanceláfie, zde byly jen ty 4 kanceláfie. Poãítali jsme s tím, Ïe studio a reÏie
budou pfiistaveny v zahradû za domem. A tak zatímco na Vevefií se pfiece jen podafiilo nato-
ãit nûkolik písniãek, zde se o natáãení hudby nedalo vÛbec uvaÏovat a zatím se nedalo uva-
Ïovat ani o natáãení mluveného slova! A to jsme rádio!!!  DvojgaráÏ pod domem byla plná aÏ
po strop nábytku a vûcí, které se do domu neve‰ly. 
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Provizorní a doãasné fie‰ení
Sestra Dytrychová se pfiistûhovala

o nûco pozdûji, chtûli jsme se nejprve
zabydlet sami a u‰etfiit ji v‰ech hluã-
n˘ch prací a zmatkÛ. Bylo tfieba
postavit nahrávací box, Ïelezné kon-
strukce pro pfiístroje, upravit stoly
a nábytek, aby byl stísnûn˘ prostor
co nejlépe vyuÏit. Bylo tfieba poloÏit
koberce, namontovat Ïaluzie do
oken... bylo toho dost. Do doby
nastûhování sestry Dytrychové jsme
z bezpeãnostních dÛvodÛ v domû
i nocovali. Stfiídali jsme se ve sluÏ-
bách, a jelikoÏ dámy chtûly projevit
svoji pfiirozenou stateãnost, doÏado-
valy se o tuto poctu také. Bylo to
i romantické. Telefon jsem si na noc
omotával kolem ruky. 

Natáãení pofiadÛ jsme chtûli zajis-
tit ihned. Nejvût‰í místnost v pfiízemí
byla rozporcována na 4 rohy (je‰tû,
Ïe to nebyl osmiúhelník): reÏie –
nahrávací box – Katka – Ale‰. KaÏd˘
mûl svÛj kout a uprostfied toho v‰eho
stál klavír a fikus. Díky tomuto provi-
zoriu jsme se vzájemnû uãili ohledu-
plnosti a toleranci. KdyÏ nûkdo natá-
ãel, museli jsme u stolÛ sedût mlãky
a „jen” pfiem˘‰let nebo ãíst. Pozdûji
jsme se nauãili psát na poãítaãi tak
potichu, Ïe to mikrofony nemohly
zachytit. KdyÏ pfii‰la za nûk˘m z nás
náv‰tûva, hovofiilo se vût‰inou
vestoje nebo mezi dvefimi. Nabídnout
kávu nebo nûjaké obãerstvení ‰lo jen
v místnosti fieditele a tam jsme roz-
hodnû nechtûli ru‰it. Navíc fieditel
(Petr Raus) byl pfiedev‰ím redaktor
a také potfieboval hodnû klidu na
práci. Na druhou stranu to bylo
období (nakonec asi tfiíleté), kdy jsme
se mohli hodnû soustfiedit na psaní
relací. Moc rád na toto období vzpo-
mínám právû z tohoto dÛvodu. V této
dobû se tak nûjak pfiirozenû vytvofiily
dva redakãní minit˘my. Petr Raus
a Vûra Votavová (dÛvûrnû Voty)
a druhou dvojici pfiedstavovala Katka
se mnou. Tento systém práce se
dobfie osvûdãil a v urãité podobû fun-
guje dodnes. Texty sv˘ch relací jsme
si vzájemnû ãetli, diskutovali o nich
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a já jsem z této práce bral velké duchovní poÏehnání. Myslím, Ïe to ale platilo o v‰ech redakã-
ních pracovnících. 

Nezapomenout na dluhy
Byli jsme pfiestûhováni, provoz v koupeném domû na Lesné jsme pomalu zaãínali pova-

Ïovat za stabilizované provizorium a pfiitom v‰em nás ãekal dal‰í úkol: prodat dÛm
v Nedvûdici, kter˘ jsme mûli k dispozici jako protihodnotu k dosud nezaplacen˘m dluhÛm.
Pokusím se o vykreslení neménû zajímav˘ch okolností, které prodej provázely. Zku‰enosti
z této obchodní transakce byly pro mû stejn˘m dÛkazem BoÏí pfiíznû jako okolnosti pfii nákupu
domu, ve kterém jsme uÏ nastûhováni. 

DÛm v Nedvûdici slouÏil dlouhá léta také ke shromaÏìování vûfiících z Nedvûdice a blíz-
kého i vzdálenûj‰ího okolí. Je‰tû pfiedtím, neÏ majitelka svoji vilu nabídla nám, nabízela tento
dÛm tomu, kdo by zachoval moÏnost shromaÏìování vûfiících. To se ale nepodafiilo. Po krát-
kém rozhovoru se mnou se rozhodla svûfiit prodej svého domu ãeské redakci TWR. V˘tûÏek
z maximální moÏné trÏní ceny domu (odhadní cena byla dost nízká a v˘tûÏek závisel na trÏní
cenû, které se pfii prodeji podafií dosáhnout) mûl slouÏit ke krytí nákladÛ na nov˘ domov pro
Radunku a zb˘vající ãást na úhradu koupû a rekonstrukce domu TWR. V této variantû fie‰ení
se vÛbec nepoãítalo s dal‰ím vyuÏitím domu pro místní sbor.

V prÛbûhu letních prázdnin 1993 jsme zadali prodej jisté brnûnské realitní kanceláfii.
Odborníci této kanceláfie pfiislíbili bezproblémov˘ prodej nemovitosti. Atraktivní vila v pûkném
prostfiedí – „prodáme za 14 dnÛ” – prohlásili pfii sepisování smlouvy. 14 dnÛ uteklo a zájemce
Ïádn˘. Zatím nám to nevadilo, ale kdyÏ se nena‰el Ïádn˘ zájemce ani po 2 mûsících, rozhodli
jsme se cenu domu podstatnû sníÏit. JelikoÏ smlouva s realitní kanceláfií vypr‰ela, vyuÏili jsme
nabídky jiné brnûnské realitní spoleãnosti. Situace se v podstatû opakovala. Pfiíslib bezpro-
blémového prodeje, odborníci s dostatkem zku‰eností a pfiehledem na trhu udûlají v‰e pro co
nejv˘hodnûj‰í prodej – to a dal‰í nám bylo fieãeno pfii podpisu smlouvy. Tato realitní spoleã-
nost si vyhradila ãas na realizaci na‰eho poÏadavku 2 mûsíce. Po 6 t˘dnech jsme si kladli
otázku: „Proã docela pûkn˘ dÛm nemÛÏeme prodat, kdyÏ o nemovitosti je obrovsk˘ zájem?”
Modlili jsme se za moudrost pro jednání v celé záleÏitosti a vydali jsme nûkolik vlastních inze-
rátÛ. Teprve na tyto inzeráty se pfiihlásilo nejménû 10 zájemcÛ. ProtoÏe jsme ze v‰ech moÏ-
ností chtûli vybrat tu nejv˘hodnûj‰í, a to nejen po finanãní stránce, neslíbili jsme nikomu z nich
nic jistého a shromaÏìovali dal‰í a dal‰í nabídky.

V této dobû, nûkdy v záfií 1993, za mnou pfii‰el Libor Osouch, vûfiící podnikatel, kter˘
dlouhá léta do sboru v Nedvûdici dojíÏdûl z nedalekého Kun‰tátu. Zajímal se o koupi nabíze-
ného domu. Ke koneãnému rozhodnutí potfieboval lhÛtu asi 14 dnÛ. Libor odjel do Bulharska,
kde celou situaci konzultoval se svojí manÏelkou. V prÛbûhu tûchto 14 dnÛ se zájem o koupi
domu zvût‰oval. Po dohodnuté lhÛtû pfii‰el Libor do kanceláfie (je‰tû na Vevefií ulici) a pro-
hlásil: „Je‰tû jste to neprodali?” – „Ne.” – „Tak já to beru!” To byla potû‰ující zpráva a projed-
nali jsme v‰echny dal‰í potfiebné záleÏitosti. „Maliãk˘” problém byl v tom, Ïe nemûl peníze, ale
byl pfiipraven vzít si pÛjãku u Komerãní banky. Celou záleÏitost mûl pfiedem projednanou a toto
fie‰ení se zdálo v˘hodné. Proto jsme zru‰ili smlouvu s realitní spoleãností a v‰echny dal‰í
zájemce jsme o této skuteãnosti uvûdomili. Libor mûl v urãen˘ den pfiijít do banky podepsat
smlouvu o pÛjãce. V‰e bylo bezproblémové a smlouva pfiipravena. AÏ na poslední chvíli obdr-
Ïel informaci, Ïe banka od pfiipravené pÛjãky ustupuje. Nikdo z pracovníkÛ banky nedovedl
srozumitelnû vysvûtlit, proã k uzavfiení smlouvy nedo‰lo – snad pr˘ tuto pÛjãku neschválil nad-
fiízen˘ orgán. Bylo to neobvyklé jednání, ale taková byla skuteãnost.

Tuto informaci mi Libor telefonicky oznámil 7.10.1993 ráno. Pocity, které jsem mûl v tu
chvíli, se nedají „vykreslit” na papífie. V‰echno doposud tak „klapalo” – v‰echna „koleãka” udá-
lostí do sebe krásnû zapadala ... O dÛm mûl zájem kfiesÈan, kterému velmi záleÏelo na udr-
Ïení kfiesÈanského obecenství v Nedvûdici, k ãemuÏ mûl prodávan˘ dÛm dále slouÏit.
Najednou je v‰echno jinak. Libor pÛjãku nedostane, peníze nemá a dÛm koupit nemÛÏe.
K tomu zru‰ené smlouva s realitní kanceláfií, v‰ichni ostatní zájemci odfieknuti a my potfiebu-
jeme dÛm prodat do konce mûsíce. K 15.10.1993 jsme totiÏ museli splatit nemalou ãástku,
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dfiíve vypÛjãenou na zaplacení kupovaného domu na Lesné. Tak nûjak jsem uvaÏoval a kladl
si mnoho otázek. S Liborem jsem se ihned domluvil, Ïe zatím nikomu nic nebudeme fiíkat
a k celé záleÏitosti se vrátíme po 5 dnech – v pondûlí ráno. Oba jsme se shodli, Ïe je to
„nûjaké divné” – v tom „nûco bude”. VÛbec jsme netu‰ili co.

Tent˘Ï den (7.10.1993) jsem se veãer telefonicky louãil s Otakarem VoÏehem, kter˘ odlé-
tal z Vídnû to Texasu. Mimo jiné mi fiíká: „Jo, a kdybyste náhodou potfiebovali nûjakou pÛjãku,
dej vûdût. Zdá se, Ïe je zde urãitá moÏnost.” Do telefonu jsem mu slu‰nû podûkoval a tak
mimodûk konstatoval: „Nevím, na co bychom my potfiebovali pÛjãku, my potfiebujeme
peníze, nebo prodat dÛm, abychom mohli na‰i pÛjãku splatit.” Celou vûc jsem pustil z hlavy,
jen jsem se o tomto rozhovoru zmínil doma manÏelce. V sobotu jsem s ní byl na nûjakém cír-
kevním pohfibu. Jak tak jdeme v zástupu za rakví, najednou se ke mnû manÏelka odkudsi
protlaãí a fiíká: „A proã by vlastnû ta pÛjãka od Oty nemohla b˘t pro Libora?” – Teprve nyní
mi do‰ly v‰echny souvislosti a rychle se rozednívalo v hlavû. OkamÏitû po pohfibu sedám do
auta a jedu do kanceláfie, kde sepisuji fax pro Otakara VoÏeha, kter˘ uÏ mezitím dorazil do
Texasu. Popisuji mu struãnû uveden˘ sled událostí s konstatováním, Ïe o pÛjãku zájem
máme. Potfiebujeme ji pro Libora, aÈ sdûlí podmínky. Bûhem 2 hodin dostávám faxovou
zprávu zaãínající slovy: „Ty ale umí‰ pfiekvapit.” Bûhem dal‰ích nûkolika hodin „prolétávaly”
faxové zprávy mezi Brnem, Texasem a Nûmeckem (zdroj pÛjãky). Nûkolik upfiesÀujících
informací a pÛjãka byla dohodnuta. V pondûlí ráno, pfiesnû podle na‰í pûtidenní lhÛty, byla
celá záleÏitost vyfie‰ena.

Vûfiící manÏelé v Nûmecku (na‰i posluchaãi) nabídli prostfiednictvím Otakara VoÏeha
pÛjãku pro nás. PÛjãka byla nabídnuta s tfiíprocentní úrokovou sazbou. Ve srovnání se
17–18% úrokovou sazbou v Komerãní bance (tehdy to tak skuteãnû bylo) byla tato pÛjãka
nesrovnatelnû v˘hodnûj‰í. Navíc úrok mÛÏe b˘t pouÏit na jiné misijní úãely. Bûhem nûkolika
dnÛ dojednáváme termín uzavfiení smlouvy v Nûmecku, odjíÏdíme podepsat smlouvu
a v‰ichni „nevûfiícnû” kroutíme hlavami, jak to Pán BÛh v‰echno krásnû koordinoval. Korunu
v‰emu dává zji‰tûní, Ïe banka ustoupila od rozjednané smlouvy o pÛjãce nûkolik hodin poté,
co manÏelé z Nûmecka informovali Otakara VoÏeha o ochotû zapÛjãit nám potfiebn˘ obnos.
Jako by Pán BÛh ãekal na rozhodnutí tûchto ochotn˘ch manÏelÛ, a pak zafiídil storno pÛjãky
v bance. Víme, Ïe to nebylo „jako by”, ale Ïe to bylo BoÏí jednání. ... a tak si s radostí pfii-
vlastÀujeme Davidova slova: „Nebude zahanben, kdo skládá nadûji v Tebe, Hospodine. Dej
mi poznat svoje cesty a uã mne chodit po sv˘ch stezkách. Veì mne cestou své pravdy a vyu-
ãuj mne. VÏdyÈ jsi mÛj BÛh ...” (Î 25,2–5) 

Dal‰í obyvatelé na Lesné
S pfiistûhováním sestry

Dytrychové se s námi dÛvûrnû
seznámil její pes Brit. KdyÏ
Radunka Dytrychová odchá-
zela do práce, leÏel nejradûji
na chodbû u na‰ich dvefií
a poslouchal, co natáãíme
a stfiíháme. Nikdy jsem se
nedovûdûl, zda i jeho nejoblí-
benûj‰í relací bylo Svûtem
Bible. Za nûkolik mûsícÛ one-
mocnûl a Radunce nezbylo,
neÏ po ãase sehnat malého
dvojníka. To byl zase Robin.
Petr Raus mu vlastnoruãnû
vyrobil boudu na zahradû, ale
zdálo se, Ïe Robin pÛjde ve
stopách Brita a názory mûnil
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velmi nerad. Do boudy snad nevlezl ani jednou a ven vycházel jen v nejnutnûj‰ích pfiípadech.
Radunka mûla vÏdy kolie.

Návazná sluÏba mûla k dispozici velkou kanceláfi v prvním patfie. Ivo Îák, Jitka GardoÀová
(za svobodna StfiíÏová), Jan Ka‰parec a Petr Zeman ãetli a psali dopisy. Jejich zasedací pofiá-
dek se li‰il od programového zcela zásadnû a nehledali jsme v tom Ïádn˘ hlub‰í v˘znam...
Zatímco v pfiípravû programÛ byly pracovi‰tû v koutech, „návazÀáci” sedûli shluklí ve stfiedu
místnosti a chodilo se kolem nich. 

V této dobû prochází Ivo Îák osobní rodinnou krizí a rozhoduje se na‰e fiady opustit a ode-
jít do jiného zamûstnání. Bylo to koncem prázdnin 1995 a jeho práci pfiebírá Jan Ka‰parec,
zku‰en˘ laick˘ „duchovní” a star‰í jednoho brnûnského sboru. RovnûÏ dÛchodce, ale pracant!
Pamatuji si na svoje studentská léta, kdy jsem si chodil pfiivydûlávat na prázdniny do rÛzn˘ch
stavebních firem. Jednou jsme se takto potkali na stavbû patrov˘ch garáÏí. Polír stavby byl aÏ
nelidsk˘, a aã jsem byl mlad˘ a práce mi nevadila, mûl jsem toho pokaÏdé plné zuby. Jako
pomocníci jsme dûlali nejtûÏ‰í práce. Odpovûdí vût‰iny byla nevypsaná soutûÏ v ulejvání. Ne
Ïe bych chtûl dûlat totéÏ, ale obãas jsem si prostû potfieboval odpoãinout. Bûda tomu, kdo byl
chycen! Jan Ka‰parec (aã o generaci star‰í) zvolil jinou taktiku. Co nejrychleji splnil úkol
a okamÏitû nahánûl políra, Ïe nemá co dûlat! Onen mistr za nûkolik dnÛ nezvládal Honzu
Ka‰parce zamûstnávat a dal mu pokoj. JelikoÏ jsme dûlali spolu, mûl jsem se dobfie i já. Tak
takov˘ je Honza Ka‰parec a tento dÛchodce udûlal za rok takov˘ vítr v návazné sluÏbû, Ïe
z v˘sledkÛ a systému jeho práce tûÏí dodnes i Vlastík Kolegar, kter˘ Jendu vystfiídal v roce
1997.

Budeme se zakopávat...
Jitka Hovofiáková pfii‰la do TWR-CZ na doporuãení studentské misie KfiesÈanské vyuão-

vání a Ïivot. V tomto studentském hnutí mûla Jitka kamarádku Katku, která se zanedlouho
objevovala stále ãastûji v Jitãinû kanceláfii. Pamatuji si pfiedev‰ím na jejich natáãení nûkolika
písní. Katka s Jitkou zpívaly duet a já jsem je natáãel. Bylo to samozfiejmû je‰tû na Vevefií ulici.
Pfii psaní tûchto fiádkÛ si vlastnû uvûdomuji, Ïe ani nevím, kam se tato nahrávka podûla... dou-
fám, Ïe ji zmínûné dámy zpûvaãky nûkam „neuklidily”. Katka na sebe prozradila vzdûlání, na
coÏ jsem rychle sly‰el. Mûla ãerstvû dostudovanou architekturu a navíc byla ochotná pomoci.
Bylo to v dobû tûsnû pfied stûhováním z Vevefií na Lesnou a to uÏ jsme samozfiejmû zvaÏo-
vali dostavbu studia na zahradû kupovaného domu. První stavební návrhy kreslila uÏ na
Vevefií a docela se nám zamlouvaly. V té dobû jsme je zvefiejÀovali v Anténû a nemá cenu se
nyní o nich zmiÀovat, protoÏe se nikdy nerealizovaly (ale nebyly ‰patné). ZmiÀuji se o tom
proto, Ïe v této dobû vznikla na‰e spolupráce jak programová, tak pozdûji ve vedení TWR-CZ.
Dost jsme hovofiili o nejrÛznûj‰ích biblick˘ch a sborov˘ch záleÏitostech, o osobních problé-
mech a bylo vidût, Ïe Katka pro‰la dÛkladnou ‰kolou hnutí KfiesÈanské vyuãování a Ïivot.
Z rozhovorÛ byla patrná její dobrá známost Bible a úsilí o Ïiv˘ a pfiirozen˘ vztah s Bohem.
O nové redakãní pfiíspûvky byla vÏdy nouze a mû napadlo vyuÏít Katãina nad‰ení ze studia
Bible. Nebyl jsem si vÛbec jist˘, zda by „holka” mûla nûjak pomáhat s pfiípravou pofiadÛ, ale
na druhé stranû jsem nevidûl dÛvod, proã ne. Zkusil jsem ji naÈuknout, a jak uÏ je jejím dobr˘m
zvykem, vzala si ãas na rozmy‰lenou. Netrvalo dlouho a pokusila se také o první externí pro-
gramovou spolupráci. Bûhem nûkolika mûsícÛ jsme se v kolektivu TWR-CZ shodli na nabíd-
nutí místa programového pracovníka pro Katefiinu Vodovou (pozdûji Hodecovou). Toto
v‰echno se odehrávalo na podzim roku 1993, kdy jsme koupili dÛm, mûli spoustu dluhÛ
a nemûli Ïádné rezervní peníze. Tehdy jsme se rozhodli, Ïe kaÏd˘ novû pfiicházející pracov-
ník by si mûl sebou pfiinést pfiíslib finanãních zdrojÛ kryjících nejménû 80 % potfiebn˘ch mzdo-
v˘ch v˘dajÛ. Bylo to jedno z nûkolika kriterií a samozfiejmû nemohlo stát samo o sobû, aby si
nûkdo nemyslel, Ïe místo v na‰em t˘mu se dá „koupit”...! V roce 1993 to bylo v ãesk˘ch
pomûrech revoluãní rozhodnutí. Z vyprávûní Otakara VoÏeha jsem mûl jakousi pfiedstavu, jak
se to dûlá, a mûl jsem i svoji vizi. Pfiitom jsme dbali na to, aby nedocházelo k pfiípadÛm, kdy
nûjak˘ dárce omezí své dary napfi. ve sboru a bude je posílat do TWR-CZ. Stejnû tak nesta-
ãilo, aby ná‰ uÏ existující dárce „pouze” adresoval svÛj dar ve prospûch mzdy nového pra-
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covníka. Potfiebovali jsme nové finanãní zdroje a nechtûli naru‰it podporu jin˘ch potfiebn˘ch
aktivit. Takové podmínky jsme souãasnû s nabídkou místa v TWR-CZ nabídli Katefiinû. Kdyby
se my‰lenky daly odposlouchávat, urãitû bych to tehdy udûlal. Nevím, co si myslela, a vy uÏ
víte, jak to dopadlo. 

Pfiestûhovali jsme se na Lesnou a Katka tam hned od zaãátku mûla svÛj stÛl. Chvíli je‰tû
externí, ale pomûrnû brzy „celodenní”. Tento stÛl b˘val dost ãasto pfiekryt r˘sovacím prknem,
na kterém se dotváfiely detaily architektonické studie dostavby nového studia. Podali jsme
Ïádost o stavební povolení a byli pfiekvapeni, co v‰echno po nás chtûli. Dokonce jsme museli
nechat udûlat geologick˘ prÛzkum zahrady, mûfiit sluneãní osvit na sousedovy pozemky
a mnoho dal‰ích vyjádfiení a potvrzení. Celkem v‰e ‰lo hladce, aÏ na jedno jediné vyjádfiení
jednûch ze dvou sousedÛ. Se stavbou na zahradû nesouhlasili. Ne‰lo o nûjak˘ právní dÛvod,
jejich nesouhlas byl ryze osobní a nepomohlo ani ústní spoleãné jednání za úãasti úfiedníkÛ
ze Stavebního úfiadu. ProtoÏe jejich nesouhlas byl protest obãansk˘, nikoliv stavebnû vûcn˘,
ne‰lo nic moc dûlat. Nebylo co mûnit, protoÏe Ïádn˘ parametr na‰í stavby nebyl a nemohl b˘t
napadnut. Bylo nám v‰em jasné, Ïe nechceme jít soudní cestou, a proto jsme se rozhodli pro
mimofiádn˘ vstfiícn˘ krok: zakopat studio do zemû. Katku ãekala dal‰í zkou‰ka z architekto-
nick˘ch umûní...

To, co zde popisuji, nebylo tak rychlé, jak se z nûkolika fiádkÛ mÛÏe zdát. Trvalo to pfiibliÏnû
dva roky. Toto období mûlo na mû osobnû velmi pouãn˘ vliv. Vûdom si v‰ech okolností, za
nichÏ jsme získali dÛm na Lesné, jsem byl na vrcholu své jistoty víry ve správnou vûc. Tento
dÛm nám dal BÛh a urãitû nám ho nedal jako zhor‰ení pracovního prostfiedí a podmínek práce
rozhlasového ‰ífiení evangelia. A zhor‰ení to bylo markantní. Jako mal˘ pfiíklad mÛÏe poslou-
Ïit praxe Petra Rause, kter˘ v‰echny své relace natáãel doma do otevfiené ‰atní skfiínû.
Kabáty a kalhoty tvofií nejen slu‰iv˘ oblek, ale i dost dobré akustické tlumení okolních zvukÛ
a odrazÛ. Petr strãil mikrofon mezi rukávy a suknû, zapnul kazeÈak a natáãel hodiny a hodiny
relací. Umíte si (snad) pfiedstavit, jak se pfiímo andûlsky musely vzná‰et Ïeny jeho rodiny
(manÏelka a dvû dcery). KaÏdé otevfiení ‰uplíku bylo sly‰et. Obdivuji je, Ïe to vydrÏely tfii roky! 

Nechápal jsem, proã se nedafií získat souhlas zmínûn˘ch sousedÛ, a tím i stavební povo-
lení. Ukazovalo se, Ïe jediná (a s vysokou pravdûpodobností úspû‰ná) cesta povede pfies
soudní síÀ. V tomto okamÏiku jsem zaãal pochybovat o svém pfiesvûdãení „nedotknutelnosti”
na‰eho domu na Lesné. Stále ãastûji se mi vybavovala vûta bratra Smutného, kter˘ kdysi
pfiedtím prohlásil, Ïe nikdy nevíme, jak dlouho v tomto domû zÛstaneme. Vnitfinû i verbálnû
jsem tento názor odmítal, ale s postupujícím ãasem jsem ho stále zfietelnûji sly‰el. Nebyl jsem
srozumûn s rezignací na dÛm na Lesné, to mû ani nenapadalo, ale musel jsem uÏ proti této
my‰lence bojovat. To pro mû nebyla dobrá situace. V té dobû jsme pfiijali spoleãné rozhod-
nutí, Ïe pÛjdeme cestou soudního jednání, protoÏe jsme neznali Ïádné jiné fie‰ení. Toto roz-
hodnutí jsme pfiijali i ve vûdomí, Ïe nebudeme dobr˘m pfiíkladem. Soudit se – to bylo to, co
jsme rozhodnû nechtûli, ale zdálo se, Ïe se mu nemÛÏeme vyhnout. Potfiebovali jsme kanceláfie,
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studio a byt. Kanceláfie a byt jsme mûli, zb˘valo „jen” nahrávací studio. Bylo to v dobû, kdy
jsme uÏ pfiipravovali pofiady i pro Radio Proglas. Vysílali jsme na âeském rozhlase PlzeÀ,
práce bylo najednou nûjak stra‰nû moc a na práce související s pfiípravou studia uÏ nebyl ãas.
Katka se uÏ plnû vûnovala redakãní práci, a proto s projektov˘mi pracemi a úfiednick˘mi nále-
Ïitostmi pomáhali jiní, napfi. bratr Smutn˘, Vesel˘, Smilek a nûktefií dal‰í. Nakonec jsme chtûli
ustoupit, co to nejvíce pÛjde. UvaÏovali jsme o sníÏení v˘‰ky stavby tím, Ïe celé jedno a pÛl
patra zakopeme pod zem a na zahradû bude „vidût” jen podkroví. Rozhodnuti pfiepracovat
projekt na podzemní verzi a pfiedloÏit stavebnímu úfiadu nové fie‰ení i s variantou soudního
sporu se sousedem jsme tyto záleÏitosti pustili z hlavy a nechali jednat externisty a najaté
odborníky. V této dobû se mi na pracovním stole objevil papírek s biblick˘m ver‰em: „Líbí-li se
Hospodinu cesty ãlovûka, vede ku pokoji s ním i jeho nepfiátele” (Pfi 16,7). Nevím, kde se tam
papírek vzal, myslím, Ïe to byl nûjak˘ hodnû star˘ utrÏen˘ prouÏek papíru, kter˘ ov‰em zmû-
nil moje pfiem˘‰lení o na‰em domû definitivnû. OkamÏitû jsem vûdûl, Ïe nûco bude jinak, pro-
toÏe na‰e nesouhlasící sousedy jsem povaÏoval sv˘m zpÛsobem za nepfiátele. TuÏkou jsem
si naãmáral tento ver‰ na star˘ pracovní stÛl, abych ho mûl stále na oãích. S modlitbou jsem
ãekal, jaké fie‰ení vlastnû bude to pravé. Jak to dopadlo, pochopíte z ãlánku, kter˘ jsme uve-
fiejnili v Anténû na jafie roku 1995:

Zásadní zmûna
Projekãní i provádûcí práce jsme zadali odborné firmû, která ve spolupráci s nûko-

lika vûfiícími odborníky zváÏila celou situaci a navrhla nám nové, tro‰ku pfiekvapivé
fie‰ení. Vzhledem ke sloÏitosti zakládání stavby do znaãné hloubky, nutnosti klimati-
zace, ztíÏen˘m pracovním podmínkám v podzemí atd. nám bylo doporuãeno postavit
úplnû nov˘ objekt, na jiné parcele, bez sloÏit˘ch zemních prací a omezování soused-
sk˘mi vztahy apod. Bylo nám prokázáno, Ïe hodnota na‰eho stávajícího domu plus
cena za uvaÏovanou dostavbu ve stávající zahradû z velké ãásti pokryje v˘daje na
novostavbu. Velice peãlivû jsme zvaÏovali v‰echny souvislosti a moÏnosti. Jednání
Rady TWR-CZ projednávalo celou záleÏitost mimofiádnû pozornû a odsouhlasilo zmûnu
koncepce dostavby ve prospûch novostavby. Nebylo to vÛbec jednoduché rozhodo-
vání. Velice váÏnû jsme se zab˘vali dÛvûrou Vás, posluchaãÛ, ktefií jste byli jiÏ 2x infor-
mováni o dostavbû studia v zahradû domu. Chceme Vás i tímto ujistit, Ïe v‰echny pfiís-
pûvky, které jsme obdrÏeli na dostavbu studia, pouÏijeme na stavbu nového objektu.
Chceme Vás ujistit, Ïe pokraãujeme velice obezfietnû a tak, aby náklady na novostavbu
byly co nejmen‰í. Podafiilo se nám najít nûkolik projektantÛ, ktefií vstfiícnû a rychle zpra-
covávají projektovou dokumentaci. (Ideální by bylo, kdybychom zadali práci dobré
firmû, která by provedla ve‰keré práce bez na‰ich starostí a pozvala by nás aÏ na kolau-
daci.) Ale tento luxus si nemÛÏeme dovolit. Kdo nûkdy stavûl, ví, co v‰echno se musí
zafiizovat. Máme mnoho práce navíc, ale u‰etfiíme tak podstatnou ãást nákladÛ.

Souãasnû s projekãními pracemi kupujeme stavební pozemek. Velice nám vy‰la vstfiíc
paní hrabûnka ze zámku v Lí‰ni. Odkupujeme od ní slu‰nou stavební parcelu na klidném
místû brnûnského pfiedmûstí za velmi v˘hodnou cenu. BÛh nám Ïehná a pomáhá nám
pfiekonávat mnohé nejistoty spojené s na‰ím rozhodnutím. Nechceme vás zatûÏovat
v˘ãtem problémÛ, které v této souvislosti fie‰íme, ale stojíme o va‰e podpÛrné modlitby.
Stavba není finanãnû zaji‰tûna. Vûfiíme v‰ak, Ïe pokud nic nezaãneme dûlat, nemÛÏeme
ãekat ani na pomoc a BoÏí poÏehnání. Proto dûláme. Pozemek, geologick˘ prÛzkum, radi-
oaktivní prÛzkum, projekãní práce, geometrické práce – v‰e je hotovo a práce pokraãují.
Budou-li v fiíjnu peníze na zaloÏení stavby, zaãneme. Vûfiíme, Ïe budou.

DÛm na Lesné mÛÏeme prodat, aÏ bude novostavba hotová. Pfiestûhuje se s námi
i sestra Dytrychová. I její podmínky bydlení by se mûly podstatnû zlep‰it. Pfiedev‰ím
oddûlením bytu od provozních prostor.

Tuto informaci jsme zvefiejnili na jafie roku 1995 – tedy pfiibliÏnû 2 roky po zakoupení domu
na Lesné. Byla to dost ‰okující zmûna, ale pfiijali jsme ji jako v˘zvu a já jsem musel velmi pfie-
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hodnocovat své pfiedchozí vidûní. Ale s vût‰ím odstupem ãasu vidím, Ïe v‰echny kroky mûly
svoji logiku. 

Bylo mi uÏ úplnû jasné, které-Ïe to cesty povedou ku pokoji i na‰e nepfiátele. KdyÏ jsme
s Katkou nav‰tívili atelier architekta Ing. Heãky, kde nám pfiedloÏili první návrh moÏné podoby
novostavby, byli jsme velmi spokojeni. Po nûkter˘ch na‰ich pfiipomínkách jsme vidûli skicu
„snÛ”. Jen pohled toto dílo na papífie byl úÏasn˘. Nûjak jsme vûdûli, Ïe smûr na‰í orientace
ohlednû fie‰ení sídla redakce je vyfie‰en.

Musím pfiiznat, Ïe to ale nebylo bez komplikací. První nastaly v Radû TWR-CZ. Velice
tûÏce jsme obhajovali studii novostavby ing. arch. Heãky. Aã byla provedena podle na‰ich
poÏadavkÛ, vyhovovala na‰im potfiebám, respektovala na‰e moÏnosti a líbila se nám, bylo
nám vyt˘káno, Ïe jsme nezadali tuto práci vût‰ímu poãtu architektÛ. Ale tato studie byla vypra-
cována se slevou, a pfiesto stála asi 30 tis. korun. Cena to byla obvyklá a vypracování nûko-
lika studií jsme povaÏovali za sice rozumné, ale mimo na‰e finanãní moÏnosti. Jednání Rady
bylo „jak má b˘t” a kfiid˘lka nám pfiece jen trochu pfiiskfiípnuta byla. Museli jsme zru‰it spolu-
práci s arch. Heãkou. Kdybych tehdy vûdûl, co toto rozhodnutí znamená a co nás pfií‰tí dva
roky ãeká, radûji bych utekl. Ale BoÏí prozfietelnost byla i v tomto moudrá.

Koneãnû vpfied
Vût‰iny projektov˘ch prací se

ujali na‰i vûfiící pfiátelé. Tyto projekty
nám vûnovali darem a pfiedstavo-
valy úsporu asi 200 aÏ 300 tis.
korun. Komerãním kanceláfiím jsme
byli nuceni dát pouze specializace,
jako napfi. vytápûní, poÏární posou-
zení, statiku apod. AÏ potud bylo
v‰echno celkem snadné – díky ochot-
n˘m projektantÛm. Projektovanou
koncepci stavby se nakonec poda-
fiilo obhájit v na‰í Radû a bylo zahá-
jeno nové stavební fiízení. Po osmi-
mûsíãním maratonu tahanic se
v‰emi moÏn˘mi institucemi jsme
dostali stavební povolení. 8 mûsícÛ
jsme pomalu ztráceli nadûji, Ïe se
podafií pfiekonat úfiedního ‰imla. Díky Bohu jsme nakonec mûli pohromadû v‰ech moc a moc
razítek a v˘sledek byl o to radostnûj‰í. V takov˘ch okamÏicích jsme zapomnûli na nepfiíjem-
nosti a s vdûãností Bohu jsme konstatovali, Ïe jeho milost pfiedãí na‰e oãekávání. Tuto dobu
jsme vyuÏili k prezentování nového projektu a shánûní potfiebn˘ch financí.

Asi 2 mûsíce pfied ukonãením stavebního fiízení jsme uÏ zaãínali myslet na vlastní stavbu
a obeslali nûkolik stavebních firem s Ïádostí o pfiípadnou realizaci podle nabídnuté ceny.
V‰echny obeslané firmy projevily o realizaci stavby zájem a nabídky se v cenû li‰ily o více neÏ
100 %. NejniÏ‰í cena byla nûco málo pfies 3 miliony, nejdraÏ‰í kolem 8 milionÛ ãesk˘ch korun.

S v˘bûrem té pravé nám opût pomohl BÛh. Pokud se vám to, milí ãtenáfii, jeví ponûkud
imaginárnû, pak my jsme to vidûli víc neÏ reálnû. Posuìte sami.

Nav‰tívili jsme sbor Církve bratrské v Horní Krupé u Havlíãkova Brodu. Pfii‰el za námi bratr
Calta a fiíká: „Dejte poÏadavek Vojensk˘m stavbám v Brnû ...” My jsme od tohoto podniku uÏ
mûli cenovou realizaãní nabídku a firma se fiadila mezi ty levnûj‰í. Zjistili jsme, Ïe ve
Vojensk˘ch stavbách pracuje je‰tû bratr Merta a ten nám dohodl setkání s fieditelem. Jednání
bylo pomûrnû úspû‰né. ¤editel souhlasil s postupn˘m splácením stavby tak, aby splátky byly
rozloÏeny na 2 roky. To byla víc neÏ v˘hodná nabídka a dohodli jsme se, Ïe jejich právník
vypracuje návrh smlouvy do nûkolika dnÛ. KdyÏ jsem onoho právníka po 14 dnech upomínal,
omlouval se, po dal‰ích 14 dnech se vymlouval a po dal‰ích 14 dnech fiekl, Ïe Vojenské
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stavby nemohou na dohodnuté platební podmínky pfiistoupit a nabídl realizaci za jin˘ch, ménû
v˘hodn˘ch podmínek. Bylo to divné a je‰tû divnûj‰í, kdyÏ se nepodafiilo znovu kontaktovat
fieditele. Tro‰ku jsme sondovali dÛvody zmûny postojÛ a nedodrÏení ústního dojednání a zjis-
tili jsme, Ïe tento stavební kolos se moÏná dostal do váÏné finanãní krize. Zfiejmû ne‰lo
o zmûnu osobního postoje jednoho nebo nûkolika lidí, pfiíãina zmûny stavu byla asi natolik
razantní a nepochopitelná, Ïe jsem ji zaãal vnímat jako BoÏí zásah do dûní okolo v˘bûru sta-
vební firmy. Ve vedení TWR jsme se dohodli, Ïe Vojenské stavby nebudeme dále kontakto-
vat, a velice rychle jsme se dohodli s firmou Stavitelství Delta Brno. Mezitím se zmûnila i na‰e
finanãní situace, a tak jsme mohli dohodnout i rozumnûj‰í platební kalendáfi.

Pfiání se zaãínají zhmotÀovat
V t˘dnu, kdy jsme uzavfieli smlouvu o dodávce stavby, byl odvolán fieditel Vojensk˘ch sta-

veb, s nímÏ jsme pÛvodnû jednali. Tímto zásahem jsme byli „donuceni” u‰etfiit dal‰ího pÛl mili-
onu korun, coÏ byl rozdíl v cenû navrÏené Vojensk˘mi stavbami a Stavitelstvím Delta. Zmûna
pfiinesla i dal‰í v˘hodu: zamûstnanec Vojensk˘ch staveb, bratr Calta, pfiijal úkol stavebního
dozoru, coÏ by v prvním pfiípadû bylo asi ponûkud problematické.

Dal‰ího naplnûní do‰el onen ver‰ „Líbí-li se Hospodinu cesty ãlovûka, vede ku pokoji s ním
i jeho nepfiátele”. Pozoroval jsem, Ïe na‰e „sestra domácí”, Radunka Dytrychová, si docela
dobfie porozumûla s na‰imi severními sousedy. Ústy sestry Dytrychové se jim dostalo evan-
gelia a vûfiíme, Ïe BÛh je mÛÏe oslovit a pfiinést poÏehnání i jim. Pokoj s na‰imi sousedy (dfiíve
jsme je vnímali jako nepfiátele) nám také signalizuje, Ïe se Hospodinu líbí „na‰e cesty”. To je
úÏasné zji‰tûní a nic víc si nemÛÏeme pfiát. SousedÛm ze severu vlastnû dûkujeme, protoÏe
byli (jistû nevûdomky) BoÏím nástrojem k tomu, aby nás pfiesvûdãil, Ïe existuje lep‰í fie‰ení
neÏ zakopání studia do zemû.

První hrábnutí do zemû
V srpnu 1996 zahájila firma Delta stavební práce. Postupnû spoleãnû fie‰íme neãekané

komplikace a dílo pomalu, ale kvalitnû roste. Koncem záfií byly pfiipraveny pfiípojky kanalizace
a vody a nosné zdivo pfiízemí, vãetnû vnitfiního izolaãního zdiva. Jsme vdûãni bratru Caltovii
za jeho odborn˘ dozor – je vidût, Ïe je profík a Ïe se vyzná. KaÏd˘ t˘den stavbu kontroloval
a iniciativnû pomáhal pfiekonávat nepfiedvídané problémy. Na stavbu jsem jezdil s ním
a nûkdy i vícekrát t˘dnû se zajímal, jak stavba pokraãuje. Vût‰inou se mnou jel i nûkdo dal‰í
z pracovníkÛ TWR-CZ, protoÏe s napûtím i oãekáváním jsme sledovali zvût‰ující se objem
rostoucí budovy.

Starosti i radosti
Je logické, Ïe celá stavba je projektována a realizována velice úspornû. Chceme se svû-

fien˘mi prostfiedky hospodafiit tak, aby se jejich hodnota znásobovala, a ne aby drah˘
a moderní luxus budovy ztrácel hodnotu jen tím, Ïe stárne. Proto byla v budovû projektována
a do ceny kalkulována obyãejná, typizovaná dfievûná okna. O plastov˘ch jsme jen snili jako
o nemoÏném pfiepychu. Svislé prosklení schodi‰tû a vstupu mûlo b˘t v kovovém svafiovaném
rámu. Nic lep‰ího nás nenapadlo. Nav‰tívili jsme brnûnsk˘ stavební veletrh a nûjak nám pfii-
‰lo na mysl pouÏít místo kovov˘ch konstrukcí dfievûn˘ch. Podle reklamních ceníkÛ jsme spo-
ãítali, Ïe bychom dokonce zámûnou kovov˘ch rámÛ za dfievûné mohli u‰etfiit a u‰etfiené
peníze pfiesunout na draÏ‰í okna v budovû. My‰lenka nás nadchla. Podafiilo se a uzavfieli
jsme smlouvu na dodávku krásn˘ch dfievûn˘ch EURO oken. Lepené izolaãní dvojsklo zaruãí
nejen snaz‰í údrÏbu, ale pfiedev‰ím lep‰í tepelnou a zvukovou izolaci a vrstvené lepené rámy
dobrou tûsnost a pfiesnost zavírání. 

I tato okenní maliãkost je velk˘m BoÏím zázrakem. Nikdy bychom nemohli vznést poÏada-
vek na instalaci EURO oken – cenové nav˘‰ení stavby by pfiedstavovalo pfiibliÏnû pÛl milionu
korun. Díky nesmysln˘m ceníkÛm, kter˘ch se Ïádn˘ v˘robce nedrÏel, jsme rozjeli iniciativu,
která nás dovedla aÏ pár kilometrÛ za Vala‰ské Mezifiíãí. Kdopak nám na poslední chvíli vnukl
my‰lenku nahradit kov dfievem? Dal‰í dÛkaz o tom, jak podrobnû BÛh sleduje kaÏd˘ ná‰ krok
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a jak má ve své péãi i kvalitu stavby (a to je jen mrtvá hmota). O co víc se stará o nás, lidi, jak
moc mu na nás záleÏí.

Povzbuzující pfiekvapení:
V té dobû jsme celou situaci proÏívali více pracovnû a aÏ teprve urãit˘ ãasov˘ odstup vytvo-

fiil tento nádhern˘ rámec celému dílu. Snad nejhÛfie jsem proÏíval neuvûfiitelné prÛtahy na
lí‰eÀském Stavebním úfiadû a dnes (v roce 2000) je proÏívám opût. To v situaci, kdy chceme
postavit nízk˘ dfievûn˘ plot na vlastním pozemku. Vzpomínám si, Ïe tehdy jsem se s paní
vedoucí Stavebního úfiadu rozlouãil mal˘m dárkem: Biblí. Jak se rozlouãím po získání souhlasu
k postavení plotu, zatím nevím. Ale abych nemluvil jen o Stavebním úfiadu lí‰eÀského regionu
– „rád” vzpomínám i na jiná oddûlení. Napfiíklad lidé kolem vefiejné zelenû se také „snaÏili”.
Musím se vrátit je‰tû do období pfied zahájením stavby. Na zakoupené stavební parcele byl
hust˘ mlad˘ borovicov˘ porost. Byla to jakási zapomenutá a zanedbaná ‰kolka. Stavba se
mohla realizovat aÏ po jejich vykácení. Získat povolení k vykácení zelenû se na vzpomínaném
lí‰eÀském Obecním úfiadû nepochopitelnû protahovalo. UÏ byl rok 1996 a blíÏil se bfiezen
a konec období vegetaãního klidu, tedy konec období, ve kterém se mohou kácet stromy. V létû
jsme chtûli zaãít stavût novou budovu. Do celé záleÏitosti se zapojil Václav Kadlec a zpÛsobil,
Ïe povolení k vykácení jsme obdrÏeli jeden den(!) pfiede dnem vegetaãního klidu. Byl pátek
a poslední moÏnost ke kácení byla sobota. To, co se podafiilo, povaÏuji dnes za zázrak.
V sobotu ráno v sedm hodin pfiijelo do Lí‰nû asi 25 brigádníkÛ, jeden náklaìák a dvû motorové
pily. Rychle jsme vykolíkovali prostor k vykácení a v osm ráno padaly první borovice k zemi.
Lidé v oknech panelákÛ zdû‰enû pozorovali na‰i „devastaci” pfiírody a bûhem snad 30 minut
byla u nás policie. Povolení bylo v pofiádku a nakonec nám nabídli pomoc v pfiípadû, Ïe by nás
nûjací samozvaní ochránci chtûli obtûÏovat. Nic takového se nestalo, moÏná to nestihli, protoÏe
bûhem dvou hodin byla parcela vykácená, borovice rozfiezané a odvezené do spalovny.
Zametli jsme silnici a koukali na plochu pfiipravenou ke stavbû nové budovy TWR-CZ. Po plo‰e
chodil neznám˘ muÏ a evidentnû mûfiil vykácen˘ prostor a poãítal pafiezy. V pondûlních novi-
nách vy‰el ãlánek o na‰í m˘tinû. Autor litoval padesáti vykácen˘ch mlad˘ch borovic, ale na
druhé stranû nezapomnûl pfiiznat, Ïe zaplatíme náhradní v˘sadbu v odpovídající hodnotû.
Dûkovali jsme Bohu, Ïe se autor ãlánku pfiepoãítal, protoÏe poãet poraÏen˘ch borovic pfiekro-
ãil mnoÏství pûti set! – tedy 10 x více, neÏ autor uvedl v novinách. A pak, Ïe nejsou zázraky. 

Toto v‰echno se samozfiejmû odehrávalo v dobû, kdy do stûhování zb˘valo více jak rok
ãasu. Pfiipravovali jsme relace, psali biblické seriály a uãili se úplnû nové rozhlasové práci.
Pfiipravovali jsme relace do sekulárního rozhlasu pro vysílání na VKV. UÏ se také uvaÏovalo
o moÏnosti vysílat pomocí satelitu. Je pravda, Ïe jsme v‰ichni získávali praxi, ale pfiece jen
dvojnásobek vysílacího ãasu chtûl své! V provizorních moÏnostech to nebylo lehké, ale vzpo-
mínám na tyto okolnosti na jiném místû.

Touha po novém domû se nikdy nestala cílem a smyslem na‰í práce. Novostavba vyply-
nula ze v‰ech zvaÏovan˘ch moÏností jako nejv˘hodnûj‰í fie‰ení a budova, technika, stroje
a zafiízení vÏdy zÛstaly jen „Ïidliãkou“ celé sluÏby TWR-CZ. Nebylo málo tûch, ktefií nás
povzbuzovali slovy „pou‰títe se do velkého díla”, „máte velkou odvahu” ... vÏdy mûli na mysli
nov˘ objekt a spoustu penûz. My jsme se pfiitom pou‰tûli skuteãnû do velkého díla, ov‰em
ne ve stavebním oboru, ale v rozhlasovém ‰ífiení BoÏího slova. Jak moc jsme potfiebovali
povzbuzení. 

Vzpomínám si také na jeden zimní den, kdy jsme ãekali na pfiíjezd v˘robce oken, kter˘ mûl
ten den vmontovat hotová okna do dal‰ího patra. KdyÏ nepfiijel ani po obûdû, zaãal jsem ho
shánût. Nakonec volal sám a dodnes sly‰ím jeho roztfiesen˘ hlas: „Pane Barto‰ek, my jsme
havarovali, vrazila do nás nákladní Tatra ...” Byla zima, na Vala‰sku hodnû snûhu
a z Hodslavic, kde se okna vyrábûla, je pan Kladiva (majitel továrny) vezl na vozíku za osobá-
kem. Nûkde na kfiiÏovatce do nich vlítla Tatra. Z rozhovoru jsem se dále dovûdûl, Ïe z vozíku
nezbylo vÛbec nic, auto bude opravitelné, ale kdy bude schopen dodat okna, to vÛbec nevû-
dûl. Na stavbû jsme je potfiebovali okamÏitû, protoÏe mrzlo, a aby dûlníci mohli pokraãovat,
muselo se zaãít topit. Byl jsem z toho zase ne‰Èastn˘, ale ne dlouho. Pan Kladiva volal hned
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druh˘ den ráno, jeho hlas znûl velmi
optimisticky a doslova fiekl, Ïe
nechápe, jak je to moÏné, ale okna
dnes veze na vypÛjãeném vozíku
a je‰tû dnes je usadí do stavby.
Nejprve jsem také nechápal, jak je to
moÏné, nûjak jsem si nedovedl srov-
nat v hlavû, Ïe by je mohl vyrobit
pfies noc, kdyÏ jsem vûdûl, Ïe jen
sklo se vyrábí nejménû t˘den... ale
vzpamatoval jsem se aÏ v okamÏiku,
kdy mi sdûlil, Ïe okna havárii pfieÏila
bez jediného ‰krábnutí. Tak a nyní
uvaÏujte a pokuste si pfiedstavit auto
s otevfien˘m dvoukolákem, pln˘m
hotov˘ch zasklen˘ch oken, chránû-
n˘ch jen igelitem. Do takto naloÏe-
ného dvoukoláku vrazí obrovská

Tatra, vozík je zcela zdemolován, auto pfied ním notnû po‰kozeno a zasklená okna jsou
posléze shledána bez vady. Myslím, Ïe kaÏdé mûlo zdatného andûla – jinak si to neumím
pfiedstavit, ale povzbuzení to bylo silné.

KaÏdá stavba budovy potfiebuje mnoho profesí. Pfiedev‰ím profese stavební a pak specia-
listy na elektro, vodu, topení, kanalizace, elektronické rozvody... je hodnû prací, které se musí
koordinovat. Od samého zaãátku jsme mûli uzavfienou smlouvu se stavební firmou na provedení
v‰ech prací, mimo zmínûn˘ch odborností. Tyto práce patfií k nejdraÏ‰ím a v‰echny tyto profese
na novém domû TWR-CZ provedly firmy, jejichÏ majitelé patfií mezi na‰e vûfiící pfiátele. Mnoho
z prací bylo provedeno zdarma a tato pomoc v˘raznû pfiispûla ke sníÏení nákladÛ na stavbu.

V prÛbûhu stavebních prací jsem pozoroval, jak pracovníci stavební firmy sledovali zpÛsob
na‰í spolupráce a pfiedev‰ím jaké mimofiádné okolnosti stavbu provázely. První seznamovací
dojmy asi nemûli nejlep‰í. Chodil jsem totiÏ na stavbu nejménû jednou dennû, nûkdy i víckrát
a na takovou ãetnost kontrol asi nebyli zvyklí. Tváfiili se sice slu‰nû, ale bylo znát, Ïe je to moc
netû‰í. AÏ kdyÏ jsem jim nûkolikrát pomohl „zachránit” nûjakou jejich chybu, zaãali postupnû
roztávat. Nakonec jsme se spfiátelili a vzájemnû jsme si pomáhali. Spolupráce byla super
a byla také dobr˘m svûdectvím o na‰í vífie. Vzhledem k termínÛm a narÛstajícím poÏadavkÛm
nebyl ãas na pfieru‰ování práce. Mnohdy pracovali o sobotách i nedûlích. Pfii kaÏdé stavbû
b˘vá velk˘m problémem vhodné poãasí. Po 2 mûsících spolupráce si firma nedûlala s niãím
starosti a stavbyvedoucí konãil porady slovy: „Nebojte se, v‰echno dobfie dopadne, pan
Barto‰ek se ‘nahofie’ pfiimluví ...!” ¤íkával to s úsmûvem, ale cítil jsem, Ïe on sám tomu vûfií.
Okolnosti stavby ho pfiesvûdãily, Ïe se nic tak samo sebou nestane. Toho roku napfiíklad
napadl první sníh aÏ 23. prosince, jeden den po dokonãení stfiechy budovy. Sníh vydrÏel
dlouho, ale od 7. ledna se v budovû topilo a dûlníci mohli pokraãovat. 

Bylo mnoho zku‰eností, kter˘m jsme dobfie rozumûli my, ale které jako mimofiádnou BoÏí
pfiízeÀ nakonec vnímali i nevûfiící dûlníci. Museli vûfiit, kéÏ by se obrátili ke Kristu. Se stavby-
vedoucím jsem je‰tû dávno po stavbû mnohokrát hovofiil a on si se zájmem ãetl na‰e zpra-
vodaje Anténa.

Dal‰ím dÛkazem BoÏí svrchovanosti i nad tímto dílem a nad námi bylo datum stûhování.
Abychom mohli prÛbûÏnû platit práci stavební firmû, museli jsme dÛm na Lesné prodat v pfied-
stihu s dohodou, Ïe bude uvolnûn pozdûji. Tento prodej se podafiil a doba uvolnûní domu byla
dohodnuta na 1. kvûten 1997. Byla to mimofiádnû v˘hodná dohoda, protoÏe byla uzavfiena
nûkdy na podzim pfiedchozího roku, tedy v dobû, kdy stavební firma teprve vymûfiovala par-
celu. Je‰tû na podzim 1996 jsme se v kolektivu dohodli na termínu opu‰tûní Lesné a stûho-
vání do Lí‰nû. Datum bylo stanoveno na den 26. dubna pfií‰tího roku s upfiesnûním, Ïe tûsnû
pfied tím pfiestûhujeme do nového bytu Radunku Dytrychovou a cel˘ objekt na Lesné zame-
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teme a klíãe pfiedáme nov˘m majitelÛm 1.kvûtna. Kdo jen trochu zná stavební prÛmysl, tak ví,
Ïe termíny jsou v tomto resortu velmi natahovací – zvlá‰tû, kdyÏ se po stavební firmû chce
nûjaká vícepráce. Termín dokonãení stavby byl skuteãnû smluvnû dohodnut na duben 1997.
Pokud jde o vícepráce, tak to byla „jen maliãkost”. V‰echny pfiípojky inÏen˘rsk˘ch sítí se fie‰ily
formou víceprací a nûkdy v lednu 1997 jsme se dohodli na realizaci podkroví. (PÛvodnû jsme
nepoãítali s moÏností okamÏité realizace celé stavby, ale v prÛbûhu stavby se ukázalo, Ïe
dary pokryjí celou stavbu!) Tato „maliãkost” pfiedstavovala prakticky jedno patro navíc
a k tomu spoustu zemních prací a nakonec je‰tû pfiibyly terénní úpravy, chodníky, parkovi‰tû...
Jak to nakonec dopadlo? 18. dubna 1997 probûhla úspû‰ná kolaudace, 25. dubna se stûho-
vala Radunka Dytrychová se psem Robinem a 26. dubna se zaãalo stûhovat TWR-CZ do
zbrusu nového vlastního objektu. Nic ménû neÏ sláva Bohu se nedalo konstatovat. Pfiedstava
o nedodrÏení termínu a pfiedávání prodaného domu byla radûji „nepfiedstavitelná”.

Poãáteãní vybavení
Od samého zaãátku na‰í t˘mové

práce jsme mûli na‰e pracovi‰tû vyba-
vené star˘m nábytkem. Kdesi jsem se
zmínil, Ïe vût‰ina nábytku pocházela
z budovy Drutisu. Za levn˘ peníz jsme
mûli pracovní stoly, Ïidle, skfiíÀky,
skfiínû, dokonce i nûkteré kanceláfiské
potfieby. Bylo toho hodnû a bylo to také
hodnû staré. Drutis tyto vûci vyfiazoval
a nám uÏ slouÏily 5 let. Nûkteré kusy
nábytku se je‰tû upravovaly „na míru”.
NezapomeÀte, Ïe nábytek uÏ mûl za
sebou umístûní v Drutisu, na Vevefií,
nyní na Lesné a ãekala ho Lí‰eÀ.
S r˘sující se novostavbou jsme nab˘-
vali dojmu, Ïe takto star˘ nábytek bude
v nové budovû vypadat hroznû a navíc nebude staãit. Na nov˘ jsme peníze nemûli. 

Spoleãnû jsme zvaÏovali, kde sehnat prostfiedky na nov˘ nábytek. Nakonec zvítûzila my‰-
lenka symbolického partnerství kaÏdé kanceláfie s nûjakou spfiíznûnou firmou. Nakreslili jsme
plánky místností s popisem základního vybavení a nabídli firmám kfiesÈansk˘ch majitelÛ partner-
ství. Vtip byl v tom, Ïe firma mohla zakoupit nábytek pro svoji potfiebu a propÛjãit ho TWR-CZ.
Majitelé tûchto firem pak budou mít moÏnost v pfiípadû potfieby tyto kanceláfie pouÏít. Asi 
4 mûsíce po v˘zvû se nic nedûlo, ale ke konci roku 1995 jsme uÏ mûli pfiíslib na vybavení osmi
místností. Nûkter˘ nábytek byl nakoupen dopfiedu a my jsme s pomocí Jendy Ka‰parce museli
pronajmout sklad k umístûní spousty nového nábytku. Celá „akce” dopadla tak, Ïe vût‰ina
kanceláfií a ostatních prostor byla vybavena nov˘m nábytkem v t˘dnu pfied stûhováním. Tato
my‰lenka a dal‰í zázrak pfiedstavoval hodnotu asi pÛl milionu korun! Nikdy jsme nevybírali
luxusní nábytek, ale takov˘, kter˘ nûco vydrÏí a bude se do nové budovy hodit. 

Do tohoto projektu byli angaÏování v‰ichni pracovníci TWR-CZ a kaÏd˘ mûl za úkol sehnat
partnerskou firmu pro svoji kanceláfi. Nûkter˘m se to podafiilo, nûkomu ne, nûkdo zajistil náby-
tek i do spoleãn˘ch prostor. Kdo nikoho nesehnal, stûhoval se se star˘m nábytkem, ale s tím
se muselo poãítat. Více voln˘ch penûz jsme nemûli, a proto byly tyto kanceláfie vybaveny
nov˘m nábytkem mnohem pozdûji. 

Budova pfiipravená k nastûhování i s nov˘m nábytkem byla skuteãnû nejvût‰ím skokem
v technickém a sociálním zázemí sluÏby pracovníkÛ TWR-CZ. Byla by ‰koda, kdyby tato sku-
teãnost byla nûkdy povaÏována za samozfiejmou.

Nejsem historik, ale sly‰el jsem, Ïe v Evropû stojí velmi málo budov, které byly stavûny uÏ
se zámûfiením na rozhlasové pracovi‰tû. Vût‰ina rozhlasov˘m spoleãností má budovy rekon-
struované. Snad jedinou originální rozhlasovou budovou v Evropû byla celá desetiletí budova
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âeského rozhlasu v Plzni, poté rozhlasové satelitní centrum TWR-E v Bratislavû a za
nedlouho budova TWR-CZ v Brnû-Lí‰ni. Pravda – srovnávat budovu v Plzni s na‰ím objek-
tem se jaksi nehodí (snad bychom celou na‰i budovu umístili do jednoho z devíti plzeÀsk˘ch
studií), ale urãitá prestiÏ byla i v tomto.

Nová etapa
Po pfiestûhování do vlastní novostavby jsme si teprve uvûdomili, na co jsme si za tfii roky

práce na Lesné zvykli. Byla to pfiedev‰ím vzájemná ohleduplnost a také blízká pfiítomnost
kolegy – pfiítele. Byli jsme v‰ichni prakticky ve tfiech místnostech a staãilo jen promluvit a uÏ
to sly‰el kolega. Pracovní i osobní sdílení bylo velmi tûsné.

Najednou jsme se nastûhovali do krásn˘ch kanceláfií vût‰inou vybaven˘ch nov˘m nábyt-
kem a vût‰inou také s „jednou Ïidlí”. KaÏd˘ mûl svoji kanceláfi – jen Vlastík Kolegar sedûl
v jedné prostorné místnosti s Janem Ka‰parcem. Budova byla zatím taková prázdná, chodby
prázdné, dut˘ prostor a my se najednou zaãali po budovû „hledat”. Nechtûli jsme se vzájemnû
odcizit, a tak nám v‰em chvíli trvalo, neÏ jsme si zvykli na nové okolnosti a také nové sociální
a pracovní zázemí. Novou budovu jsme vnímali jako BoÏí dar a bohatou odmûnu za 7 let
práce v provizorních podmínkách. Nejvût‰í radost jsme samozfiejmû mûli ze studia a reÏií.
V tûchto místnostech se rodí v˘sledky na‰í práce. Stále jsme si pfiipomínali, Ïe my s BoÏí
pomocí „jen” zaséváme a BÛh je ten, kter˘ dává vzrÛst a ovoce. A vidût ovoce z této sluÏby
bylo a vÏdy zÛstane tím, co hladí na‰i du‰i.

Na kaÏdém patfie je sociální zafiízení, teplá voda, kuchyÀka s jídelním koutem, krásná spo-
leãenská místnost. O v‰e jsme zaãali peãovat jako o „vlastní dítû”. K ãemu by to ale bylo,
kdyby na‰e práce zÛstala bez odezvy. V této dobû jsme nejsilnûji pociÈovali úãinek BoÏího
slova u nov˘ch posluchaãÛ Radia Proglas (popisuji na jiném místû). 

Pfiekvapenû jsme také zjistili, jak˘ dal‰í uÏitek novostavba znamenala. Pomalu, ale zfie-
telnû se mûnil zatím ponûkud rezervovan˘ pfiístup k na‰í misii od jin˘ch subjektÛ. KaÏdé
úfiední jednání v provizorních podmínkách pfiedchozích míst asi budilo urãit˘ dojem neserióz-
nosti a amatérismu. Dfiíve jsme daleko radûji jednali v kanceláfiích druhé strany, a pokud nás
nûkdo nav‰tívil, znamenalo to vÏdy urãité rozpaky. Toto jsme si uvûdomovali aÏ nyní, kdy pro-
stfiedí nového sídla TWR-CZ zanechávalo na náv‰tûvách dobr˘ dojem. Uvûdomil jsem si, Ïe
vizuální dojem a urãitá úroveÀ prostfiedí otevírají dvefie. Rozhodnû tato „maliãkost” patfií mezi
nejvíce opomíjené záleÏitosti mnoh˘ch ãesk˘ch denominací a církví. A i kdyÏ potfieba nového
studia vycházela z provozních a praktick˘ch potfieb, pfiinesla s sebou i hezké a pfiíjemné pro-
stfiedí. KdyÏ pfiedbûhnu do roku 2000, pak mohu s vdûãností konstatovat, Ïe spolupracovníci
stále pfiib˘vají. Deset let po zaloÏení ãeské redakce se uÏ nûktefií uchazeãi o stabilní práci
v TWR-CZ nelekají ani podmínky vlastního finanãního sponzoringu.
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Zatímco chodby a kanceláfie budovy se postupnû plnily darovan˘mi kytkami, na‰e mysl se
plnila starostí o zv˘‰ení kvality (a pokud to bude moÏné i poãtu) relací. Rozmístûní pracovníkÛ
do jednotliv˘ch kanceláfií pfiedznamenává pfiirozené pfierozdûlování jednotliv˘ch úkolÛ,
systém pfiípravy pofiadÛ se promûÀuje na etapov˘. Nejprve se oddûluje práce autorská od
práce technické a pozdûji se mûní i systém autorské práce. To vyÏaduje vût‰í pozornost pfii
organizaci práce. V˘raznou pomocí se stávají mladí muÏové, ktefií pfiicházejí do TWR-CZ
vykonat svoji civilní sluÏbu (místo vojny). Prvním takov˘m civilistou se stal ing. Daniel Zeman,
onen kluk, kter˘ je‰tû pfied 8 lety nad‰enû vybudoval malé domácí studio, kde se nûkolik let
nahrávaly dûtské pofiady. Daniel se zapsal do celé pfiedchozí historie jako mimofiádnû ochotn˘
dobrovoln˘ spolupracovník v oblasti techniky. 

KdyÏ mu na jafie roku 1999 konãila civilní sluÏba, nabídli jsme mu zamûstnání na pln˘ úva-
zek. Byla to první nabídka ãlovûku, kter˘ nepro‰el Ïádnou praxí v sekulárním sektoru, a vûdûl
jsem, Ïe tento fakt pfiedstavuje urãité riziko. Ale v‰ichni v kolektivu TWR-CZ jsme byli v tomto
zajedno. Nabídka byla lákavá i problematická. Lákavá v tom, Ïe Daniel mohl pracovat v oboru,
kter˘ si oblíbil. Druhou stranou této nabídky byl fakt, Ïe Daniel si mûl zaãít shánût podporu pro
svoji práci a navíc, Ïe jeho nástupní plat (ani plat budoucí) nebude nikdy inÏen˘rsko-podnika-
telsk˘. Daniel se v tomto období Ïenil. V‰echny okolnosti jeho nástupu jsme si otevfienû vyfiíkali
a po mûsíci modliteb a jeho rozhodování s budoucí manÏelkou se Dan hlásí do t˘mu TWR-CZ.
Po nástupu se stává odpovûdn˘m technikem nejen za provoz hudebního studia, ale i za
ostatní technické zafiízení... a Ïe je toho dost, to jsem si pozdûji uvûdomil v okamÏiku, kdy
sklonûn nad spletí drátÛ si Daniel posteskl: „Îe já jsem se nestal zahradníkem!” Za 14 dnÛ
nato uÏ fungovala technika bezvadnû a venku bylo dlouho sucho a nesnesitelné vedro. Ministr
zemûdûlství intervenoval ve vládû o finanãní pomoc pro zemûdûlce a Dan si pochvaloval, jak
je rád, Ïe se tím zahradníkem nakonec nestal. 

Administrativa
Prvním fieditelem byl Václav Kadlec. Pfied ním tuto funkci zastával doãasnû jmenovan˘

Petr Kolek, ale to uÏ se zase vracím moc zpût. Václav Kadlec uplatnil svoje právnické a orga-
nizaãní schopnosti a velkou moudrost pfii praktickém zaloÏení redakce a jejím rozjezdu.
Stanovy a dal‰í jejich mutace jsou jeho prací, stejnû jako rÛzné oficiální smlouvy právního cha-
rakteru. Reprezentoval na‰i práci na rÛzn˘ch zahraniãních konferencích. Vzpomínám si, Ïe
jeho rozhodnutí odejít z TWR-CZ mi radost neudûlalo. Na druhou stranu jsem ho chápal.
Nûktefií spolupracovníci si obãas ne‰Èastnû vyloÏili jeho pragmatická rozhodnutí, a i kdyÏ
nechci podsouvat svoje dedukce k jeho rozhodování – rozumûl jsem jeho odchodu i takto. Zde
mohu jen poznamenat, Ïe Václav prakticky nemûl ‰anci jednat jinak, a myslím, Ïe kdokoliv
dal‰í by musel jednat podobnû. Celá Rada TWR-CZ jednomyslnû navrhovala a podporovala
nûkolik málo nepopulárních fie‰ení sloÏit˘ch situací, které v dobû konzolidace t˘mu vznikly. 

Na jafie roku 1993 je Radou TWR-CZ jmenován do funkce fieditele Petr Raus. Stávám se
jeho zástupcem a spoleãnû s Ivo‰em Îákem tvofiíme Misijní vedení. Misijní vedení je odpo-
vûdné za cel˘ chod redakce a musí rozhodovat o v‰ech nov˘ch skuteãnostech. Dohodnutá
usnesení pak pfiecházejí do odpovûdnosti konkrétních pracovníkÛ. Volba Petra Rause byla
dobrou volbou. Petr je ãlovûk velice mírn˘ a nekonfliktní. Má hlas jako zvon, zpívá ve sboru,
moderuje nûkteré pofiady v televizi (o rádiu nemluvím), ale nikdy svého hlasového kapitálu
nepouÏil k fie‰ení problémÛ. Funkci fieditele spojil s intenzívní pfiípravou pofiadÛ a kdo mûl tu
ãest sledovat jeho zpÛsob práce, vûdûl, kde má srdce! Pro úfiední papíry nemûl nikdy dost
místa, odkládal je na v‰echny dostupné rovné plochy své kanceláfie a ãekal na jasnou mûsíãní
noc, kdy v‰e koneãnû vyfiídí. Zato pfiípravu relací nikdy neo‰idil. Na‰e rádio nemûlo za 10 let
své ãinnosti Ïádn˘ svátek, Ïádné prázdniny, Ïádnou dovolenou. KaÏd˘ den se vysílalo a v‰e
se muselo (a dodnes musí) pfiipravit vãas dopfiedu. Nocí nad Biblí strávil Petr nepoãítanû.
Jsem dost peãliv˘, ale jeho peãlivost mû kolikrát pfiivádûla v úÏas! KdyÏ to trochu nadsadím,
tak Petr byl schopen odpovûdût na kaÏd˘ obchodní leták supermarketu se zdvofiil˘m podû-
kováním za nabídku a omluvou, Ïe tentokrát o ‰pekáãky skuteãnû nemáme zájem... ale
ãasem se otrkal a jeho odpadkov˘ ko‰ byl plnûn rychleji neÏ úfiední pofiadaãe.
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V této dobû do‰lo k malé organizaãní zmûnû a vût‰í zainteresovanosti pracovníkÛ TWR-CZ
do celé problematiky. Misijní vedení jsme roz‰ífiili na 5 ãlenÛ (Petr Raus, Vlastík Kolegar, Jitka
Hovofiáková, Katefiina Hodecová a já). Toto rozhodnutí pfiedem avizovalo ãastûj‰í moÏnost
názorov˘ch stfietÛ, a i kdyÏ pro vlastní jednání to mohlo b˘t tûÏ‰í, pro TWR-CZ jsme v‰ichni
tento zpÛsob povaÏovali za pfiínosnûj‰í. 

V prÛbûhu svého fieditelského dvouobdobí dával Petr jasnû najevo, Ïe v bfieznu 1999 své
fieditelování konãí. Ov‰em z TWR-CZ odejít nechtûl, za coÏ jsme byli velmi vdûãni! Nûkter˘mi
radními jsem byl dotázán, zda jsem ochoten vzít funkci fieditele. Zasvûcení spolupracovníci
také vûdûli, Ïe jsme se s Petrem dohodli na ulehãení úfiední agendy a pozdûji jsem vût‰inu
jednání a oficiálních záleÏitostí organizoval já. Pfiicházela v úvahu je‰tû druhá varianta, Ïe
bychom se pokusili najít úplnû nového pracovníka pro funkci fieditele. Toto fie‰ení se nikomu
nelíbilo a povaÏovali jsme je za pfiíli‰ riskantní. Vûdom si své neznalosti angliãtiny, jsem sou-
hlasil se jmenováním do funkce fieditele. Naznaãil jsem dva hlavní faktory pro svoje rozhod-
nutí: znalost TWR-CZ od samého zaãátku a snaha o kontinuitu práce. Jsem si také vûdom
sv˘ch nedostatkÛ a vím, Ïe bez modlitební podpory a BoÏí pfiíznû bych tuto sluÏbu dûlat
nemohl. 

S Petrem Rausem jsem mohl nûkolikrát otevfienû hovofiit a ze soukrom˘ch rozhovorÛ jsem
nabyl jistoty, Ïe Petr se na pfiedání funkce tû‰í a chce se plnû vûnovat pfiípravû pofiadÛ. V tom
cítil svoje poslání. Mzdová otázka nebyla problémem, protoÏe jsme dlouhá léta praktikovali
mzdovou rovnost pro fieditele i jeho zástupce, a myslím, Ïe to byla moudrá praxe. Bratrské
a pokojné pfiedání funkcí se uskuteãnilo v den vypr‰ení jeho mandátu, na jafie roku 1999. Petr
Raus se stal m˘m zástupcem. 

V nové roli
Byl jsem si vûdom urãité obavy sv˘ch kolegÛ a kamarádÛ. Mám jinou povahu neÏ Petr.

Nûkteré skuteãnosti se zmûnily, ale po 18 mûsících mohu s vdûãností konstatovat, Ïe i pfies
mnohé problémy nás BÛh drÏí a podpírá ve v‰ech oblastech na‰í sluÏby.

Ve zmínûn˘ch 18 mûsících jsme byli pfiekvapeni Petrem Rausem. Celkem brzy nám ozná-
mil své rozhodnutí odejít z TWR-CZ. Tento fakt by mohl evokovat souvislost s jeho uvolnûním
fieditelského místa. Mohu ale s ãist˘m svûdomím konstatovat, Ïe takto to nebylo. Ani já, a Petr
uÏ vÛbec, jsme nebyli „závislí” na postu v misii. Petr Raus uÏ v dobû svého fieditelování obãas
moderoval televizní KfiesÈansk˘ magazín a navíc se nikdy netajil tím, Ïe televizi obãas poslou-
chá a rádio ne. Právû v této dobû odcházela na matefiskou dovolenou televizní hlasatelka
tohoto pofiadu. Producent magazínu nabídl Petru Rausovi místo na dobu urãitou, jako zástup
za odcházející kolegyni. Vidina úplnû nové tvÛrãí práce a také fakt, Ïe jeho zku‰enosti mohou
televizním pofiadÛm pomoci, pfiispûly k rozhodnutí nabídku pfiijmout. Dostateãnû vãas jsme se
pfiipravovali na tuto zmûnu a s Petrem jsme se dohodli na externí spolupráci. Na‰e spolupráce
je velmi tûsná a Petr se také stává fiádn˘m ãlenem Rady TWR-CZ. 

Od letních prázdnin 1999, vedle sv˘ch redaktorsk˘ch povinností, vykonává funkci zástupce
fieditele Katefiina Hodecová. 

Kam oko dohlédne?
Nikdo z nás nepochybuje o potfiebû a uÏiteãnosti kfiesÈanského rádia nebo rozhlasového

‰ífiení evangelia, ale i slov povzbuzení a nadûje pro potfiebné. Jsme si vûdomi, Ïe v rámci svû-
tového rozhlasového dûní jsme okrajová zemiãka, bez vût‰ího v˘znamu. Potfieba evangelia
v rádiu je v nûkter˘ch jin˘ch zemích nesrovnatelnû vût‰í. V Praze, Brnû, Liberci i Rosomákovû
Lhotû si mÛÏete koupit Bibli, zajít do oznaãeného sboru. V Americe má kaÏdé mûsto nûkolik
kfiesÈansk˘ch rozhlasov˘ch stanic. Jsou ale zemû, kde se za drÏení Bible popravuje. Do
tûchto oblastí bude tfieba nasmûrovat v˘konné vysílaãe. 

Z jednoho úhlu pohledu tedy máme témûfi nev˘znamn˘ úkol, z jiného úhlu pohledu máme
úkol prestiÏní a mimofiádného v˘znamu. Není to na‰e zásluha, je to jen a jen BoÏí milost
k této sluÏbû. Pak je to vûc v‰ech modlitebníkÛ, dárcÛ, dobrovoln˘ch pomocníkÛ a ochotn˘ch
redaktorÛ. 
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S úÏasnou vdûãností proÏívám kaÏdou podporu v této sluÏbû. Prakticky dennû pfiicházejí
malé a vût‰í finanãní obnosy, dennû vnímáme modlitební podporu mnoh˘ch spoluvykoupen˘ch. 

V‰e dohromady skládá mozaiku mal˘ch i vût‰ích BoÏích zázrakÛ a spoleãnû mÛÏeme b˘t
u toho. Nûktefií to proÏíváme takfiíkajíc „na vlastní kÛÏi”, vût‰ina posluchaãÛ a spoluvûfiících
zprostfiedkovanû z na‰eho vyprávûní. Je rok 2000 a s vdûãností Bohu mÛÏeme vzpomínat na
v‰echna tfii desetiletí ãeského vysílání Trans World Radia, z toho posledních 10 let bez stát-
ního pronásledování. 

Chceme, aby tato vzpomínka byla pfiedev‰ím zastavením k chvále a slávû Bohu.
Nechceme se zastavit a zÛstat stát. MoÏná by ‰lo je‰tû mnoho let pfie‰lapovat na místû
a udrÏovat na‰e vysílání v souãasné kvalitû i rozsahu. Pfiesto, Ïe vÛbec netu‰íme, jakou
cestu BÛh pro nás pfiipravil, chceme jít! Chceme jít za jeho Slovem, volajícím „jdûte”! Druhá
polovina Luká‰ova evangelia je velkou v˘zvou kaÏdému vûfiícímu k ãinnosti. Neãtu tam nic
o ãekání, ale „jdi a zkus to”. KdyÏ to nepÛjde, „vyrazte prach z noh a jdûte dál”. Takto chápu
v˘zvu Pána JeÏí‰e Krista. A kdyÏ mohu b˘t jedním z t˘mu spoluvûfiících, kter˘m je dána nád-
herná moÏnost naplÀovat tuto v˘zvu prostfiednictvím rozhlasu, platí tato slova i pro Trans
World Radio – Czech. 

MoÏná budeme zápasit o udrÏení dne‰ního rozsahu vysílání, moÏná nám BÛh ukáÏe dal‰í
moÏnosti, moÏná budeme vysílat 24 hodin dennû v celé ãeské republice. MoÏná bude mít
kaÏdé mûsto svoje kfiesÈanské rádio – ví BÛh! Jakou cestou a jakou dobu pÛjdeme, skuteãnû
nevíme. Stejnû tak neznáme ekonomické moÏnosti na‰ich podporovatelÛ. Na nás je, aby-
chom v‰echny svoje schopnosti, ãas a srdce dali a dennû znovu dávali do Jeho rukou.
PouÏije-li si nás BÛh ke svém sluÏbû, bude to pro kaÏdého z nás veliká milost. BÛh si mÛÏe
pouÏít i mnohé dal‰í spoluvûfiící. Modlím se za to, aby na jedné stranû ãeské vysílání Trans
World Radia bylo vysíláním vyhledávan˘m a poÏehnan˘m, a na stranû druhé touÏím po tom,
aby na‰e vysílání bylo burcující a obviÀující. Ani v nebi není vût‰í radost, neÏ kdyÏ jeden hfií‰-
ník uãiní pokání a pfiijme JeÏí‰e Krista za svého Pána a Spasitele. Modlím se také za to, aby
na‰e sluÏba byla úãinnou pomocí kaÏdého vûfiícího, kter˘ se mÛÏe s námi v tomto úkolu zto-
toÏnit. Trans World Radio na celém svûtû slouÏí jako nev˘dûleãná misie. Stejnû tak to je
a vûfiím, Ïe vÏdy zÛstane, i v âeské republice. Bez skuteãného propojení TWR-CZ s jednotli-
v˘mi kfiesÈany by tato sluÏba nemohla fungovat. Proto i v kaÏdém z vás je ãást BoÏího zámûru
s na‰í sluÏbou u nás a nakonec i na celém svûtû. 
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TRANS WORLD RADIO
Mezinárodní spoleãenství

Petr Raus:

TWR je mezinárodní organizací. Ne
pro nûjak˘ lidsk˘ rozmar ani z p˘chy,
pro vylep‰ení vlastní povûsti. Tato spo-
leãnost byla pÛvodnû zaloÏena pro
misijní práci ve ·panûlsku, ale Pán
BÛh sám brzy otevfiel moÏnosti roz‰í-
fiení sluÏby, inspiroval a vedl.

Zásadním pfiedûlem se stalo zahá-
jení vysílání z anténních systémÛ Radia
Monte Carlo v roce 1960. Zatímco
první vysílaã, kter˘ TWR pouÏívalo,
marocká stanice Hlas Tangeeru,
pokryla sv˘m signálem ·panûlsko
s nepfiíli‰ velk˘m okolím, hlas Radia
Monte Carlo bylo sly‰et v podstatné
ãásti Evropy. To se stalo v˘zvou.

Základním motorem práce TWR
totiÏ bylo od poãátku vûdomí naléha-
vosti misijního volání evangelia.
Vûdomí, Ïe BoÏí srdce pláãe nad ztra-
cen˘mi hfií‰níky. Vûdomí, Ïe církev je
na svûtû právû kvÛli misii, Ïe v‰ude
tam, kde ustává zvûstování, ztrácí
i sama její existence smysl. A zvûsto-
vání, to není opakování biblick˘ch
pravd stále dokola stejn˘m lidem, ktefií
je v podstatû uÏ znají. Zvûstování zna-
mená vyjít ven, do ulic, mezi ploty
a stále dál, aÏ za hranice státÛ.

Tato touha nabídnout evangelium
tûm, ktefií je je‰tû nikdy nesly‰eli, byla
touhou zakladatele TWR Paula
Freeda i jeho pfiátel. Z této touhy
vyrostla i my‰lenka vyuÏít ke zvûsto-
vání rozhlasov˘ch vln, protoÏe rozhla-
sové vysílání pfiinese zvûst nejen na
nároÏí a mezi ploty, ale aÏ do domác-
ností jednotliv˘ch posluchaãÛ, aÏ do
dÛvûrné blízkosti lidsk˘ch srdcí.

Vedení TWR od poãátku touÏilo
nabízet evangelium v matefiském
jazyce tûch, kter˘m bylo pfiiná‰eno.
Proto vznikla koncepce práce, která
je pro TWR typická: Autofii relací
i jejich adresáti mají patfiit ke stejné
jazykové skupinû. Kde je to jen trochu
moÏné, mají pofiady vznikat pfiímo
v domácím prostfiedí posluchaãÛ, jimÏ
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VÁHAV¯ AGENT

Dr. Paul Freed:

(Dr. Freed, zakladel a dlouholet˘ prezident Trans
World Radia napsal knihu Antény víry. Poutavû popi-
suje, ãím v‰ím ho BÛh provedl a jak moc mu rozhla-
sové ‰ífiení evangelia leÏelo na srdci. V roce 2000
jsme získali práva vydat tuto knihu v ãeském jazyce.
Zaujala nás natolik, Ïe jsme se rozhodli vyuÏít jubi-
lejního roku 2000 k jejímu uvedení na trh. Zde nabí-
zíme v˘Àatek z první kapitoly Freedova vzpomínání.) 

Nikdy nezapomenu na ten blátiv˘ den v roce
1948, kdy jsem v Barcelonû vystoupil z vlaku.
·panûlsko mi skuteãnû na srdci neleÏelo. Skoro
bych se byl radûji obrátil kamkoli jinam neÏ právû do
·panûlska. ·panûlsky jsem neumûl. A ·panûlé mû
nijak zvlá‰È nezajímali – po tom, co jsem proÏil dût-
ství v zemích Arábie. A navíc jsem nemûl ani ponûtí,
co vlastnû v Barcelonû dûlám.

Pfied nádraÏím Moorish mne uvedli k ãemusi,
o ãem se vyjadfiovali jako o taxi. VÛbec se to nepo-
dobalo Ïádnému dopravnímu prostfiedku, v jakém
jsem se doposud ocitl. Vzadu to mûlo pohon na dfie-
vûné uhlí. Odér zplodin byl tak pfií‰ern˘, Ïe jsem
nevûdûl, jestli mám vystrãit hlavu ven, nebo trpût
uvnitfi. To rozhodnû nebyl dobr˘ zaãátek.

Pohled na ãerveno-Ïlutou ‰panûlskou vlajku vla-
jící nad nádraÏím, mi vnukl otázku, proã mne asi BÛh
vede smûrem sem. Doma ve Winona Lake v Indianû
mi pfiipadalo logické zachovat se dle v˘roku Torreye
Johnsona: „Paule Freede, jsem pfiesvûdãen, Ïe tû
BÛh povede do Evropy.“

Nic jsme netu‰ili aÏ do mezinárodní konference
Youth For Christ, konané v Beatenbergu ve
·v˘carsku. V cizinû jsem pfiedtím byl uÏ mnohokrát,
cestoval jsem od Spojen˘ch státÛ po misijní pole
sv˘ch rodiãÛ v Palestinû a S˘rii. Teì mi bylo tfiicet,
byl jsem Ïenat˘ a pfiedpokládalo se, Ïe usazen˘;
a pfiesto se zdálo, Ïe tohle je pro mne BoÏí naãaso-
vání k dal‰í cestû pfies Atlantik, i kdyÏ nebylo lehké
nechat svou Ïenu ve Státech.

Koneãnû jsem fiekl, Ïe pojedu – fiekl jsem své
velmi nesmûlé a váhavé „ano“ – a vydal se na cestu.
Tehdy jsem si pramálo uvûdomoval, Ïe bûhem tûch
nûkolika málo dnÛ ve ·panûlsku BÛh buduje kostru
celé mé budoucí práce.

Nicménû kdyÏ se mi zaãaly otevírat oãi, skoro
okamÏitû se mne zmocnila rozervaná krása horna-
tého poloostrova. A ·panûlé mne pfiitahovali je‰tû
mnohem víc – pfii klop˘tání pfies „koãiãí hlavy“ uliã-
kami v pfielidnûn˘ch mûstech, na cestách vedoucích
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jsou urãeny. Mezinárodní vedení do
konkrétní programové práce prakticky
vÛbec nemluví, rozmanité národní
redakce spojuje jen spoleãná touha
zvûstovat prostfiednictvím elektronic-
k˘ch médií jasnou biblickou zvûst
s dÛrazem na rozvoj hlubokého osob-
ního vztahu mezi posluchaãem
a Pánem JeÏí‰em Kristem.

Osobnû jsem zaÏil první kontakt
s mezinárodní rodinou TWR v roce
1992 na tfiít˘denním semináfii pro pro-
gramové pracovníky, které TWR
v minulosti organizovalo pro své redak-
tory. ¤íkávalo se mu Intracare; dnes uÏ
z finanãních dÛvodÛ neexistuje.

Intracare byl skuteãnû meziná-
rodní. Probíhal v holandském mûstû
Hilversum, kde tehdy sídlilo evropské
vedení TWR. Ve zmínûném roce
1992 pfii‰li studenti (kromû âech)
z Bolívie, Hong-Kongu, Indie (jen
z Indie byli dva úãastníci, z jin˘ch
zemí vÏdy jen jeden), Izraele, Keni,
Malawi, Norska, Paraguaye
a Slovenska, lektofii z Brazílie,
Holandska, Jihoafrické republiky,
Kanady a Velké Británie. Tato podi-
vuhodná smûsice lidí ale pfiedstavo-
vala jednotu BoÏího lidu v praxi. Îili
jsme po tfii t˘dny jako rodina a závû-
reãné louãení nebylo snadné.

Ty tfii t˘dny byly jak˘msi koncent-
rátem Ïivota mezinárodního TWR:
práce, spoleãenství (tedy církev)
i osobní vztah kaÏdého jednotlivce
k Pánu JeÏí‰i Kristu. To jsou základní
kameny sluÏby TWR.

Intracare byl mimofiádnou zku‰e-
ností, mezinárodní rozmûr TWR se
ale podstatnû dot˘ká kaÏdodenního
Ïivota jednotliv˘ch partnersk˘ch
organizací, národních redakcí.
Pfiedev‰ím v onom vûdomí sounále-
Ïitosti. Je to krásná vûc, zji‰Èovat pfii
setkáních, Ïe kolegové z druhého
konce zemûkoule Ïijí stejnou touhou,
stejnou ãinností a ãasto i stejn˘mi
problémy jako my. Îe si jsme uÏ pfii
prvním setkání blízcí jako jedna
rodina. Jistû, to je skuteãnost, ve
které Ïije celá církev, nejen TWR.
Kdekoliv na svûtû se setkávají lidé,
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k pfiístfie‰kÛm oddûlen˘m kamenn˘mi ploty, nebo
kdyÏ jsem nakukoval do temn˘ch obydlí ve skalách.
Kamkoli jsem se obrátil, v‰ude mne lidé ve
·panûlsku zvlá‰tním zpÛsobem znepokojovali.

·panûlské gardy, proslulé Ïeleznou kázní, ve
dvojicích dohlíÏely na cesty. Venkované se
v Andaluzii v olivov˘ch hájích procházeli bok po
boku. V peãlivû o‰etfiovan˘ch pomeranãov˘ch
hájích, v r˘Ïov˘ch jezírkách aÏ po kolena ve vodû, ve
stínu vchodov˘ch dvefií domÛ – ‰ili, vy‰ívali, tvofiili
krajky nebo splétali rybáfiské sítû – po celé zemi lidé
tûÏce pracovali, aby si vydobyli Ïivobytí.

V jeskyních vyhlouben˘ch v mûkk˘ch skalách
podél hlavní cesty nad Alhambrou Ïili cikáni, ktefií
byli ve ·panûlsku uÏ tak dlouho, Ïe si vlastnû nikdo
nepamatoval, kdy se objevili. Ale jejich vzhled,
tmav˘ a krásn˘, suknû s volány a vá‰nivé tance se
staly souãástí ‰panûlské tradice.

Po celém ‰panûlském venkovû jsme se setkávali
s lidmi, ktefií nám zdvofiile nabízeli ze v‰eho, co
právû jedli. Dovûdûl jsem se, Ïe oãekávaná zdvofiilá
odpovûì na to je: „Dûkuji, nechÈ ti to prospûje.“ 

Jako cizí element mezi ·panûly jsem se pfiistihl,
Ïe reaguji na jejich zdvofiilost, pfiátelskou zvûda-
vost, dÛstojnost a úctu k lidsk˘m hodnotám.
MoÏná, Ïe to byl právû dÛsledek v‰ech tûchto kva-
lit, kter˘ mne zasáhl a vzbudil ve mnû k nim vztah.
Na mûstsk˘ch ulicích, pln˘ch star˘ch Ïen v ãerném,
prodávajících kufiata, fíky, jedlé ka‰tany a papriky,
jsem sly‰el rachot povozÛ taÏen˘ch mulami. Pfiitom
jsem d˘chal vÛni pomeranãov˘ch kvûtÛ a hork˘ch
smaÏen˘ch krevet. A v mém srdci sílil nevysvûtli-
teln˘ zájem.

Pfii cestách na venkov mne znepokojovaly malé
dûti, které mne na ulicích tahaly za kabát se slovy:
„Tengo Hombre! Mám hlad!“ Nûkteré byly v hadrech,
nûkteré bosé, a nûkteré dokonce úplnû bez jakého-
koli obleãení – nûco podobného jsem v Ïivotû nevi-
dûl. Pfii pohledu do tváfií jsem v jejich planoucích
oãích ãetl zfietelnou touhu. Znepokojoval mne
pohled na vychrtlá tûlíãka, ale je‰tû mnohem víc mne
zavalilo vûdomí, Ïe tito maliãcí lidé potfiebují potû‰it,
ochránit a zamilovat si Pána Boha. Skrze rozedran˘
závoj chudoby jsem i já – uprostfied nich bezdûãn˘
cizinec – vidûl sílu hrdého dûdictví. ·panûl je indivi-
dualista, to byla vûc, kterou jsem musel pochopit.
Filosof Miguel de Unamuno o sv˘ch vlastních kraja-
nech napsal: „Je tûÏké vládnout národu, kter˘ tvofií
22 milionÛ králÛ.“

Krátce po pfiíjezdu ze ·v˘carska jsem se tam
zúãastnil prvních bohosluÏeb. Pozvali mne do
maliãké místnÛstky v patfie, kde mne poÏádali, abych
s pomocí pfiekladatele nûco fiekl místním vûfiícím.
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ktefií svÛj Ïivot odevzdali Pánu JeÏí‰i
Kristu, patfií k sobû. KdyÏ ale navíc
jde o lidi, ktefií se podílejí na spoleãné
práci, ktefií od Pána Boha pfiijali ten-
t˘Ï úkol, ktefií jsou spojeni mnoha nit-
kami v‰elijak provázané spolupráce,
jde je‰tû o nûco jiného.

Mezinárodní spoleãenství TWR
vytváfií pro jednotlivé partnerské
redakce finanãní a materiální zázemí.
To je vûc ryze praktická, souãasnû
ale i nesmírnû dÛleÏitá. Zejména
v zaãátcích práce, kdyÏ se v‰echno
teprve rozjíÏdí, kdyÏ se vytváfiejí
vztahy k posluchaãÛm, tehdy má tato
podpora zásadní v˘znam.

TWR-CZ uÏ je v situaci, kdy dary
ze zahraniãí pfiedstavují v˘raznû
men‰í poloÏku pfiíjmÛ neÏ dary vlast-
ních posluchaãÛ. Kdysi ale byly pro
rozvoj práce podstatné. V souãasné
dobû se uÏ i TWR-CZ po boku ostat-
ních evropsk˘ch partnerÛ TWR zapo-
jilo do vytváfiení zdrojÛ pomoci pro
zemû, které jsou chud‰í. Na základû
vnitfiní dohody evropsk˘ch partnerÛ
poskytujeme kaÏdoroãnû urãité pro-
cento z tûch tuzemsk˘ch pfiíjmÛ,
které nebyly urãeny na Ïádn˘ kon-
krétní úãel. Základní hodnota je 1%
roãnû, prakticky se poskytuje ãástka
vût‰í. Tyto peníze se pak pouÏívají
tam, kde je jich nejvíce tfieba, pfii-
ãemÏ o jejich pouÏití rozhodují
v‰ichni, kdo se do projektu zapojili,
rovn˘m hlasem, bez ohledu na abso-
lutní hodnotu darované ãástky.

Nejde ale jen o hmotnou pomoc.
Kdysi, v ãasech komunismu a tajné
práce na ãeském vysílání, to byla
jedna nûmecká rodina, která risko-
vala vlastní bezpeãí a pfieváÏela pásy
s ãesk˘mi nahrávkami pfies pfiísnû
stfieÏenou západní (resp. jiÏní) hranici
na‰í tehdej‰í socialistické republiky.
Kdyby jich nebylo, ãeské vysílání
TWR by se nikdy nemohlo rozvinout.
Podobn˘ch pfiíkladÛ obûtavé pomoci
by bylo moÏno jmenovat více.

I v souãasné dobû má tato
nehmotná podpora ze zahraniãí
nemal˘ v˘znam. Za prvé jako
povzbuzení – a to nijak zanedbatelné.

KdyÏ jsem zaãal, studoval jsem jejich tváfie – tak evi-
dentnû zobrazující hlubokou vnitfiní potfiebu a tûÏ-
kosti, a pfiesto tak vfielé a plné nadûje, kterou jsem
tak bolestnû postrádal ve tváfiích na ulici.

V krku mi narostl knedlík a já ty stateãné lidi oslo-
vil: „Nejsem schopen vám nic fiíci. Prosím, nechtûjte
to po mnû. Vy znáte Pána Boha tak, jak já ho
neznám. Dovolíte mi, prosím, sedût u va‰ich nohou?
Chci se dovûdût nûco od vás.“

Ti‰e se po sobû dívali. Nakonec vstal muÏ se
stfiíbrn˘mi vlasy a fiekl: „Jestli o na‰em Ïivotû nûco
platí – pak je to skuteãnost, Ïe JeÏí‰ Kristus pro nás
znamená víc neÏ cokoli jiného.“

Nebylo pochyb o tom, Ïe svá slova míní naprosto
váÏnû. A tak jsem v duchu volal k Bohu, aby i pro
mne znamenal tolik.

Museli se dûlit o tûch nûkolik málo Biblí a zpûv-
níkÛ, které mûli, ale nikde na svûtû jsem nevidûl
takové Kristovy uãedníky jako ve ·panûlsku.

Abych byl upfiímn˘, snad mne ke sluÏbû ‰panûl-
sk˘m kfiesÈanÛm tak silnû motivovala pevnost kaÏ-
dého vûfiícího, kterého jsem tam potkal – od pyre-
nejsk˘ch vesniãek na severu po slunnou Andalusii
u Stfiedozemního mofie. Jako kdyby BÛh po mnû
chtûl, abych jim pomohl rozmnoÏit duchovní poÏe-
hnání tak, aby mohli oslovit své vlastní lidi jasnou
zvûstí evangelia. Postupnû jsem si uvûdomoval, Ïe
tyto lidi, ktefií mne osobnû nikdy nezajímali, spaluje
stejná potfieba jako Araby, mezi kter˘mi jsem vyrostl
a kter˘m jsem touÏil pomáhat.

Toulal jsem se od mûsta k venkovu – vût‰inou
abych mûl evangelizaãní shromáÏdûní mezi kfies-
Èany. V‰ude byl velik˘ zájem a nikdy jsem nemluvil
k prázdn˘m lavicím. Vlastnû to ãasto bylo tak, Ïe
Ïidle vynesli ven, aby bylo víc místa pro hladová
srdce. Kam jsem se obrátil, v‰ude byla potfieba
evangelia naléhavá.

Víra v Pána JeÏí‰e Krista nebyl Ïádn˘ laxní záva-
zek. On sám byl klíãem k jejich aÏ pfiekypující Ïivotní
odvaze. Kdosi mi fiekl, Ïe ·panûlé jsou ze dvou ãástí
– piety a rozjásanosti. U ‰panûlsk˘ch kfiesÈanÛ toto
byla poutavá kombinace, která je provedla neuvûfii-
teln˘mi okolnostmi. Nikdy jsem nic podobného nevi-
dûl. Milovali Ho cel˘m srdcem a po mém dvou aÏ tfií-
hodinovém kázání se ptali: „To je v‰echno?
NemÛÏe‰ nám toho o Pánu JeÏí‰i fiíci víc?“

Jedna star‰í Ïena, se kterou jsem se setkal na
venkovû, byla nádhern˘ vûfiící ãlovûk. Hovofiil jsem
s ní o úchvatnosti toho rána a kráse ‰panûlské kra-
jiny. Svou poznámkou mne v‰ak napomenula:
„Pablo, uÏ zase utíká‰ od pfiedmûtu. Proã to dûlá‰?
Proã mi nevypráví‰ o Pánu JeÏí‰i? Ze v‰eho nejra-
dûji bych mluvila o nûm.“
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Je mnoho vûcí, které jsou v misii
velmi nároãné, mnohá nejistota a s ní
spojené zv˘‰ené nároky na víru.
Zejména v situaci, kdy si nûkter˘ sbor
ãi farnost neuvûdomuje dost silnû, jak
Pánu Bohu na misii záleÏí, je posta-
vení misijních pracovníkÛ nesnadné.
V tom v‰em je nemalou pomocí
vûdomí, Ïe vám po boku stojí stejnû
sm˘‰lející, stejnû vûfiící a stejnû dou-
fající celosvûtové spoleãenství.

Druhou stránkou této nehmotné
pomoci byla a je ochota poradit. V tak
‰iroce rozvinuté práci, jako je celo-
svûtovû roz‰ífiená sluÏba TWR, se
nasbírá mnoho dobr˘ch zku‰eností.
Ty pak jsou k dispozici kaÏdé z part-
nersk˘ch redakcí. Taková pomoc je
nevyãíslitelná.

Je‰tû o jedné podobû této
nehmotné pomoci se musím zmínit,
snad o té nejv˘znamnûj‰í. TWR se
spoleãnû modlí. Jednak v celosvûto-
vém mûfiítku, kdy se jednou za rok
posbírají témata k modlitbám ze v‰ech
partnersk˘ch redakcí, a pak se zase
na v‰echna místa, kde TWR pÛsobí,
roze‰le jejich soupis. To je materiál,
kterému se TWR vûnuje pfiedev‰ím
jeden zvlá‰tní modlitební den v roce,
ke kterému je ale moÏné a uÏiteãné se
vracet i jindy a neustále pfiedkládat
Pánu Bohu potfieby nejrÛznûj‰ích
kolegÛ kdekoli na zemûkouli.

Kromû tohoto roãního cyklu spoleã-
n˘ch modliteb existuje i rytmus
t˘denní. Ten uÏ je ale vûcí jednotliv˘ch
oblastí, na které je TWR rozdûleno;
my jsme zapojeni do modlitebního
provozu Evropy a pfiilehl˘ch zemí.
Pomocí elektronické po‰ty si pfiedá-
váme modlitební pfiedmûty kaÏd˘
t˘den a mÛÏeme se tak jeden za dru-
hého pfiimlouvat pfied BoÏí tváfií.

TWR tedy Ïije jako jedna celosvû-
tová rodina. Tím se ov‰em nijak
nechce vydûlovat ze Ïivota domácí
církve. Naopak, ze zdrojÛ obecné, svû-
tové církve se snaÏí pfiispívat k bohat-
ství Ïivota sborÛ a farností na jednotli-
v˘ch konkrétních místech. TWR chce
církvi slouÏit. Mnozí dosvûdãují, Ïe se
to, díky Pánu Bohu, dafií.

Tak stálá víra jako její, byla nakaÏlivá – spoleãen-
ství ‰panûlsk˘ch kfiesÈanÛ rozhodnû nevyjadfiuje sta-
tickou tradici. JeÏí‰ Kristus jejich srdce naplnil, aÏ
pfietékala, a BoÏí láska se rozlévala, aby ohfiála
a pfiesvûdãila ostatní. KdyÏ se se‰li, ãasto s sebou
pfiivedli nûkoho nového – souseda, kamaráda, pfií-
buzného, dal‰ího ãlovûka, ve kterém narÛstal hlad
po nûãem trvalém. Nepamatuji si, Ïe by nûkdy po
mém kázání nebyl uvûfiil nûkdo nov˘.

Otázka „Jak se jich víc mÛÏe dovûdût o BoÏí dob-
rotû?“ mi nedávala pokoj ani ve chvílích, kdy mne
budilo kokrhání kohoutÛ na Andorranské vysoãinû
nebo kdyÏ jsem procházel temn˘mi lesy dávné
Alhambry a sly‰el vzácn˘ zpûv slavíka. V jeskynních
pfiíbytcích s nízk˘mi stropy, vybudovan˘ch ve
vyprahlé stepi, v kamenn˘ch pasteveck˘ch vesniã-
kách, napfiíã rozlehl˘mi vinicemi, pfies stfiíbro‰edé
mofie olivov˘ch hájÛ, tam v‰ude jsem kráãel v tichém
rytmu náfiku celého národa, náfiku po Bohu.

Dlouho po tom, co jsem se vrátil do pomûrnû
pohodlného zpÛsobu Ïivota v Greensboro, N.C.,
pronásledoval mne tlukot srdce té zemû, kde miliony
lidí je‰tû nikdy nesly‰ely zprávu o JeÏí‰i Kristu.
Mlynáfi v ãern˘ch pracovních ‰atech, cikáni, mez-
kafii, matadofii, Ïeny v krajkách, otrhaná batolata,
ãistiãi bot, venkované zahalení do ‰átkÛ – v‰ichni
pfied m˘ma oãima pofiád chodili sem a tam. KdyÏ
jsem mluvil s dospívající mládeÏí ve sborech, naléhal
na stfiední zatvrzelou generaci, modlil se za vzpurné
dûti a jejich ohlu‰ené rodiãe v Americe – národû,
kter˘ je protkán hustou sítí tisícÛ sborÛ, musel jsem
v samotû pfied Bohem vyznat: ano, jsem zajatcem
·panûlska a jeho touhy po Ïivém Bohu.

Ten obraz byl tak Ïiv˘ a pfiesto tak spletit˘. Ve
druhé nejhornatûj‰í zemi Evropy bylo ‰panûlské
území sloÏitû protkáno tûÏko dostupn˘mi seskupe-
ními lidí. Na mé srdce neodbytnû útoãilo tfiicet mili-
onÛ lidí. A na tento problém jsem v srdci pfii‰el jen na
jedinou odpovûì. Rozhlasové vysílání. Jako nic
jiného mÛÏe rádio pokr˘t cel˘ národ od vrcholkÛ po
údolí, od vnitrozemního Madridu po pobfieÏní Kádiz.
Nemûl jsem na to ani ‰esÈák a nemûl jsem ani
tu‰ení, jaké kroky je potfieba podniknout. Ale jednou
vûcí jsem si byl jist – Pán bezesporu spojil mé srdce
se srdcem ·panûlska.

(Kniha nás povzbudila a v‰em posluchaãÛm ji
mÛÏeme doporuãit. âtenáfi bude udiven, jak
mocnû BÛh jedná s ãlovûkem, kter˘ se dá cestou
poslu‰nosti ve stopách Spasitele. Knihu Antény
víry mÛÏete objednávat na na‰í adrese.)
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KOMU O.VOÎEH, J. SEâKA a dal‰í P¤EDALI ÎEZLO
V PRACOVNÍM POMùRU V TWR-CZ PO ROCE 1990 BYLI:
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Petr Kolek (od 1.1.1991 do 30.6.1992)
Sly‰el na v˘zvu na‰ich pfiedchÛdcÛ v zahraniãí a pomáhal se vznikem

samostatné ãeské redakce. Prezentoval v církvích urãitou pfiedstavu
o budoucí moÏné podobû práce TWR-CZ a pfiedev‰ím se zajímal o kon-
takt s posluchaãi. Kladl dÛraz na individuální péãi redakce o posluchaãe.
Je to muÏ velk˘ch a odváÏn˘ch pfiedstav. V TWR-CZ pracoval jako
v˘konn˘ vedoucí se specializací na návaznou sluÏbu. Po 4 mûsících pfie-
dává funkci vedoucího Václavu Kadlecovi a pak se vûnuje obnovû a aktu-
alizaci seznamu pfiihlá‰en˘ch posluchaãÛ. Zaãátkem roku 1992 spatfiuje
v oblasti individuální práce s ãlovûkem moÏnost vût‰ího uplatnûní v tis-
kové misii, kterou zakládá, a v polovinû roku do této sluÏby pfiechází.

Dodnes je fieditelem Brnûnské tiskové misie.
Ochotnû nabízel do sluÏeb TWR-CZ své auto, bytové prostory a ãlenové jeho rodiny mu

chodili ãasto pomáhat. 
Rychle mluví, má syna Adama, manÏelku Lenku, narodil se v roce 1950, nechybí mu stál˘

optimismus a chuÈ zaãínat nûco nového. Nejradûji se pohybuje v oblasti kfiesÈanské sluÏby.
Hlásí se k BrÀákÛm.

Pavel Vopaleck˘ (od 1.1.1991 do 30.6.1995)
Narodil se v roce 1960, Ïije v Ostravû, Ïenat˘, má dvû dûti (Andy a Daniel – oba kluci) a po

odchodu z TWR-CZ se vûnuje sborové práci na pln˘ úvazek. 
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(trvale spolupracující dÛchodce)



Do TWR-CZ pfii‰el jako producent pofiadu Svûtem Bible. Biblick˘
a jazykov˘ „fajn‰mekr”, jde za sv˘m cílem a umí zamûstnat hodnû pomoc-
níkÛ. Z podkladÛ Dr. Wernona Mc Gee zpracoval cel˘ seriál Svûtem Bible.
Pfiekládal z angliãtiny, upravoval a ãetl. V‰e, vãetnû natoãení svého hlasu,
pfiipravoval v Ostravû. Jeho vynikající zpracování Wernonov˘ch textÛ si
vyÏádalo nûkolik intervencí u zahraniãního producenta a spoleãnost TTB
na základû zku‰eností s TWR-CZ zmûnila nûkteré své zásady. Rád ãetl
reakce posluchaãÛ na pofiady Svûtem Bible. 

ZáleÏí mu na sborovém rÛstu a vzniku nov˘ch sborÛ. Práce s lidmi mu sedí nejvíce v osob-
ním kontaktu. Rozhlas se na rozhovor mezi ãtyfima oãima moc nehodí. Rád se vzdûlává a je
dost váÏn˘. 

Jifií Dedecius (od 1.1.1991 do 31.12.1992)
Narodil se koncem léta 1939 a zfiejmû od kolébky si hrál s technick˘mi

hejblátky a udûlátky. Jeho domácí pracovna byla zázraãnou technickou
laboratofií a umûl si poradit úplnû se v‰ím. Typické zlaté ãeské ruce – aÏ
atypické, protoÏe k ‰ikovnosti patfiila víra v Boha, touha slouÏit mu
a odvaha postavit se komunistick˘m pfiekáÏkám. Dobfie a rychle fiídí auto
a dokáÏe pokofiit i zledovatûlé kopce. Dlouhá léta pfied rokem 1989 natá-
ãel ãeské kfiesÈanské kapely a zpûváky. PoloÏil nenahraditelné základy
souãasnému hudebnímu archivu domácí kfiesÈanské hudební tvorby.
V TWR-CZ zvládal montáÏ pofiadÛ a pfiipomínal potfiebu nov˘ch hudeb-
ních nahrávek. Poté, co po dvou letech od zaloÏení TWR-CZ nebyla nadûje na vlastní hudební
studio, ode‰el zpût do civilního zamûstnání. Voln˘ ãas opût vûnoval natáãení hudby v obno-
veném domácím studiu. Málem ho zlomil poÏár rodinného domku s cel˘m vybavením a vlast-
ním archivem. Za pomoci mnoh˘ch spoluvûfiících v‰e obnovil a dodnes aktivnû slouÏí.
Pochvalují si to i zrakovû postiÏení, ktefií poslouchají biblické texty z jeho domácího studia. 

Kdysi ho policie sledovala, poslední roky pfied dÛchodem pracoval na specializovaném
technickém oddûlení policie. 

Ale‰ Barto‰ek (od 1.2.1991 dosud)
Co o sobû psát? Jsem ‰Èastn˘, Ïe Pán JeÏí‰ mû pfiijal za svého i se

v‰emi m˘mi ne‰vary. UÏ 35 let se snaÏím otesávat, ale jde to hodnû ztuha.
Za pár let mi bude padesát ...

Vûra Votavová sem dopsala: “Co víme na ‰éfa? Stra‰nû rád vym˘‰lí
neobvyklá jídla, která vafií s obrovsk˘m zaujetím a urãitû pak rád pozoruje,
jak nám v‰em chutná. Také rád a dobfie organizuje svoji i na‰i práci, coÏ
ãiní s pln˘m nasazením. Pfied prací se rád osvûÏí tenisem”.

Jitka GardoÀová (za svobodna StfiíÏová) (od 1.2.1991 dosud)
Do TWR-CZ nastoupila jako pracovník návazné sluÏby a administrativy. Její první kance-

láfi byla v Drutisu, první brnûnské útoãi‰tû jejího budoucího muÏe bylo v malém pokojíku
u DedeciusÛ. Filharmonista Jarek GardoÀ se do Jitky zamiloval, a tak se
stalo, Ïe pfiíjmení StfiíÏová zmûnila za GardoÀová. 

Brzy po nástupu se musela zaãít vûnovat úfiední agendû, zejména
úãetnictví. Od mládí (narozena 1963) trpívá bolestmi zad a b˘vala i dlou-
hodobû nemocná. Proto úfiední agendu musela pfiedat Jitce Hovofiákové
a zÛstat u návazné sluÏby. 

Naposled pracovala na Lesné, odkud ode‰la na matefiskou dovolenou.
Mají kluka Jirku a nenechají si ujít Ïádné spoleãné akce. S Jaromírem není
o legraci nouze a Jitka si dobfie vybrala.
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Václav Kadlec (od 1.4.1991 do 28.2.1993)
Právník tûlem i du‰í, kter˘ neÏ se do nûãeho pustí, chce b˘t pfiesvûdãen

o v˘sledku. Nesná‰í prÛtahy a zbyteãné okolky, málokdo mu staãí v tempu.
Má nebezpeãnû vyvinutou pamûÈ, ãehoÏ se podfiízení obávají nejvíce. 

Od zaãátku byl ãlenem pfiípravného v˘boru TWR-CZ, pozdûji Rady
TWR-CZ. Jako zamûstnanec byl ve funkci fieditele a celé práci dal poãá-
teãní fiád. Je svûdomit˘ a piln˘, v TWR-CZ se nauãil fiídit auto a anglicky.
¤ídit umí ãím dál lépe, anglicky ãím dál hÛfi – pr˘ by to chtûlo nûjakou

zahraniãní praxi. 
Narodil se v roce 1956, je Ïenat˘ a mají 3 dûti. Po odchodu z TWR-CZ se vrátil k profesi, je

uznávan˘m komerãním právníkem a své schopnosti dává do sluÏby mnoh˘ch církevních akti-
vit. Na nás nezapomíná, coÏ nejvíce pociÈuje ná‰ obnovovan˘ vozov˘ park.

Má rád humor a z katastrof nedûlá tragédie.

Ivo Îák (od 1.10.1991 do 31.8.1995)
Ochotnû pomáhal uÏ pfii zafiizování prostor v Drutisu a nad‰enû ãetl

nûkteré dopisy od posluchaãÛ. Brzy pfiijal nabídku pracovat v návazné
sluÏbû a pozdûji byl za tuto práci v TWR-CZ odpovûdn˘. Narodil se v roce
1947, byl Ïenat˘ a má 2 (uÏ dospûlé) dûti. S brnûnsk˘m pûveck˘m sou-
borem zcestoval celou Evropu i dál a zpûv je jeho silnou stránkou. Má
pochopení pro lidské problémy a na‰i posluchaãi si s ním rádi dopisovali.

Petr Raus (od 1.3.1992 do 30.6.1999)
Jeho bratfii mají stejnou plnovousovou vizáÏ a kdyÏ se k nim pfiidal

kazatel Franti‰ek Marek, vytvofiili pûveck˘ kvartet k pohledání. Rozpoznat,
kdo je kdo, se moc nedafiilo a pfiesnûj‰í bylo zvolání basista, tenorista...
Miluje pfiírodu, zvlá‰tû brouãky, ale nejen to. Jeho dálkové pochody kraji-
nou se staly legendou a také se mu vût‰inou podafiilo pfiivolat nûjakou
povodeÀ. V TWR-CZ vytvofiil nespoãet autorsk˘ch relací, namlouval je
vlastním hlasem a jeho spisovn˘ a kultivovan˘ projev ho vytáhl aÏ do tele-
vize. V fieditelské pozici ho tûÏko nûco vyvedlo z míry a sv˘m pokojn˘m

a moudr˘m pfiístupem pfieklenul nejedno krizové boji‰tû. Nerad zamûstnává druhé, ale udûlá
za dva. Jeho relace zaujaly mnohé posluchaãe. Není na nûm patrná tréma a odváÏnû fiídí
auto. Oddanost Bohu je mu nade v‰e. Narodil se v roce 1956, oÏenil se a vychoval 2 dcery.

Karel ¤íman (od 1.4.1992 do 31.3.1994)
Slezan tûlem i du‰í, obûtav˘ církevní pracovník a ãlen Rady TWR-CZ.

Dva roky byl i zamûstnancem uvolnûn˘m pro práci v hudebním vydava-
telství Recording. Pracovi‰tû na Tû‰ínsku existuje dodnes, ale personální
provázanost s TWR-CZ se neosvûdãila. Po odchodu z TWR-CZ se vrátil
do civilního sektoru a v církvi i v Recordingu pracuje dobrovolnû. Narodil
se v roce 1951 a umí rozproudit diskusi.

Petr Zeman (od 1.8.1992 do postupného pfiedání práce)
Star‰í a váÏen˘ bratr v domácí církvi pfiijal nabídku zastupovat

KfiesÈanské sbory v Radû TWR-CZ. Pozdûji se stal pfiedsedou této Rady.
Práce TWR-CZ mu leÏela na srdci, a proto po odchodu do dÛchodu pfiijal
nabídku práce v návazné sluÏbû. Na dlouhou dobu vyfie‰il poãítaãovou
evidenci sledovan˘ch údajÛ a stále nûco vylep‰oval. Má vynikající znalost
Bible a umí ji prakticky aplikovat do Ïivota. Nesná‰í prÛvan a chlad. Jako
elektroinÏen˘r chtûl vyzkou‰et i jinou práci, a proto se v mládí dal na pár
let k horníkÛm. Poslední 2 roky svoji práci postupnû pfiedává kolegÛm
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a dnes pfiichází ke svému stolu uÏ jen pfiíleÏitostnû. Zatímco v‰em zamûstnancÛm se mzda
pomalu zvy‰uje, jemu se pomalu sniÏovala a vût‰inu své práce misii vûnoval.

Jitka Hovofiáková (od 1.9.1992 dosud)
Narodila se v roce ... ale to se o dívkách nefiíká. Do TWR-CZ pfii‰la

poprvé ve sv˘ch 20 letech a uÏ to bylo pozdû. Typicky vala‰skou dobro-
tou, vzhledem i ‰armem se rychle stala vyhledávanou kamarádkou.
Z malého pÛvodního kolektivu TWR-CZ udûlala rodinu. Na starosti má
úãetnictví. Miluje volnost a jedlé houby ve v‰ech moÏn˘ch úpravách.
V TWR-CZ dala dohromady ekonomiku, stanovila fiád kytkám, kuchyÀ-
skému hospodáfiství, moderuje texty a je obdarovaná pro Ïivé vysílání, na
coÏ se ale necítí, a tak to nechce dûlat. Angliãtina ji zvedá ze Ïidle tako-
vou silou, Ïe jednou si odskoãila na pár mûsícÛ do Anglie a podruhé na
pÛl roku do Austrálie. Pfií‰tí skok si zatím neumím pfiedstavit. Je ochotná a nemá problémy
v jednání s lidmi. Nûkdy se jí zeptejte, jak to bylo s autem na policii.

Vûra Votavová (od 1.1.1993 dosud – zkrácen˘ úvazek)
Do TWR-CZ pfii‰la jako jediná profesionálka. Stejnou práci pfiedtím

dûlala v âeském rozhlase. Její nejvût‰í starostí je stfiih a mixáÏ zvukov˘ch
záznamÛ do koneãné podoby. Obãas ji nûco rozãílí, ale její sebeovládání
je na vysoké úrovni. KdyÏ fiekne pÛl prvního slova, je to hodnû. Ráda dob-
rou kávu a bílé víno pr˘ nemusí. V reÏii má tajnû a trvale pfiemístûné jedno
kfieslo – pr˘ pro hosta. Je to dámská „zpovûdnice”. Ma‰inkám vûnuje
mimofiádnou péãi a kaÏd˘ rok se tû‰í na dovolenou. Tu si zásadnû vybírá
vcelku a ostatní dlouho napjatû oãekávají, jak˘pak Ïe to dáreãek kaÏdému
pfiiveze tentokrát?! Ráda prohlíÏí po‰tu, protoÏe tam obãas najde dopis od
dcery z Ameriky.

Katefiina Hodecová (za svobodna Vodová) (od 1.3.1994 dosud)
Do TWR-CZ kdysi pfii‰la za Jitkou Hovofiákovou na kafe. Pije ho

dodnes, jen stfiídá s lógrem a bez. Zaãínala u r˘sovacího prkna a zakrátko
se zafiadila do redakãního t˘mu a podfiídila si i hejblátka v‰í techniky.
Sv˘mi nápady neustále posunuje TWR-CZ do neprobádan˘ch oblastí
a víc pracuje, neÏ mluví. Petr Hodec si zamiloval Katku i TWR-CZ
a v srpnu 1996 si pod ‰ir˘m nebem fiekli ano. Po pfiestûhování své kan-
celáfie do novostavby v Lí‰ni vzala jedním povozem i byt. Druh˘ den se od
Petrov˘ch rodiãÛ stûhovali na stfiechu paneláku vzdáleného pouh˘ch 300
metrÛ od na‰í budovy.

Stará se o spoustu pofiadÛ, hudební archiv a kytky pfied domem. SvÛj vztah s Bohem si
nejradûji vychutnává nûkde mimo civilizaci o samotû s Biblí v ruce. Z jejich terasy jsme kolek-
tivnû pozorovali zatmûní slunce.

Kdy se narodila, nesmím prozradit, ale vdávala se v sedmadvaceti. 

Jan Ka‰parec (od 1.9.1995 do 30.6.1997 – zkrácen˘ úvazek)
Îezlo návazné sluÏby pfievzal od Ivo‰e Îáka. Sv˘m osobit˘m pfiístu-

pem k práci brzy zametl stÛl a termín odpovûdí na do‰lé dopisy se zkrátil
na optimální minimum. Narodil se v roce 1935 a vyrÛstal od maliãka
v církvi. Nestal se pfiitom tradiãním kfiesÈanem, ale naopak stále objevuje
nové a nové BoÏí krásy a biblické texty servíruje jako lahÛdky nenasytn˘m
posluchaãÛm i diskutérÛm. Debaty s ním mohou b˘t i ohnivé a rozhodnû
stojí zato. Zaãal nám vypomáhat jako ãerstv˘ dÛchodce a po dvou letech
odcházel urãitû je‰tû ãerstvûj‰í. Také se nám tûÏko louãilo, ale zdravotní
dÛvody v rodinû ho „pfiemístily” blíÏe bydli‰ti. 
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Vlastimil Kolegar (od 1.1.1997 dosud)
Tento mladík narozen˘ v roce 1963 nastupoval do TWR-CZ jako otec

‰esti dûtí. Do té doby byl baleÈákem brnûnské opery a divadelním odbo-
rov˘m pfiedákem. Vlohy k tomuto postu si pfiinesl i do TWR-CZ, ale zatím
se mu je (na‰tûstí) nedafií pfiíli‰ realizovat. Na doporuãení sboru pfii‰el pfie-
vzít vedení návazné sluÏby a za pÛl roku roku tandemu s Jendou
Ka‰parcem pfiedvedli ty nejvá‰nivûj‰í teologické diskuse. Dodnes na to
oba vzpomínají. Spodní ‰uplík stolu má pln˘ dobrÛtek, které si umí ‰etfiit
na hor‰í ãasy. Po‰tovní úfiedníci uÏ ho uctivû zdraví a vyfiizovat dopisy se
stalo i jeho koníãkem. Má dar dobré víry „a kdyÏ to je v Bibli napsané, tak

to tak musí b˘t!”, fiíkává s úsmûvem. Kalhoty musí nosit s fiemenem. Rozhodnû by mu
nespadly (baleÈácké rozmûry si témûfi zachoval), ale na fiemenu má základní vybavení
k Ïivotu (od klíãÛ pfies pfiíbor aÏ po telefon). Zavolejte mu nûkdy, bude rád.

Blanka Sedláãková (od 1.9.1997 dosud – zkrácen˘ úvazek)
Na spoleãn˘ch modlitebních chvílích na nic a na nikoho nezapomene.

Do TWR-CZ nastoupila jako star‰í dáma v dÛchodovém vûku a kolektiv
pod jejím „dohledem” mládne a jihne. Neuvûfiitelnû ochotná, snaÏivá
a milá Blanka nezkazí Ïádnou legraci. Stará se o ve‰kerou administrativu
související s vysílan˘mi pofiady. Eviduje, znaãkuje, kontroluje, expeduje...
bez ní se snad uÏ ani nebude dát vysílat. Nejradûji tlumoãí fieditelské rep-
liky a zaãíná slovy: „On to myslel tak, Ïe...” No, prostû pohoda a nûÏnost.
Pokud se vám nûkdy po‰tûstí posadit se s Blankou na pÛl dne na laviãku

pod strom, nechte si vyprávût o Ïivotû. To budete koukat!
Narodila se v roce 1936 a je na to hrdá. Stará se o dÛm, zahradu, práci i rodinu.

Milu‰e Marková (od 19.8.1998 dosud – zkrácen˘ úvazek)
·ikovnou manÏelku kazatele jednoho brnûnského sboru jsme nemohli

nechat nezamûstnanou a vytáhli jsme ji z pracáku. Vynikající angliãtinou
zvládá ve‰ker˘ mezinárodní provoz TWR-CZ a díky sv˘m bohat˘m Ïivot-
ním zku‰enostem mÛÏe pfiipravovat zajímavé relace. Má neuvûfiitelné
mnoÏstvích znám˘ch mezi kfiesÈany snad na celém svûtû a v‰echny oslní
mrkví, kterou nûjak záhadnû smíchá s pepfiem. Pfiekládá, tlumoãí, zafiizuje
rÛzná hlá‰ení a zvefiejÀuje podrobné rozpisy vysílání v rÛzn˘ch periodi-
kách. Od leto‰ního roku mÛÏeme prozradit, Ïe se narodila v roce 1949.
Umí poradit v nûkter˘ch rodinn˘ch krizích, ráda pracuje rychle a s ãistou

hlavou. Co mÛÏe udûlat hned, rozhodnû neodkládá na zítfiek... skoro si nûkdy myslím, Ïe
tohoto rãení je autorkou. V roce 2000 se stûhuje do Tfiebíãe a s pracovi‰tûm v Brnû bude
komunikovat osobnû i pomocí nejnovûj‰í techniky. Jako Ïena kazatele upfiednostÀuje „kufry
pfied skfiínûmi”.

Daniel Zeman (od 1.3.1999 dosud)
Syn Petra Zemana nespadl daleko od stromu. Fanda do nahrávací

techniky je uÏ od dûtství, jako kluk uÏ ve sboru zvuãil sál a pozdûji si doma
zafiídil slu‰nû vybavené pracovi‰tû pro natáãení dûtsk˘ch pofiadÛ.
Drátkovou techniku vystudoval do hodnosti inÏen˘ra a svoji „vojnu” si
odslouÏil v na‰em studiu. Poté nastoupil jako ‰éftechnik a pustil se do
dal‰í profesionalizace na‰eho technického vybavení. O práci i o sv˘ch roz-
hodnutích nejprve dlouze pfiem˘‰lí, a aÏ pak krátce sdûlí v˘sledek svého
bádání. Nejradûji pije tmavû hnûdé a sladké nápoje, je pfii chuti a za man-
Ïelku si vybral uãitelku nedûlní ‰kolky ve sboru. Asi má dobr˘ vztah

i k dûtem, uvidíme. âasto ho volá Vûra Votavová k nûjaké technické poru‰e, a neÏ se Dan
dostaví, porucha se bez rozlouãení odebéfie zpût do svého úkrytu. KdyÏ ji ale objeví, nemá
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‰anci. Narodil se v roce 1974 a Zuzanku si bral o 24 let pozdûji. Ve sboru hraje na varhany
a ‰iroce rozvûtvenou rodinu nedávno ‰okoval sv˘m vefiejn˘m pûveck˘m vystoupením. 

Hana Pinknerová (od 1.9.2000 dosud)
Spolupracující moderátorka Ïiv˘ch pofiadÛ nastupuje do nové, nepro-

bádané oblasti. Jejím úkolem bude nabídnout sluÏbu TWR-CZ co nej‰ir-
‰ímu okruhu ãesk˘ch sborÛ. Zvlá‰tû novû vznikající sbory o na‰í rozhla-
sové misii nic nevûdí. Její upfiímn˘ vztah k Bohu a nad‰ení pro evangelium
se odráÏí i v její dosavadní sborové ãinnosti. Narodila se v roce 1963, má
dvû dcery a za manÏela velkého hudebníka Otu. 
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PO¤ADY

Trans World Radio je celosvûtová rozhlasová misie, jejímÏ spoleãn˘m programem není ani
svûtov˘ název, ani jednotná finanãní politika, ani jednotné vedení, ale víra v jediného Boha
Stvofiitele a Jeho Syna Pána JeÏí‰e Krista, kter˘ se nechal zabít ukfiiÏováním jako v˘kupné za
na‰e hfiíchy. 

V‰ichni, ktefií vírou pfiijali JeÏí‰e jako svého Spasitele a Pána, proÏívají nov˘ Ïivot v Kristu.
Vûdí o svém vykoupení z vûãné smrti a vûdí, Ïe vûãné smrti se ãlovûk nevyhne automaticky.
Proto kaÏd˘ takto vûfiící ãlovûk touÏí sdûlit svoji zku‰enost druh˘m lidem. Pán nebes a Církve
sám vyzval kaÏdého k tomuto úkolu. Je to evangelium, dobrá zpráva pro ãlovûka mrtvého
v hfiíchu o moÏné záchranû v Kristu. Bible, BoÏí slovo, Kniha Ïivota je BoÏím odkazem ãlo-
vûku a zdrojem v‰ech dÛleÏit˘ch pravd. Jedním z mnoha zpÛsobÛ ‰ífiení této zprávy je roz-
hlasová technika. 

Základy Trans World Radia ve svûtû poloÏil Dr. Paul Freed a aÏ do smrti mu záleÏelo na
ãistotû zvûstovaného poselství. V roce 2000 vysílá Trans World Radio toto poselství ve více
neÏ 120 jazycích, prakticky ve v‰ech konãinách svûta. Pfied vefiejností se Trans World Radio
profiluje jako misie odvolávající se na svûtoznámé Lausanské vyznání víry. Z tohoto doku-
mentu vytvofiilo Trans World Radio tzv. Statement of Faith, jehoÏ ãesk˘ pfieklad je také sou-
ãástí zakládající listiny TWR-CZ.

Vyznání víry TWR – INTERNATIONAL
(struãná verze)

Vûfiíme:
1. V jediného Svatého, V‰emohoucího Boha, na vûky existujícího ve tfiech osobách – v Otci,

Synu a Duchu svatém – stejnû vûãného bytí, stejné podstaty a téÏe moci a slávy, kaÏd˘ z
nich s odli‰n˘mi osobními rysy, av‰ak bez rozdílu v povaze, podstatû nebo bytí.

2. V doslovnou a neomezenou inspiraci Starého a Nového zákona; Ïe jsou bezchybné,
neomylné ve svém pÛvodním znûní a Ïe jsou koneãnou autoritou víry i Ïivota.

3. Îe Pán JeÏí‰ Kristus, nesmrteln˘ Syn BoÏí, aniÏ by pfiestal b˘t Bohem, stal se ãlovûkem
pÛsobením Ducha Svatého a zrozením z panny; Ïe Ïil svÛj pozemsk˘ Ïivot bez hfiíchu; Ïe
zemfiel na Golgotû na kfiíÏi jako dostaãující zástupná obûÈ za hfií‰níky; Ïe bylo jeho tûlo
pohfibeno a Ïe vstal z mrtv˘ch; Ïe vstoupil na nebesa a byl oslaven jako ãlovûk po pravici
BoÏí; Ïe pfiijde opût pro své vlastní a pak ustaví své království.

4. Îe Duch Svat˘ je boÏská bytost, která usvûdãuje svût z hfiíchu, spravedlnosti a soudu; Ïe
Duch Svat˘ je onen nadpfiirozen˘ ãinitel ve znovuzrození, jímÏ jsou v‰ichni vûfiící vekfitûni
v tûlo Kristovo; Ïe je stále s nimi a chrání je aÏ do dne vykoupení. On je ten boÏsk˘ ãinitel
a pomocník, kter˘ uvádí vûfiící do plné pravdy; b˘t naplnûn Duchem Svat˘m je v˘sadou
v‰ech vûfiících.

5. Îe BÛh stvofiil ãlovûka ke svému obrazu, ve stavu nevinnosti. Adamov˘m provinûním
vstoupil do svûta hfiích a skrze hfiích smrt. 

6. Îe spasení je dar od Boha, dan˘ ãlovûku skrze milost a pfiijat˘ pouze osobním pokáním z
hfiíchu a osobní vírou v osobu, dokonané dílo a usmifiující krev JeÏí‰e Krista.

7. V tûlesné vzkfií‰ení v‰ech lidí: spasen˘ch k vûãnému Ïivotu, nespasen˘ch k vûãnému
trestu. Îe du‰e spasen˘ch jsou po smrti opro‰tûny od tûla a v pfiítomnosti Pána ãekají ve
vûdomé blaÏenosti na první vzkfií‰ení, aby byly oslavené navÏdy s Pánem.

8. Îe obecná církev je duchovní organismus, skládající se ze znovuzrozen˘ch lidí, ktefií jsou
ve chvíli svého znovuzrození vekfitûni v toto tûlo Duchem Svat˘m a Ïe místní církev,
viditeln˘ obraz tohoto tûla, nese odpovûdnost za spoleãenství a povznesení vûfiících a za
‰ífiení evangelia do celého svûta.
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Etika vysílání
Rádio sv˘m charakterem patfií do oblasti médií, jak se dnes bûÏnû fiíká v‰em typÛm „hro-

madn˘ch sdûlovacích prostfiedkÛ”. V nûkter˘ch pfiípadech mÛÏe uÏ název prozrazovat cha-
rakter a poslání takové spoleãnosti, ale vût‰inou tomu tak není. KaÏdá mediální spoleãnost
usiluje o nûjak˘ svÛj vnûj‰í image. Trans World Radio jako mezinárodní spoleãenství sdruÏu-
jící mnoho národních partnerÛ se se v‰emi dohodlo na urãit˘ch pravidlech práce. 

V rámci kfiesÈansk˘ch médií je TWR jedním z mnoha. A proto, Ïe je jedním z nejvût‰ích
systémÛ, jsou urãitá spoleãná vnitfiní pravidla nutností. Vycházejí pfiedev‰ím z vnitfiního pfie-
svûdãení a také zohledÀují v‰eobecnû uznávané mediální standardy. âeská redakce TWR je
plnoprávn˘m národním partnerem celosvûtové misie Trans World Radio, a proto i pro nás platí
interní Mezinárodní pravidla programové tvorby.

Z programov˘ch pravidel uvádíme nejdÛleÏitûj‰í pfiehled:
1. Cílem TWR je pomáhat církvi plnit pfiíkaz Pána JeÏí‰e Krista získávat uãedníky. 
2. TWR se zavazuje nabízet svou sluÏbu v nejlep‰í moÏné kvalitû a vyhrazuje si pfiitom právo

odmítnout nevhodn˘ pofiad.
3. TWR je evangelikální misií, která pÛsobí mezidenominaãnû v prostfiedí rÛzn˘ch kultur asi

160 národÛ. ZpÛsoby bohosluÏby a podoba církve jako Kristova tûla je na rÛzn˘ch místech
svûta rÛzná. Tento fakt musí brát TWR v úvahu. Vysílání TWR ‰ífií biblické pravdy zpÛso-
bem, kter˘ posluchaãe vede k zamy‰lení nad vlastním postojem a vztahem k Bohu.
TWR musí ctít zásady rozhlasov˘ch spoleãností, které doplÀkovû pouÏívá k vysílání
vlastních pofiadÛ, ale také nese odpovûdnost za nezkreslené poselství sv˘m posluchaãÛm. 

4. PoÏadavky na obsah relací: 
Podle na‰eho chápání Písma se máme v pofiadech dot˘kat i problémov˘ch témat, jak˘mi
jsou napfi. potraty, homosexualita, nukleární zkou‰ky apod. Souãasnû musíme fiíkat
biblickou pravdu, a to zpÛsobem, kter˘ by nikdo nemohl kritizovat z hlediska platn˘ch
zákonÛ v dané zemi. Program mÛÏe vyjádfiit politick˘ postoj a souãasnû b˘t dobr˘m
pfiíkladem stanoviska pÛsobícího pokoj.
Programy:
– budou respektovat zákony zemû, pro kterou je pofiad urãen
– nebudou obsahovat politická témata
– nebudou napadat vlády vlastního ani cizího státu
– nebudou spojovat konkrétní zemû s biblick˘mi proroctvími
– budou jen opatrnû pouÏívat poznámky o „lidsk˘ch právech”
– budou zacházet ãestnû a uctivû s jin˘m moÏn˘m teologick˘m názorem
– nebudou zneuÏity k rozvracení pokoje v církvi nebo mezi církvemi pro rÛzné poznání  

biblick˘ch pravd, ale budou ukazovat na riziko protibiblického uãení
– osobní názor jednotlivce nesmí napadat názor druhého
– nebudou pfiedpovídat budoucnost (mimo biblického zjevení o Ïivotû a smrti)
– nebudou spojovat biblická proroctví s organizacemi, jednotlivci ãi národy apod.
– nebudou vyhroÏovat 

5. PouÏití hudby, poezie a umûní v programech. 
Programy:
– budou respektovat a odráÏet v˘voj v umûní
– budou brát ohled na umûlce, jehoÏ práce je k ‰ífiení evangelia pouÏívána, a to i na jeho  

Ïivotní styl
– nebudou pouÏívat díla tûch, ktefií se prohla‰ují za kfiesÈany, ale neÏijí tak
– budou obsahovat peãlivû vybíranou hudbu s ohledem na obsah programÛ i na cítûní  

potenciálního posluchaãe
– budou obsahovat srozumitelné písnû nebo s vhodn˘m pfiekladem
– pro pouÏití svûtské hudby musí b˘t posluchaãi zfiejm˘ dÛvod

Souãástí Mezinárodních pravidel programové tvorby jsou i Principy chování mezinárodní
federace ÏurnalistÛ. ZdÛrazÀují respekt k pravdû, svobodû, serióznosti a poctivosti. 
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V‰echny v˘‰e uvedené principy chce TWR-CZ respektovat. Tyto principy mají samy v sobû
dostateãn˘ prostor pro vyjádfiení osobního postoje, osobního názoru, osobního vyznání.
V ãeské redakci jsme nepfiijali Ïádn˘ dal‰í „sjednocující” program. Nemáme ani Ïádnou
smlouvu o spolupráci mezi jednotliv˘mi denominacemi. Spoleãnû nám jde o vûc JeÏí‰e Krista. 

V oblasti mezicírkevní spolupráce má rádio malinko ztíÏenou situaci. Je dána „polohou”
rádia u posluchaãÛ. V âeské republice je je‰tû stále pomûrnû silnû vÏitá fale‰ná pfiedstava
o nedotknutelnosti média, v na‰em pfiípadû rádia. Názor posluchaãe „fiíkali to v rádiu, tak to
musí b˘t pravda” je pomûrnû ne‰Èastn˘. Nikoliv proto, Ïe by ona pravda mûla b˘t zpochyb-
nûna, ãi proto, Ïe bychom pou‰tûli do vysílání i nepravdy ãi polopravdy, ale proto, Ïe tento
názorov˘ postoj automaticky vyfiazuje moÏnost vlastního úsudku. Toto je devastující zásah
médií do lidského my‰lení. Nepfiem˘‰let a jen konzumovat znamená degradaci, úpadek
duchovní, intelektuální i morální. 

Právû z tohoto dÛvodu jsme se v TWR-CZ rozhodli pro redakãní systém tvorby pofiadÛ,
kter˘ ponechává moÏnost vyjádfiení osobního postoje, své víry a vlastního chápání Písma.
Samozfiejmû pfiitom hlídáme hranice bibliãnosti, ale to uÏ je otázka jiná. Tento systém má svá
úskalí a obãas provokuje k horliv˘m diskusím. Mnohé z nich jsou velice plodné a obohacující,
mnohé z nich nikoliv. Pevnû vûfiíme, Ïe se blíÏí doba, kdy tyto diskuse budete moci sledovat
i v na‰em vysílání, aÈ uÏ ze záznamu ãi Ïivû.

Druhá moÏnost tzv. ekumenické spolupráce jde cestou nejmen‰ího odporu. V praxi to zna-
mená hovofiit o tom, co nás spojuje, a nikoliv o tom co nás rozdûluje. V tomto pojetí se dostá-
váme hned k problému, zda to ãi ono téma nás vlastnû spojuje, ãi ne, pfiípadnû koho s k˘m
a proti komu. KdyÏ se tfieba i podafií udûlat selekci toho, o ãem se nebude mluvit, je tfieba
o tom je‰tû pfiesvûdãit stovky spolupracovníkÛ z nejrÛznûj‰ích prostfiedí a nakonec zji‰Èujeme,
Ïe mÛÏeme k mikrofonu poloÏit Bibli a b˘t zticha... Prostû se nám tato metoda jeví jako
nevzdûlávající, chudá a odmítli jsme ji. 

V dal‰ích ãláncích se uÏ zab˘váme jen praxí v ãeské redakci.

Systém jednoho redaktora

byl z pochopiteln˘ch dÛvodÛ praktikován v dobû pfied rokem 1990. Takov˘ univerzální pra-
covník (redaktor) zvaÏoval cíl a poslání pofiadu, vybral ústfiední my‰lenku, celou relaci napsal
a pak ji vlastním hlasem naãetl. 

To, co jsem popsal dvûma vûtami, by si zaslouÏilo samostatnou knihu, ale brzy by vás
nudila. Je to nádherná práce, která se po urãité dobû stane doslova a do písmene fieholí. Ona
doba je dána pfiedev‰ím ãetností pfiípravy relací. KdyÏ jsem zhruba po dvou letech praxe pfii-
pravoval relace, byl jsem schopen napsat i dvû za den. Neuvûfiitelnû rychle jsem se vyãerpal.
Má-li b˘t relace kvalitní (coÏ je automatick˘ pfiedpoklad), vyÏaduje urãitou dobu pfiem˘‰lení,
zrání, studia a poté se dá zaãít dané téma zpracovávat. S vdûãností Bohu vnímám, Ïe co není
moÏné pro ãlovûka, je moÏné u Boha. Speciálnû pro tuto sluÏbu vystrojil ty, ktefií relace pfii-
pravovali po dlouhá léta totality.

Systém jednoho „muÏe” má své nesporné v˘hody. Pfiedev‰ím se takov˘ ãlovûk mÛÏe sou-
stfiedit na Písmo a pfiíli‰ se nerozptyluje my‰lenkami, zda tento ãi jin˘ fakt bude nûkomu trnem
v oku. Zodpovûdnost takového redaktora je samozfiejmû vysoká, ale kdyÏ je mu serióznost
a pravdy Bible nade v‰e, nemá v tomto smûru vût‰í problémy. Navíc sám pfiedná‰í své my‰-
lenky. Nedochází tak k mal˘m odchylkám v interpretaci, kdy moderátor pfiesnû nevystihne
zámûr autora a relace ztrácí na kvalitû.

Druh˘m, velmi v˘znamn˘m kladn˘m faktorem je skuteãnost, Ïe posluchaãi dobfie znají
jeho hlas a takového autora povaÏují za sobû velmi blízkého ãlovûka. Tento fenomén je dobfie
pozorovateln˘ napfi. u populárních osobností filmu, televize apod. Ale stejnû tak dobfie „fun-
goval” v dobû totality, kdy ústfiední postavou ãeského vysílání Trans World Radia byl Otakar
VoÏeh, kter˘ se z bezpeãnostních dÛvodÛ dost dlouho ani nepfiedstavoval. Byl to jejich dlou-
holet˘ rozhlasov˘ pastor a pfiítel. KdyÏ se s ním pozdûji posluchaãi setkávali tváfií v tváfi,
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mnohdy si padali dojetím kolem krku. Takové krásné osobní pouto se nikdy nepodafií vytvofiit
v kolektivní redakci. 

UplatÀovat „jednomuÏn˘” systém redakãní práce v souãasné dobû znemoÏÀuje hned nûko-
lik faktorÛ. UÏ prosté ekonomické dÛvody. Pfii dne‰ním rozsahu práce ãeské redakce bychom
potfiebovali zamûstnat na pln˘ úvazek minimálnû 15 v‰estrannû obdarovan˘ch redaktorÛ.
V kolektivní redakci zvládne tuto práci asi tfietina pracovníkÛ. 

Dal‰ím limitujícím faktorem je snaha po spolupráci v‰ech kfiesÈansk˘ch evangelikálních
církví a programové schéma redakce by pak mohlo vypadat znaãnû nevyrovnanû. Zatímco
jednotlivec si témata a formu volí sám, uÏ teoretická moÏnost nûkolika samostatnû pracujících
jednotlivcÛ vedle sebe napovídá, Ïe mnohá témata se mohou buì opakovat, nebo naopak
úplnû chybût. Kolektivní redakãní práce mÛÏe toto lépe koordinovat a vypracovat pestré pro-
gramové schéma. 

Dnes uÏ se systém jednoho redaktora pofiadu prakticky neuplatÀuje, i kdyÏ u nûkter˘ch
relací se tak mÛÏe jevit. Je to reÏijní zámûr s cílem nabídnout posluchaãi klady, kter˘ tento typ
pofiadu nabízí. Napfi. relace Svûtem Bible nebo Kompas jsou pfiipravovány i namlouvány jed-
ním autorem, a to po cel˘ch deset let (i víc). Ale administrativu pofiadu, technické zpracování,
v˘bûr hudby, zpûtné reakce posluchaãÛ a ostatní související záleÏitosti zaji‰Èuje nûkolik dal-
‰ích pracovníkÛ a autor je o nûkter˘ch skuteãnostech pouze informován.

Redakãní spolupráce

Bez konkrétních koncepãních úvah o budoucí stavbû ãeské redakce jsme v roce 1990
postupnû rozdûlovali redakãní práci mezi sebe. Jirka Dedecius a zanedlouho já jsme pfievzali
ve‰kerou technickou práci a kaÏd˘ z nás zaãal tak trochu i redaktofiit. Lenka Kolková, man-
Ïelé Viktorinovi a mnozí dal‰í postupnû zkou‰eli svoje moderátorské kvality. Nûktefií se vypra-
covali a zÛstali dodnes, jiní se vûnují jiné práci a ãasem pfiib˘vali dal‰í a dal‰í. Ihned na pfie-
lomu roku vlajkov˘ pofiad Svûtem Bible pfiebírá Pavel Vopaleck˘, ale jen coby redaktor
a moderátor. Relaci „Nad dopisy posluchaãÛ“ je‰tû nûkolik mûsícÛ zaji‰Èuje bratr Seãka
s Petrem Kolkem a do provizorních studií pfiicházejí dal‰í a dal‰í autofii a moderátofii. AniÏ
bychom mûli nûjakou koncepci, zrodil se systém kolektivní redakãní práce. AÏ mnohem
pozdûji jsme opakovanû diskutovali o koncepãní formû na‰í práce a zÛstali jsme u tohoto prin-
cipu dodnes. Jen organizaãní strukturu bylo tfieba zdokonalit a propracovat. 

Systém redakãní spolupráce se mírnû modeluje dodnes a je urãován také poãtem spolu-
pracujících autorÛ. 

První roky jsme vysílali pouze z jednoho vysílaãe a celkem brzy se vysílání rozrostlo o vysí-
laã v Albánii. Stále v‰ak platilo, Ïe rozhlasov˘ signál tûchto vysílaãÛ pokryl celé území teh-
dej‰ího âeskoslovenska, dnes obou republik. V této situaci jsme vûdûli, Ïe v‰echny pofiady,
které odvysíláme, jsou sly‰itelné stejnû. Proto jsme se snaÏili pofiady neopakovat, ale pfiipra-
vovat stále nové. Tomu odpovídal celkem jednoduch˘ a levn˘ zpÛsob archivace pofiadÛ.
V‰echny hotové pofiady se kopírovaly na magnetické pásy VHS a ukládaly se do archivu celé –
tedy vãetnû znûlek, písniãek, moderace a podobnû. Archiv slouÏil pfiedev‰ím pro pfiípadné
kopírování pofiadÛ posluchaãÛm a ke kontrolním úãelÛm. V ojedinûl˘ch situacích jsme sku-
teãnû z tohoto archivu vybírali nûkteré hotové pofiady k reprízování. Pak se tyto pofiady musely
technicky o‰etfiit, dát nové úvody a závûry a pfiepracovat. Pro tuto praxi byl archiv nemotorn˘.
Jeho filosofie v‰ak vycházela s pfiedpokladu, Ïe ten, kdo si napsal nebo sehnal a zpracoval
jádro pofiadu, ten s ním pracoval dál a pouÏil ho pro jemu svûfien˘ pofiad.

Pokusím se to tro‰ku zjednodu‰it. Byl jsem napfiíklad zodpovûdn˘ za relaci Manna. Napsal
jsem odpovídající biblickou úvahu, nebo mnû ji napsal na moji Ïádost nûkdo jin˘. UÏ tímto bylo
dáno, Ïe nikdo jin˘ tuto biblickou úvahu nepouÏije nikam jinam. Byla pfiedem urãena pro dan˘
typ relace pfiipravovan˘ konkrétní osobou, v tomto pfiípadû mnou.

Asi po 5 letech jsme byli postaveni do zcela nové situace. Budeme vysílat z dal‰ích vysí-
laãÛ. Nastupuje ãas vysílání na radiu Proglas, vysílání na frekvencích âeského rozhlasu
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PlzeÀ, vysílání na rádiu Presston. Bylo evidentní, Ïe zaveden˘ systém pfiípravy pofiadÛ
nebude dál vyhovovat. Uvûdomili jsme si, Ïe je ‰koda vysílat nûco na PlzeÀsku, nûco na
Moravû, nûco ve stfiedních âechách. Nûkteré pofiady je moÏné pfiipravit a odvysílat na
v‰ech vysílaãích. Najednou byly 4 rÛzná vysílací místa a zaveden˘ systém archivace nevy-
hovoval.

Rozhodli jsme se, Ïe budeme postupnû vytváfiet „banku” jader pofiadÛ. Jádrem oznaãu-
jeme to, co dává pofiadu obsah. Tedy základní biblickou úvahu, rozhovor, svûdectví
a podobnû. Do jádra nepatfií Ïádné úvodní fieãi, Ïádné písniãky, vlnky hudby ani jiné doplÀky,
které v koneãné montáÏi tvofií celou relaci. Z takto vytváfiené banky si jednotliví redaktofii vybí-
rají vhodné pfiíspûvky a pouÏívají je pro skladbu konkrétních pofiadÛ. Systémová evidence
upozorÀuje, kde a kdy byl kaÏd˘ konkrétní pfiíspûvek (jádro) vysílán. Prací redaktora tedy není
jen pfiíprava svûfieného poãtu relací, ale neustálé doplÀování banky pfiíspûvkÛ v‰emi typy
úvah, aby bylo z ãeho brát.

Banka se doplÀuje vlastními úvahami a pfiedev‰ím pfiíspûvky stovek vûfiících lidí z celé
republiky. Proto pracovníci TWR-CZ ãasto projíÏdûjí celou republiku a natáãejí nové materiály
s dobrovoln˘mi spolupracovníky. V místech, kde je vût‰í poãet takto spolupracujících kfiesÈanÛ,
je moÏné vytipovat jednoho z nich, kter˘ vybaven potfiebnou technikou natáãí materiály sám.
Takov˘ch „sbûrn˘ch míst” máme v souãasné dobû nûkolik. 

BoÏí slovo

I kdyÏ nûkteré typy pofiadÛ jsou orientovány na problémy, události, spoleãenské pomûry,
publicistiku, nikdy by se z nich nemûl vytrácet princip kfiesÈanství. Je spousta vynikajících
pofiadÛ, které jsou skvûle pfiipraveny nekfiesÈansk˘mi rozhlasov˘mi spoleãnostmi a které
bychom pro jejich morální hodnotu mohli ihned odvysílat nebo podobn˘ typ pofiadÛ pfiipravit.
Mohli bychom vysílat spoustu zábavn˘ch pofiadÛ a vûfite, byly by kfiesÈanské. Tûmto typÛm
relací se zámûrnû vyh˘báme. Zatím máme nezastupitelnou roli v obsahu relací, které pfiipra-
vujeme. Proto napfiíklad pofiady v‰eobecnû vzdûlávací, zábavné a jinak u‰lechtilé, které
nesouvisí úzce s kfiesÈanstvím, ponecháváme na „konkurenci”. V roce 2000 máme k dispozici
zhruba 3 hodiny vysílacího ãasu dennû. Tento ãas je rozloÏen˘ do v‰ech vysílacích okruhÛ,
takÏe v urãitém regionu je k dispozici tfieba jen 30 minut, jinde napfiíklad i 2 hodiny dennû.
Posluchaãi ãekají od na‰eho vysílání nûco jiného, neÏ co je k mání na kaÏdém kousku stup-
nice radiopfiijímaãe celodennû. Uvûdomujeme si to a zároveÀ pfiiznáváme, Ïe ne vÏdy je
snadné tento úkol splnit. Kolik je lákav˘ch témat, ke kter˘m bychom se tak rádi vyslovili. Jak
dlouho bychom mohli povídat napfiíklad o mravnosti v˘chovy ve ‰kolách, jak rádi bychom vysí-
lali kfiesÈanské hitparády. ManaÏefii rádií, s nimiÏ spolupracujeme, nám mnohdy nabízejí zají-
mavé námûty. Jak rád by se leckter˘ ná‰ externí spolupracovník vyjádfiil k místopfiedsedovi
vlády, kter˘ zrovna kohosi pfiejel autem. Urãitû se jako kfiesÈané máme k takov˘m vûcem
a událostem vyjadfiovat, ale máme k tomu zaujmout stanovisko ve vefiejnoprávních a komerã-
ních médiích. Je k tomu tfieba mít kus odvahy. Trans World Radio se v˘jimeãnû dot˘ká i tako-
v˘ch témat a rozhodnû se jich nebojíme, ale máme jiné poslání.

Základem v‰ech na‰ich pofiadÛ je Bible. Je to základní „smûrnice” pro to, jak se stát kfies-
Èanem, i pro praktick˘ Ïivot kfiesÈana. Z toho se pfii tvorbû na‰ich pofiadÛ snaÏíme vycházet. 

Stejnû tak musíme odmítnout laciné biblické návody na Ïivot. Hesla „BÛh vám ze v‰eho
pomÛÏe” nebo „BÛh v‰echno vyfie‰í za vás” jsou stejnû tak lÏivá jako proklamace, Ïe „Pán
BÛh nûco musí” (uzdravit, potrestat), nebo Ïe „BÛh vám pak ukáÏe”. BoÏí slovo v biblické
formû není jednoduch˘m návodem, jak Ïít praktick˘ Ïivot kfiesÈana. Bibli rozumíme pfiedev‰ím
jako BoÏímu poselství ãlovûku o sobû samém. BÛh nám ukazuje, jak˘ je, naznaãuje, jak˘m
zpÛsobem pfiem˘‰lí a jak se dívá na ãlovûka. Bible podtrhuje skuteãnost, Ïe BÛh tak miluje
ãlovûka, Ïe neváhal poslat svého jednorozeného Syna, aby kaÏd˘, kdo v nûho uvûfií, mûl
vûãn˘ Ïivot. Bible konstatuje, Ïe nikdo není dobr˘, jedinû BÛh, nikdo nikdy se Bohu nepostaví
naroveÀ, BÛh je nedostiÏn˘ a ve své BoÏskosti nepochopiteln˘. 
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Cesta k Bohu vede skrze víru v JeÏí‰e Krista, je jednoznaãná a pfiímá. Cesta s Bohem je
bohatá a rozmanitá. KfiesÈan se vzdûlává nikoliv „‰prtáním“ biblick˘ch pouãek, ale zkoumáním
BoÏího slova, pfiem˘‰lením o BoÏím charakteru a toto se stává uÏiteãn˘m, kdyÏ si kfiesÈan
poznané pfiivlastÀuje a snaÏí se své jednání pfiibliÏovat svatému jednání BoÏímu. 

Na‰í snahou je, aby pofiady Trans World Radia vedly posluchaãe k takovému zpÛsobu pfie-
m˘‰lení. Pak uÏ posluchaã nefiekne „nemá‰ pravdu, protoÏe to v rádiu fiíkali jinak”! MoÏná
v téÏe situaci ná‰ posluchaã fiekne „to, co fiíká‰, nemusí vÏdy platit, myslím si, Ïe...”. 

Osobní obohacení

Jak uÏ v Pánu zesnul˘ bratr Hurta ve sv˘ch relacích fiíkával: „Îivot s Bohem, to je cesta
úÏasného poznávání. Jako kdyÏ jdete krajinou a vidíte nádhernou horu a vy ji obdivujete
z jedné strany, pak poodejdete a obdivujete ji z druhé strany, pak zezadu, pak se vrátíte a vidíte
ji v jiném sluneãním svûtle a nalonec se vám podafií vyjít aÏ nahoru. Je to nádhera, ale musíte
jít, jinak se o mnoho pohledÛ o‰idíte. Stejnû je to s poznáváním Boha. KdyÏ pÛjdete, budete
obdivovat, jak je s vámi v nejrÛznûj‰ích situacích. KdyÏ budete stát, budete jen ãekat na BoÏí
zavolání. MoÏná ho pfieslechnete, a minete se cílem i ochudíte o BoÏí poÏehnání.” Necitoval
jsem Jifiího Hurtu pfiesnû, ale jeho zamy‰lení nad biblick˘mi texty mnû tak pfiipadají.

Modlitba a „meditace” nad Biblí pfii pfiípravû programu pro vysílání silnû obohacují Ïivot.
MoÏná je pak relace provedena nadlehãenû, pÛsobí jakoby neváÏnû, ale to by nic nemûlo
ubrat na její pravdivosti. 

Podobnû jako kazatelská sluÏba, ani sluÏba rozhlasového redaktora se nedá dûlat na
objednávku. KaÏd˘ takov˘ pracovník potfiebuje dobré zázemí. NejdÛleÏitûj‰í je vlastní rodina
a sbor. Myslím, Ïe mohu za v‰echny spolupracovníky vyjádfiit podûkování právû za tuto neod-
myslitelnou podporu nejbliÏ‰ím v rodinû i domácímu sboru. 

Myslím si, Ïe není dobré zÛstat s Bohem jako samotáfi. Ignorovat církevní obecenství, b˘t
tzv. nezávisl˘. I sebeupfiímnûj‰í vztah s Bohem mÛÏe b˘t obohacen m˘m bratrem v Kristu,
mojí sestrou. UÏ jsem na sebe kdesi prozradil, Ïe jsem nedÛvûfiiv˘ a rychl˘ v úsudcích.
Nemám problém si na mnoho vûcí vytvofiit svÛj názor. Ale neumím si pfiedstavit, Ïe bych
nesly‰el názor druhého, názor sboru. Neumím si pfiedstavit, Ïe bych nemohl poslouchat pro-
stá biblická kázání mnoha laick˘ch kazatelÛ. Jsou zdrojem nápadÛ, my‰lenek, které pak
mohu rozpracovat a pouÏít k obohacení druh˘ch, snad i posluchaãÛ. 

Redakãní pracovníci mají pfiíleÏitostnû moÏnost zúãastnit se intenzívních biblick˘ch semi-
náfiÛ. Tyto aÏ dvout˘denní pobyty v krásném prostfiedí jsou láznûmi s léãebn˘mi úãinky na du‰i.

Na titulní stranû Mezinárodních pravidel programové tvorby je uveden citát z knihy Jozue
1,7: ”Jen buì rozhodn˘ a velmi udatn˘, bedlivû plÀ v‰e, co je v zákonû, kter˘ ti pfiikázal MojÏí‰,
mÛj sluÏebník. Neodchyluj se od nûho napravo ani nalevo. Tak bude‰ jednat prozíravû v‰ude,
kam pÛjde‰.”

V redakãní práci obãas pfiichází nechuÈ cokoli vytvofiit. Jste jakoby prázdní, maÏete fiádky
rychleji, neÏ je pí‰ete, a ko‰ se plní pomaãkan˘mi papíry. Modlíte se – Ïádná odpovûì!
Obyãejn˘ termín vás donutí nûco vytvofiit a s úlevou odcházíte domÛ – koneãnû je to hotové
a uÏ o tom ani nepfiem˘‰líte. Jaké b˘vá moje pfiekvapení, kdyÏ za nûkolik t˘dnÛ nebo mûsícÛ
se dozvím, Ïe právû tato relace nûkomu moc pomohla. Jak úÏasn˘ je BÛh!

Pfiíprava pofiadÛ

Celému procesu pfiípravy nûkdy fiíkáme v˘roba. Zní to stra‰nû, skoro tak hroznû jako tele-
vizní komentáfi o „v˘robû mléka”. V‰ichni na‰i spolupracovníci (a není jich málo) by potvrdili,
Ïe napsání relace se nedá nastudovat. Tady nûjak˘ v˘uãní list není k niãemu. Stává se, Ïe se
podafií skvûlá relace (ãasto míchám pojmy „relace – pofiad”, je to to samé), autor je náramnû
spokojen˘ a usmívá se nad poveden˘m dílem. Relace je odvysílána ...a nic. Hlucho, ticho,
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Ïádná reakce. Druh˘ pfiíklad uÏ jsem naznaãil –
relace, kterou autor povaÏuje za nepovedenou,
mnohdy pfiiná‰í ovoce. Velkou chybou by bylo s tímto
„efektem” poãítat a velkou chybou by bylo spoléhat
se jen na svoje znalosti a ‰ikovnost. 

I v této práci platí, Ïe ãlovûk rozsévá a BÛh dává
vzrÛst a ovoce. 

TouÏím-li po nûãem, pak je to pfiedev‰ím „uÏitek”
z obûti Pána JeÏí‰e. KaÏd˘ dal‰í znovuzrozen˘ ãlo-
vûk pfiiná‰í radost cel˘m nebesÛm. Moc bych si pfiál,
aby ãeská redakce TWR-CZ byla dobr˘m sluÏební-
kem v‰em lidem hledajícím Spasitele. Moc bych si
pfiál, aby vysílání TWR-CZ zmûnilo Ïivot mnoha lidí
a pomohlo jim k obrácení ke Kristu. Mám ale také
strach, abych nebyl na na‰i práci py‰n˘, a tak se
modlím, aby BÛh pouÏil na‰e ruce a na‰e srdce ke
své slávû a k uÏitku mnoha lidem. Nejhor‰í je pocit,
kdy ve‰keré úsilí prochází rozhlasov˘mi vlnami do
kosmu, aniÏ by zavadilo o lidské srdce.

Jak je to tedy s onou „v˘robou”? V okamÏiku, kdy
autor relace pfiipraví obsah, zpracuje redaktor pofiad
jako celek. Dodá písnû, hudbu, oznámení a poté se
v‰eho ujmou technici a skuteãnû relaci vyrobí.
Z technického hlediska je relace skuteãnû mal˘ v˘ro-

bek v podobû diskety, kter˘ se zabalí, popí‰e... a teprve „rozbalením“ na vysílaãi se mu vrací
jeho obsahová hodnota.

Relace na záznam se pfiipravují vÏdy v urãit˘ch dávkách. Dávky na jednotlivé vysílaãe se
musí koordinovat, a proto se plánují na pÛl roku dopfiedu. Jedna dávka mÛÏe obsahovat aÏ
nûkolik desítek pofiadÛ. 

Îivé vysílání se pfiipravuje individuálnû. Îiv˘m vysíláním oznaãujeme takové, kdy autofii
pofiadu sedí v reálném ãase v rozhlasovém studiu a v tomtéÏ okamÏiku posluchaãi sly‰í, 
o ãem se ve studiu hovofií. Takové vysílání má v˘znam pfiedev‰ím pro okamÏit˘ kontakt
s posluchaãem. B˘vá proto témûfi pravidelnû doplnûno moÏností telefonick˘ch rozhovorÛ
posluchaãe s redaktorem. Tyto telefonáty se buì vysílají, nebo zÛstávají ostatním poslucha-
ãÛm utajené. Je to dáno charakterem rozhovoru. 

Pfiíprava Ïivého vysílání se pro-
vádí co nejaktuálnûji pfied vysíláním.
Do Ïivého vysílání se obvykle zvou
hosté, s nimiÏ je veden rozhovor.
Hosta do vysílání si zve moderátor
pofiadu, protoÏe ho musí znát
a vûdût o nûm, ãím je zajímav˘ a co
chce od nûho sly‰et. Moderátor se
tûsnû pfied vysíláním dohodne
s hostem na otázkách a vût‰inou
trvá na tom, aby host na otázky pfied
vysíláním radûji neodpovídal. Aby se
lidovû fieãeno „nevymluvil” do
prázdna. Takové odpovûdi se vût‰i-
nou zafixují do vlastní pamûti,
a pokud je otázka pak poloÏena
znovu, mÛÏe mít host pocit, Ïe uÏ
v‰echno fiekl a odpovídá velmi
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Dan Drápal (pastor KS Praha) natáãí
biblické úvahy.

Pfiedposlední operace: Civilista Ivan Zouhar u ma‰inek.
(Pak uÏ pofiady jenom Blanka zkontroluje a ode‰le.)
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struãnû a strojenû. Je to jeden z mnoha nevyzpytateln˘ch, podvûdom˘ch a dobfie fungujících
reflexÛ, které nepfiíjemnû „zpestfiují” Ïivé vysílání. 

Popisovat úsmûvné historky z prÛbûhu Ïivého vysílání by nikdy nevykreslilo skuteãnou
atmosféru. Snad je nûkdy moderátofii na sebe i na hosty prozradí sami. 
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Vlny se vlní, moderátofii se potí

Petr PlaÀansk˘ (externí moderátor Ïiv˘ch pofiadÛ)

Asi bych mûl dát k dobru nûjakou vzpomínku, to
se ode mû nakonec oãekává. Dobrá, ale slibuji, Ïe
kromû nûkolika perliãek minulosti budu „vzpomínat
smûrem do budoucnosti“.

Rádio v na‰í rodinû bylo, pokud se pamatuji,
odjakÏiva. Provází mû tedy doslova od kolébky.
Nejprve propagandistick˘ a nechvalnû znám˘ roz-
hlas reálného socialismu – stanice Hvûzda, pozdûji
Radio Luxemburg, Hlas Ameriky a Svobodná
Evropa, a nemohu vynechat pochopitelnû ani
„Monte Carlo”.

Mé první moderátorské pokusy se váÏí k vûku asi
osmi ãi devíti let, kdy sestfienice dostala k VánocÛm
nahrávací kazeÈák (v roce 1974 to byl v âechách
technick˘ zázrak!). Tehdy, abych z jejího dárku (kter˘
jsem jí ukrutnû závidûl) taky nûco mûl, jsem si
vymyslel hru: „Hele, já jsem jako redaktor a natáãím
rozhovory, jo?“ Sestfienice, nic zlého netu‰íc, mi pfií-
stroj s mikrofonem pÛjãila a já si ho cel˘ veãer sku-
teãnû uÏíval…

Nikdo by nevûfiil, Ïe ãtvrt století nato budu jako
moderátor jednou mûsíãnû vysedávat v plzeÀském stu-
diu âeského rozhlasu a „kopat za manãaft TWR-CZ“.
Sám jsem nevûfiil, Ïe bych to byl já, kdo bude moci
uvádût pofiady, ve kter˘ch zazní Dobrá zpráva
o JeÏí‰i Kristu. A to pfiesto, Ïe sdûlovací prostfiedky
mám léta na srdci a modlím se za nû. Podivné na
tom je, Ïe pro moderování nemám zrovna nejlep‰í
pfiedpoklady (chybí mi nûjaké zuby, nosím br˘le,
a mÛj psan˘ projev je v zásadû kvalitnûj‰í neÏ ten
artikulovan˘).

A tak se jednoho dne v roce 1998 stalo, Ïe jsem
byl pozván do Plznû jako host vysílání. Moderátor
pofiadu byl brilantní. A moc se mi zalíbila jeho práce,
Ïe jsem se pfii své následující náv‰tûvû Brna (kam
jsem jiÏ fiadu mûsícÛ jezdil natáãet fejetony a eseje)
normálnû drze zeptal Katky: „Hele, mohl bych si to
taky zkusit?“ A svûte div se, mohl jsem…! (Jako
Stfiedoãech znám ono známé pfiísloví, které fiíká:
„Drzé ãelo je lep‰í neÏ popluÏní dvÛr…“ A asi to fakt
nûkdy platí.)

Od té doby vÏdycky, kdyÏ usedám pfied studiov˘
mikrofon a neÏ se rozsvítí ãervené svûtélko, jako Ïe

Programová nabídka

Skuteãnost, Ïe TWR-CZ sv˘m
posláním není „nezávislou” spoleã-
ností, ale nástrojem spolupracujících
církví a denominací pro naplÀování
vlastního misijního poslání, pfiedzna-
menává smûr na‰í sluÏby.
Nevytváfiíme „kfiesÈanskou” závislost
na rádiu, ani nechceme budovat nûja-
kou imaginární rozhlasovou církev.

V nûkter˘ch situacích by vÛbec
ne‰kodilo mít nûjak˘ siln˘ a mohutn˘
klub posluchaãÛ, kter˘ by, vûrn˘
na‰emu vysílání, v‰emoÏnû podporo-
val na‰i ãinnost a neustále rostl. Bylo
by to krásné, kdyby tím neutrpûla cír-
kev, místní sbory. Zku‰enosti ze
zahraniãí ukazují, Ïe nûkteré kfiesÈan-
ské rozhlasové spoleãnosti vytváfiejí
tak dokonal˘ servis, vãetnû rozhla-
sové Veãefie Pánû, Ïe kfiesÈané uÏ
nepotfiebují chodit do sboru, ale obe-
cenství si „odbudou” v autû nebo na
gauãi. Toto rozhodnû není ná‰ cíl. 

Pfiipravované pofiady mÛÏeme
rozdûlit do dvou základních kategorií:
1. pro kfiesÈany, 2. pro nevûfiící. 

Pofiady urãené kfiesÈanÛm a poslu-
chaãÛm alespoÀ trochu obeznáme-
n˘m s kfiesÈanstvím pfiiná‰ejí povzbu-
zení ke svatému Ïivotu, povzbuzení

Rozhlasová beseda (Pavel S.,
Marika, Jitka H., Katka H., 
Franti‰ek M., Petra O.).
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uÏ hluãím do va‰ich u‰í, fieknu si sám pro sebe:
„Proã jsi sem dnes zase vlez?“ Po pofiadu se vypo-
tácím za sv˘m usmívajícím se hostem ze zvukotûsné
kabiny a dal‰ích ãtrnáct dní si léãím mindrák, co Ïe
jsem to zvoral. Ale nakonec se pfiece jen raduji
z toho, Ïe mohu pomáhat na svût dobré vûci: totiÏ Ïe
na‰i nevûfiící spoluobãané mohou spolu se mnou
poznávat kfiesÈany jako lidi, ktefií ledasãemu rozumí
a hlavnû tomu, Ïe v Ïivotû jde o mnohem víc, neÏ jen
jestli pojedu na dovolenou do Keni na safari a nebo
si letos pofiídím nové BMW.

Je nádherné sdílet svou zku‰enost víry s m˘mi
hosty ve studiu a dát nûco z toho okusit i poslucha-
ãÛm. To je to, co mû na práci moderátora tû‰í. Jasnû,
jsou i tûÏké chvíle: kdyÏ vám posluchaã do pofiadu
(neb je to pofiad kontaktní) vynadá, Ïe jste se netre-
fil do jeho hudebního vkusu, a nebo kdyÏ vám tech-
nik zapomene pustit znûlku s telefonním ãíslem do
studia a vy zrovna máte absolutní „okno” a také si
nemÛÏete na ãíslo vzpomenout, ãi vám uprostfied
vysílání zaãne z nosu téct krev, nebo z niãehoÏ nic
‰imrat v krku, a vy pfiesto musíte povídat jako
o Ïivot…

Ale tûch pûkn˘ch vûcí je víc a já jenom doufám,
Ïe budou provázet nejenom posluchaãe pofiadu Na
kfiesÈanské vlnû Plznû, n˘brÏ v‰echny posluchaãe
v‰ech pofiadÛ TWR-CZ, potaÏmo v‰echny moderá-
tory. Deset let nazpût tomu tak b˘valo, s nadûji vyhlí-
Ïím do tûch deseti let pfiicházejících.

TWRku, jeho pracovníkÛm, spolupracovníkÛm
i posluchaãÛm pfieji kvalitní poslech kvalitních pofiadÛ
za pfiispûní kvalitnû se vlnícího éteru nad âeskou kot-
linou. A nejvíc ze v‰eho jim pfieji radost z toho, Ïe
jejich jména jsou zapsána v Knize Ïivota a svatba
Beránkova se chystá i pro nû. Nakonec to vám sv˘mi
pofiady chceme hlavnû fiíci, nem˘lím-li se…

Nu a na závûr, váÏení posluchaãi (dnes vlastnû
i ãtenáfii) nezb˘vá, neÏ se s vámi rozlouãit a popfiát
vám pfiíjemn˘ zbytek dne‰ního veãera a nûkdy zase
na sly‰enou!

Od mikrofonu se louãí vá‰ dne‰ní prÛvodce

Petr PlaÀansk˘

P.S.: A je‰tû jedna prosba za kolegy z TWR: Napi‰te
jim, prosím, nûkdy, Ïe jejich pofiady posloucháte.
Napi‰te, jestli se vám líbí nebo ne (aÈ uÏ pofiady
nebo jejich tvÛrci). Napi‰te jim tfieba, Ïe se za nû
nûkdy i modlíte. Nebo jim napi‰te, Ïe u vás tfieba
pr‰elo, hlavnû Ïe jste!

v osobních problémech a také
povzbuzení pro misii. Silnou skupinu
pofiadÛ pro kfiesÈany tvofií studium
Bible. Systematicky i tématicky se
v mnoha relacích zab˘váme v˘kla-
dem biblick˘ch oddílÛ a jejich moÏnou
aplikací pro osobní posvûcen˘ Ïivot. 

DoplÀkovou skupinu tvofií relace
hudební, informativní a diskusní.

Pofiady urãené pro ostatní poslu-
chaãe nejsou pfieddefinovány jako
relace pro „nekfiesÈany”. Takto nemÛ-
Ïeme separovat na‰e vysílání. Toto
odli‰ení prakticky zpÛsobuje distri-
buãní kanál pofiadu. Pokud vysíláme
na krátk˘ch a stfiedních vlnách, pfied-
pokládáme, Ïe 75 % posluchaãÛ jsou
kfiesÈané a tomu odpovídá skladba
pofiadÛ. Vysílání pfies VKV – Radio
Proglas, signalizuje podobnou
skladbu posluchaãÛ, i kdyÏ zku‰e-
nosti naznaãují, Ïe Radio Proglas
(kfiesÈanské rádio orientované více
katolicky) si oblíbila urãitá nemalá
skupina posluchaãÛ „bez vyznání”.
Podstatnû odli‰nou strukturu poslu-
chaãÛ má napfi. vefiejnoprávní roz-
hlas. Pokud se na‰e vysílání objeví
na frekvencích tohoto média, pak je
logické, Ïe 95 % posluchaãÛ nemusí
mít s církví nic spoleãného. I pro
takové posluchaãe pfiipravujeme
nemalé mnoÏství pofiadÛ. Pofiady pro
sekulární prostfiedí vyÏadují vût‰í
redakãní zku‰enost a zvlá‰tní peãli-
vost. Napfi. vûta „Pán nás miluje” zní
v kfiesÈanském prostfiedí pfiirozenû,
v sekulárním prostfiedí jí nikdo nero-
zumí (a to v tom lep‰ím pfiípadû). 

Îivost a pfiesvûdãivost pofiadÛ je
zpÛsobena pfiedev‰ím jejich autentiã-
ností a opravdovostí. Nezastupitelnou
úlohu mají osobní svûdectví, kdy jed-
notlivec dokáÏe popsat urãitou svoji
zku‰enost víry. Nejlépe zku‰enost
znovuzrození. Je aÏ deprimující, jak
málo pozornosti církve vûnují v˘chovû
k umûní vydat svûdectví. Mladí i stafií
kfiesÈané pouÏívají rãení, kter˘m nikdo
nerozumí (na v˘zvu jsem ‰el
dopfiedu..., vydal jsem Ïivot JeÏí‰i...,
jsem ‰Èastná, protoÏe vûfiím... apod.).
Mnohá svûdectví postrádají základní
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fakta, která k obrácení neodmyslitelnû patfií, jako napfi. vyfie‰ení otázky hfiíchu, otázky vûãné
smrti a Ïivota apod. Je to velká ‰koda, protoÏe právû tyto autentické pfiíbûhy spolu s biblick˘m
poselstvím evangelia jsou úãinnou pomocí mnoh˘m hledajícím.

SvÛj uÏitek pfiiná‰í relace, které odpovídají na konkrétní otázky, pfiípadnû relace ukazující
na konkrétní fie‰ení konkrétních problémÛ. 

Programová skladba se obãas mûní a tvofií pestrou nabídku pofiadÛ v rámci dan˘ch moÏ-
ností vysílacích frekvencí a ãasÛ.

Jak to bylo v Plzni

V létû 1995 jsem jel
s Katefiinou Vodovou do
oblasti jihozápadních âech.
Na‰e mapa signalizuje, Ïe
právû v této ãásti republiky je
nejménû posluchaãÛ a také
nejménû sborÛ. Shodli jsme
se, Ïe to je prostor pro misii. 

Ve staré pÛjãené modré
stodvacítce jedeme nejprve do
âesk˘ch Budûjovic, pak do
Písku a je‰tû na pár míst, kde
se setkáváme s nûkter˘mi pfiá-
teli, také nav‰tûvujeme maji-
tele jednoho soukromého
rádia v Písku a domlouváme
setkání v âeském rozhlase
v Budûjovicích. Setkání se
zdají pfiátelská a nadûjná. Je uÏ kolem druhé hodiny odpoledne a chystáme se na cestu domÛ.
Vyjeli jsme brzy ráno, bylo horko a auto se tfiepe a jede, co mÛÏe. Domlouváme se, Ïe zkusíme
je‰tû âesk˘ rozhlas PlzeÀ. Je to dost daleko, ale zase ménû neÏ z Brna. Telefonem se nám
podafií kontaktovat fieditele, a dokonce domluvit schÛzku. ¤editel na nás poãká, aÏ pfiijedeme.
Do Plznû pfiijíÏdíme pozdû odpoledne a poprvé vstupujeme do budovy âeského rozhlasu PlzeÀ. 

Jsme pfiekvapeni vûcností debaty s panem fieditelem Bakem. Absolvujeme dokonce
exkurzi po budovû a o na‰ich pomûrech mlãíme a ani náznakem nedáváváme najevo, Ïe v té
dobû pfiipravujeme v‰echny pofiady na kolenû, bez studia. 

Pamatuji si na jeden okamÏik jednání, kdy se celá debata pfiislibující otevfienou spolupráci
tro‰ku zadrhla. Vefiejnoprávní rozhlas nesmí pfiejímat pofiady soukrom˘ch rozhlasov˘ch sta-
nic. Nepamatuji si detaily, ale s tímto jsme si nevûdûli rady. Pfiem˘‰leli jsme, jak toto o‰etfiit,
zda by pofiady mohl nûkdo pfiipravit a dodávat  jako soukromá osoba, a najednou jsem si uvû-
domil jednu skuteãnost, která je témûfi vÏdy na‰í nev˘hodou, ale tady nám ohromnû pomohla. 

„Pane fiediteli, myslím, Ïe to nebude problém. Trans World Radio není rádio. Slovo rádio
máme pouze v názvu obãanského sdruÏení a my v âeské republice nevlastníme vysílací
licenci.” Chvíli na mû mlãky koukal a najednou bylo v‰echno jasné. 

Pfiedali jsme si potfiebné dokumenty a veãer odjíÏdûli z Plznû do Brna. Tehdy je‰tû nebyla
dálnice PlzeÀ – Praha a cesta ‰kodovkou trvala dlouho pfies pÛlnoc. Byli jsme docela umlácení. 

Zanedlouho jsme vûdûli, Ïe z pÛvodního plánu vysílat v Písku nebo v Budûjovicích asi nic
nebude, ale první sobotu roku 1996 jsme poprvé vysílali na vlnách âeského rozhlasu PlzeÀ.
Nûjakou dobu jsme vysílali 90 minut kaÏdou sobotu ráno, pozdûji nám byla nabídnuta hodina
ráno a hodina veãer (zase kaÏdou sobotu) a tato dohoda platí dodnes. 

âesk˘ rozhlas PlzeÀ má asi 10 vykr˘vacích vysílaãÛ, které sv˘m signálem pokryjí celé
západní âechy a také kus stfiedních, jiÏních a ãást severních. Pro spolupráci v tomto regionu
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K. Hodecová (u poãítaãe) ‰kolí externí spolupracovníky v Plzni 
(P. Vaìura, P. PlaÀansk˘, R. Milfait, A. Jire‰, J. Rusová).
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jsme získali nûkolik talentovan˘ch a obdarovan˘ch dobrovolníkÛ a vût‰ina pofiadÛ se nyní
vysílá Ïivû, jako pofiady kontaktní.

Také si vzpomínám na ná‰ první kontaktní pofiad. Je v‰eobecnû známo, Ïe do rozhlasu
a podobn˘ch médií pí‰í lidé sv˘m zpÛsobem zvlá‰tní. Drtivá vût‰ina posluchaãÛ nereaguje
a rozhlas vnímá jako prostou zvukovou kulisu. (Toto neplatí pro atraktivní soutûÏe a podobné
typy pofiadÛ.) KdyÏ jsme poprvé oznámili posluchaãÛm, Ïe mají právû nyní moÏnost telefono-
vat do studia a reagovat na na‰e vysílání, vyslechli jsme pár nepfiíli‰ povzbudiv˘ch poznámek
technikÛ plzeÀského rozhlasu. Kdo pr˘ by sem volal. Následujících 5 minut zmûnilo pohled
mnoha pracovníkÛ plzeÀského rozhlasu na na‰e vysílání. Volalo asi 5 posluchaãÛ s vûcn˘mi
dotazy k tématu a podobn˘ zájem o kfiesÈanské vysílání TWR-CZ na frekvencích âeského roz-
hlasu PlzeÀ pfietrvává. 

Vûfiíme, Ïe oblast západních âech bude brzy pfiipravena pro místní evangelisty. Posluchaãi
na‰eho vysílání uÏ toho za 4 roky mohli sly‰et dost. Stále zaznamenáváme nové a nové
posluchaãe a touÏíme po BoÏím poÏehnání této práce. Mnohé bylo zaseto, modleme se, aby
BÛh dal „vláhu a rÛst”!

92

Radio Proglas v Brnû

Petr Raus:
Minulost se mi rychle ztrácí, nároky souãasnosti pfiekr˘vají to, co uÏ je za námi, ale pfiece

zkusím sáhnout do zasut˘ch koutÛ pamûti a nûco vykutat.
První zmínky o moÏném vzniku dal‰í kfiesÈanské rozhlasové stanice v Brnû k nám pfiinesl

bratr Bohuslav Smutn˘, vÏdycky dobfie informovan˘ ãlen Rady TWR-CZ. Kde tu zprávu zís-
kal, nevím, vÏdycky mûl kolem sebe dobfie fungující KPZ (Klub pfiátel a znám˘ch). Pro nás to
bylo nûco víc neÏ jen zajímavost. Objeví se tu konkurence? Jak se budou utváfiet vztahy?
Budeme moci spolupracovat?

Otázek bylo dost, ale prakticky okamÏitû zvítûzilo docela jasné vûdomí: Budeme bratrsk˘mi
stanicemi. VÏdycky jsme za sebou mûli dobré a spolehlivé zázemí evropského TWR, nijak
jsme nezávidûli tûm, kdo museli budovat základy své rozhlasové existence od sam˘ch
zaãátkÛ. Posílali jsme tehdy z redakce dopis, ve kterém jsme nabízeli pomoc. Nemûli jsme ani
ponûtí, jestli bude potfiebná, pfiedstavovali jsme si zejména poradenskou sluÏbu, ale nechtûli
jsme se uzavfiít.

PrÛkopníky Radia Proglas si mezitím na‰el Jirka Dedecius a o práci a profilu TWR je infor-
moval podrobnûji. Základy byly poloÏeny.

Pro jejich dal‰í v˘voj mûla rozhodující v˘znam skuteãnost, Ïe církev není ani jeden sbor ãi
farnost, ani jen jedna denominace. Radio Proglas chtûlo b˘t obecnû kfiesÈansk˘m rádiem, byÈ
v jeho fiadách pfievaÏovali (a pfievaÏují) fiímskokatoliãtí kfiesÈané. TWR rovnûÏ usilovalo
o ‰irok˘ ekumenick˘ základ, i kdyÏ od poãátku stálo jasnû na evangelikálních principech.
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Nakonec slovo dalo slovo a pofiady z dílny TWR-CZ se staly kanálem, kter˘m do sluÏby
Radia Proglas vstoupila najednou celá skupina protestantsk˘ch denominací. Na frekvencích
Radia Proglas znûjí pofiady TWR od samého poãátku dodnes. Pro mû osobnû patfií tato sku-
teãnost k nejv˘raznûj‰ím projevÛm BoÏího poÏehnání, které kfiesÈanskou rozhlasovou práci v
Brnû provází.

a Martin Holík, fieditel Radia Proglas:
Témûfi od samého poãátku jsme spolupracovali s Trans World Radiem, mezinárodní misijní

kfiesÈanskou spoleãností, patrnû nejvût‰í na svûtû, která se vûnuje rozhlasové práci. Shodou
okolností brnûnská redakce pracovala po revoluci nejlépe. Dal‰í trefou bylo to, Ïe jsme
s Petrem Rausem, tehdej‰ím ‰éfem ãeské poboãky TWR, byli spoluÏáky z gymnázia. TWR
dnes reprezentuje nejménû ‰est evangelikálních církví a dûlá velkou práci v díle misionáfiském
i na poli ekumenickém. Vysílání TWR patfií k vysílání Proglasu partnersky a neodmyslitelnû…

Náhoda Brna, náhoda se spoluÏákem Petrem, náhoda stejného zamûfiení – to jsou ty BoÏí
náhody, které mû udrÏují v úÏasu a v radostném oãekávání, co pfiijde dál...
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¤editelé si pfiedávají první blok pofiadÛ!
(vpravo M. Holík, fieditel Radia Proglas, 
vlevo P.Raus). [12/1995]

OdváÏné ‰kolaãky (zleva: Katka Hodecová,
Mirka Mocková). První Ïivé vysílání.
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Balet jsem nechal divadlu

Vlastimil Kolegar:
Jsou dvû otázky, které Vám mají odpovû-

dût na to, kdo dnes v návazné sluÏbû
v TWR-CZ pracuje, slouÏí.

První je prostá a logická: Jak jsem se do
TWR-CZ dostal?

Vystudoval jsem konzervatofi, obor
balet. V tom, co jsem studoval, jsem na‰el
i uplatnûní. Ale kariéra taneãníka a ãlena
Narodního divadla v Brnû, alespoÀ v mém
pfiípadû a po mém rozhodnutí mûla trvat
jen urãitou dobu. KdyÏ jsem nabyl dojmu,
Ïe je potfieba uvolnit místo mlad‰ím, zaãal
jsem se se svojí Ïenou modlit a ptát, co
bude dál. I dostal jsem nabídku pracovat
v Návazné práci pfii TWR. No TWR to se
mnou zkusilo a zkou‰í dodnes, já to taky
dodnes zkou‰ím.

Druhá otázka je také prostá a logická:
Co mi TWR dává?

Tato moje odpovûì má dvû ãásti.
Tedy, tak jako se biblickému dobytku

nemûla zavazovat ústa, aby si pfii své práci
mohl kousnout toho, na ãem zrovna dûlal,
tak i já beru podíl na finanãních darech,
které do TWR proudí. Mohu fiíci, Ïe spolu
s rodinou zaÏíváme vysly‰ení modlitby
o chlebu vezdej‰ím a dni (máme i na víc).

Druhá ãást je zároveÀ ilustrací vypÛjãe-
nou z jedné knihy, která popisuje stfiedovûk.
Jeden vûkem star˘ kfiesÈan mûl obavu
z toho, kdyÏ mu jin˘ mlad‰í vyjevil svoji
touhu nav‰tívit ¤ím, tedy v té dobû centrum
v‰eho kfiesÈanského bytí. Jeho obava bylo
logická. Prostû nesdílel nad‰ení, protoÏe
vidûl, Ïe není v‰e tak rÛÏové, jak si mladík
ve vífie myslí. KdyÏ se mládenec ze své
cesty vrátil, byl nad‰en. Je‰tû více se pfii-
mknul k Bohu a dÛvûfioval mu. KdyÏ se ho
vyjeven˘ a jiÏ dfiíve iluzí zbaven˘ kfiesÈan
ptal, jak je to moÏné poté, co shlédl, v jakém
stavu Ïije ¤ím. Mlad˘ mu s radostí odpovû-
dûl. „Teì, kdyÏ jsem vidûl dûní v centru
církve, vím bezpeãnû, Ïe BÛh existuje, pro-
toÏe jinak by církev jiÏ dávno nebyla.“

Milí posluchaãi vysílání TWR-CZ a nyní
i ãtenáfii v˘‰e psan˘ch fiádkÛ. Buìte dobré
mysli a dÛvûry v toho, kdo si ji jako jedin˘
zaslouÏí. Tolik moje odpovûdi, které by jistû
zítra znûly jinak, ale dnes je pûkn˘ srpnov˘
den roku 2000.
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DOPISY POSLUCHAâÒ
Alois N., T̆ nec nad Sázavou:

VáÏení a milí, chtûl
bych trochu zavzpomí-
nat. Byl jsem poslucha-
ãem Hlasu Ameriky za
ãasÛ socialismu. Hned
po tomto vysílání 
jsem poslouchal Radio

Monte Carlo. Teì uÏ nevím pfiesnû, ve které
dny to bylo, ale vysílání jsem zachytil pouze tfii-
krát t˘dnû. Pozdûji, nevím, zdali byly zmûnûny
vlny, nebo vysílací ãasy, jsem uÏ MC nezachy-
til. Teprve v roce 1995 jsem dostal do schránky
Vá‰ leták, na kter˘ jsem zareagoval, a od té
doby jsem va‰ím pravideln˘m posluchaãem.
Do té doby jsem vÛbec nevûdûl, Ïe existujete.

Samozfiejmû, Ïe „otrocky“ neposlouchám
v‰echny va‰e pofiady, ale vybírám si to, co
mû zajímá, také úmûrnû mému vûku. Va‰e
vysílání je pro mû takov˘m rovnocenn˘m
doplÀkem k biblick˘m kurzÛm Emaus.
Prohlubuje moji víru a pfiivedlo mû k tomu, Ïe
na v‰echny otázky hledám odpovûì v Bibli.
Jak Ïivotní, tak hlavnû otázky víry. Obohatilo
mû o poznání, Ïe spasení není vûcí skutkÛ,
ale víry. Îe skutky vypl˘vají z víry. Zmûnilo
mÛj vztah k ostatním lidem, a i kdyÏ stále
nemohu uplatnit biblické „miluj své nepfiá-
tele“, dosáhl jsem toho, Ïe k nim necítím
nenávist, ale jsou mi lhostejní.

Nemám nûjak˘ neoblíben˘ pofiad. Jak
jsem jiÏ podotkl, vybírám si a to jsou samé
zajímavé pofiady. Jediné, co mi chybí, je pra-
videln˘ pofiad, jak˘ má TWR-Slovakia „Nad
dopisy posluchaãÛ“.

Na závûr bych chtûl vyjmenovat své nej-
oblíbenûj‰í pofiady: „Svûtem Bible“, ãasovû
mi, moÏná jedinému, plnû vyhovuje. Dále
mám rád pofiady „Bible pod lupou“,
„Kompas“a promluvy bratra Hurty. A také
dfiíve „Zápas o du‰i“.

Jen krátká poznámka. Vysílání na KV je
stra‰nû ‰patnû sly‰itelné. V zimû to je‰tû jde,
ale v létû – HRÒZA!

Do dal‰í práce Vám pfieji hodnû BoÏího
poÏehnání a osvícení Duchem svat˘m.
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Jan B., Nová Paka:
Bratfii v Kristu, rád se s Vámi podûlím o svou zku‰enost s TWR na

vlnách Radia Proglas. Pfiesto, Ïe jsem se v nûkolika minul˘ch mûsících
pfiipravoval na maturitu, snaÏil jsem se mít ve 21,00 hod. v‰e
v pofiádku, abych mohl proÏít pÛlhodinu se „Svûtem Bible“. Mrzelo mû
kdyÏ jsem zapomnûl, nebo pro uãení tento pofiad vynechal. Byl jsem
ãasto unaven˘ a nûkdy jsem u této relace usnul, tím jsem dostal nej-
krásnûj‰í dobrou noc, pfiímo ponofien do svûta Bible. Vadí mi, Ïe Radio

Proglas je‰tû nepokr˘vá celou republiku sv˘m signálem, protoÏe moje kamarádka, které jste
pfied ãasem poslali skrze mne Bibli, nemÛÏe v Podkrkono‰í Va‰e pofiady poslouchat a spolu-
pracovat tak aktivnû s Biblí.

RÛÏena C., Olomouc:
VáÏení a milí tvÛrci pofiadÛ v TWR. Chtûla bych, aby mnozí v mém

vûku sly‰eli jasné svûdectví o mnohém , neskonalém BoÏím milování
jaké dennû já proÏívám. Dennû sedím se svou starou Biblí v klínû
a jako Ïíznivá a hladová na to, co usly‰ím, ãekám. Vãera byl zaãátek
o Danielovi (Svûtem Bible), doufám, Ïe usly‰ím zítra tu dobrou zprávu
o vûrném Danielovi. Dûkuji za to, Ïe písnû cizím jazykem nejsou
v pofiadech. Jsem jen obyãejná, nevzdûlaná Ïena, a kdyÏ nerozumím,

tak vypnu. Vzpomínám na staré, umírající a je zachrání jen ta dobrá zpráva, Ïe takoví jací jsou,
jsou milováni a oãekáváni v BoÏím království, kde je pro nû pfiipraven domov zásluhou obûti
Pána JeÏí‰e. Dûkuji za to, Ïe mé dûti slouÏí ve vûzení, romsk˘m rodinám, v‰ude kde se dá.
Cítím svoji bezmocnost, nûkdy se nemohu ani dát zavést do sboru. A vzpomínka na ty, ktefií
o té BoÏí vûrné lásce neví, dûlá mû smutnou. Mnoh˘m stafienkám jsem ukázala cestu k Pánu
JeÏí‰i a tû‰ím se na shledání s nimi. Jsem ‰Èastn˘ star˘ vrak, vím, Ïe do posledního dechu
miluje mû mÛj Spasitel. Jen bych mnohé bloudící k nûmu pfiivedla.

Lubo‰ J., Volynû: 
Milí pfiátelé v TWR. Mé poslouchání Va‰eho vysílání zaãalo pfied

pár lety. Jakási neznámá kfiesÈanka nav‰tívila obchod, kde prodávala
moje maminka. KdyÏ odcházela, nabídla mamince vysílací program
TWR. V té dobû jsem byl jiÏ kfiesÈanem, proto jsem s radostí naladil
rádio na pfiíslu‰nou frekvenci. Od té doby pravidelnû poslouchám.
Chvíle strávené s kfiesÈansk˘m vysíláním jsou pro mne pfiíjemnû vyuÏi-
t˘m ãasem. To nejdÛleÏitûj‰í, co mi poslech TWR pfiiná‰í, je pomoc
v duchovním rÛstu. Zvlá‰tû díky seriálu „Svûtem Bible“ jsem si zaãal

více váÏit tûch míst v Písmu Svatém, kter˘m jsem dfiíve moc nerozumûl. Nûkteré relace mne
zaujaly natolik, Ïe je nahrávám na kazety nebo si je zapisuji. Pár nahrávek jsem pouÏil jako
dárek, nûkteré jsem pustil pfii setkáních na‰eho sboru. MÛj bratr, kter˘ je pastor, uÏ také
poslouchá nûkteré seriály pravidelnû. Na rozhlasové misii se mi líbí, Ïe jejím prostfiednictvím
mÛÏe b˘t ãlovûk nenásilnû osloven evangeliem v soukromí. Nebo mÛÏe b˘t neocenitelnou
sluÏbou pro staré nebo nemocné, ktefií nemohou do kfiesÈanského shromáÏdûní. PfiestoÏe
vysílání poslouchám jen na SW a MW, byl jsem jiÏ mnohokrát povzbuzen ve vífie a motivován
k uÏiteãn˘m vûcem. I kdyÏ pfiíjem je ru‰en, stojí za poslech. Vadí mi jen pozdní doba vysílání
„Svûtem Bible“ na MW. Dûkuji Bohu za to, jak mocnû si TWR pouÏívá. PracovníkÛm TWR
dûkuji za jejich vytrvalost a nesmím zapomenout podûkovat neznámé sestfie v Kristu, která
dala mamince schéma vysílání.
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Martina P., Tfiebenice:
VáÏení bratfii a sestry! Prostfiednictvím tohoto dopisu Vám chci

velmi podûkovat za va‰i práci. Za to, Ïe roz‰ifiujete BoÏí slovo i do tûch
nejzapadlej‰ích koutÛ v na‰í zemi. Poslouchám Va‰e veãerní vysílání
„Svûtem Bible“ uÏ dlouho, i Va‰e sobotní ranní a nedûlní ranní vysílání.
Vzhledem k tomu, Ïe nemohu z rodinn˘ch dÛvodÛ nav‰tûvovat kostel
ani shromáÏdûní vûfiících lidí, jsou pro mû tyto relace prav˘m poÏe-
hnáním a osvûÏením mého Ïivota.

S poslechem va‰í stanice pfii‰la babiãka uÏ velmi brzy, pak se pfii-
dala i moje maminka a nakonec i já. Ze zaãátku jsem mûla problémy se soustfiedit na dlouhé
v˘klady. Veãer jsem ãasto usínala a propásla tak mnoho zajímav˘ch relací. Musím se pfiiznat,
Ïe zpoãátku jsem nemûla o BoÏí slovo pfiíli‰n˘ zájem. Vûfiila jsem sice v Boha, ale poslouchat
rádio se mi nechtûlo. Nic mi to nefiíkalo. Nemûla jsem svoji Bibli, a tak jsem ji ani neãetla.
A hlavnû mû hodnû znepokojovalo, Ïe i kdyÏ jsem ji ãetla, niãemu jsem nerozumûla. MoÏná
to bylo tím, Ïe mi to nikdo dospûl˘ nevysvûtlil. Problémy svého Ïivota jsem pfiesto vÏdy pfied-
kládala Bohu. KdyÏ jsem pak k 15. narozeninám dostala Bibli, byl to ten nejhezãí dárek na
svûtû. VÏdy, kdyÏ jsem mûla nûjaké problémy, tak jsem si v ní ãetla a poslouchala Va‰e vysí-
lání. UÏ jsem neposlouchala kvÛli babiãce a mamince, ale proto, abych vûdûla, jak mám Ïít.
Abych si uvûdomila svoje chyby a hfiíchy, o kter˘ch jsem dfiív tfieba vÛbec nevûdûla. Teì mohu
fiíci, Ïe poslech Va‰ich relací mi úplnû zmûnil Ïivot. Mám jinak sestaven˘ Ïebfiíãek hodnot
a dûlám rozhodnutí, ke kter˘m bych dfiíve nemûla odvahu. Jsem moc ráda alespoÀ za takov˘
kontakt s vûfiícími lidmi.

Vûra H., Brno:
Milí bratfii a sestry v TWR, ve svém vzpomínání bych se chtûla vrá-

tit aÏ k poãátkÛm práce TWR v Monte Carlu. Vzpomínám ráda na své
rodiãe, hlavnû tatínka, jak s velk˘m úsilím ladil Monte Carlo a také, jak
se cítili oba tûmito pofiady obohaceni. Já jsem zaãala tyto pofiady
poslouchat pravidelnû od r. 1987. Hroznû ráda si pfiipomínám pofiady
Otakara VoÏeha a Roberta Polohy. Byly to pofiady burcující a daly mi
poznat, Ïe cesta, kterou jsem se v té dobû ubírala, není ta pravá.
Pochopila jsem, Ïe Pán chce celého ãlovûka. Vzdávám za to díky pfie-

dev‰ím svému Spasiteli. Za dlouhou dobu poslechu TWR bych mohla jmenovat také dlouhou
fiadu bratfií a sester, nejen z âeské republiky, ale i ze Slovenska, ktefií mnû velmi poslouÏili
v mém duchovním Ïivotû a také potû‰ili krásn˘mi písnûmi. Ranní pofiady na Radiu Proglas,
které pravidelnû poslouchám, mû vedou k zamy‰lení nad mnoh˘mi problémy a ukazují i na
v˘chodisko z nich. Jsou takov˘m pûkn˘m zaãátkem nového dne. Poslouchám také pofiad
„Svûtem Bible“. Tohoto pofiadu si nesmírnû cením. Pro duchovní vzdûlání ãlovûka má velikou
cenu. Líbí se mi, Ïe rozhlasová misie mÛÏe oslovit tak velik˘ poãet lidí. Jsem moc vdûãná za
to, Ïe je stále je‰tû tolik ochotn˘ch lidí, ktefií se této sluÏbû vûnují. Je to sluÏba nároãná a ne
kaÏd˘ je schopen ji dûlat. VáÏím si Petra Vaìury, kter˘ pravidelnû odpovídá na mnohé dotazy.
Vzdávám Bohu díky a za v‰echny vás se modlím. A jestli mi nûco chybí? Velmi bych uvítala
více pofiadÛ o Îidech a Ïidovství.

Milan M., Chodov:
âest Pánu! K poslechu Va‰í stanice mne vedl mÛj str˘c, ale ze

zaãátku neúspû‰nû. Dokázal mne pfiivést ke sledování pofiadÛ Va‰ich
‰panûlsk˘ch kolegÛ z ERF Wetzlar, av‰ak to bylo v‰e. Musel se do
toho vloÏit sám Pán, a to tak, Ïe pfii dlouhé pûtit˘denní nemoci jsem byl
mimo sbor a zaãalo mi chybût Slovo. A jednoho veãera jsem si vzpo-
mnûl na strejdu a po jistém hledání na‰el Vá‰ signál. Program se mi
zalíbil, a tak Vás od ledna 1993 poslouchám více ménû pravidelnû.
Vlastnû je mi poslech TWR jak˘msi sborov˘m shromáÏdûním. Sice se

96

TWR
BOX 96

656 96 BRNO

TWR
BOX 96

656 96 BRNO

TWR
BOX 96

656 96 BRNO

R
Ò

Z
N

É



nevidíme, ale mÛÏeme se trochu poznat tfieba pfii ãtení dopisÛ nebo pfii blahopfiáních. Dá se
fiíci, Ïe poslech Va‰ich pofiadÛ mi v souãasnosti jako jedin˘ pfiiná‰í duchovní v˘voj. Nechci
pfiehánût ani lichotit, ale nelze vylouãit, Ïe bych bez Vás duchovnû velmi strádal. K duchov-
nímu budování mi nejvíce slouÏí pofiad „Svûtem Bible“, ale také vysílaná svûdectví. Ta moc
rád poslouchám. Co mnû ov‰em nejde moc pod nos je kravál zvan˘ rock a kapely, které jej
zpÛsobují. Já osobnû nemám rád tuto hudbu, tím ale rozhodnû netvrdím, Ïe nemÛÏe slouÏit.
Ale pfiece, BÛh buì veleben za to, Ïe Vás povolal k této rozhlasové sluÏbû!

Alois B., JindfiichÛv Hradec:
VáÏení pracovníci TWR. Pfiipojuji se k listÛm, které svûdãí o deseti-

letém trvání vysílání z Brna. Jak ten ãas letí... Pfiednû bych chtûl velmi
kladnû ohodnotit vysílání z dob komunistického temna, které pfiiná‰elo
mé nemocné manÏelce velkou posilu a povzbuzení, kdyÏ byla upou-
tána jen na lÛÏko a nemohla se osobnû zúãastnit Ïádného shromáÏ-
dûní. ManÏelka dennû poslouchala obû relace, dopolední i veãerní,
coÏ pro ni byla taková opravdová manna. Dnes já sleduji pfiedev‰ím
veãerní vysílání, tedy vlastnû jiÏ noãní. To mi vyhovuje, mnohé si natá-

ãím na kazety a syn to pak dále rozmnoÏuje pro nûkteré stálé zájemce. Pofiad Pavla
Vopaleckého „Svûtem Bible“ je pro mû v souãasnosti nejlep‰ím v˘kladem ÎalmÛ, kter˘ u nás
svojí hloubkou v˘kladu nemá obdobu. Moc se mi líbí moÏnost hrát písnû na pfiání k narozeni-
nám a mrzí mne, Ïe je to tak málo vyuÏíváno. Je velmi dobfie, Ïe se ve sv˘ch pofiadech zab˘-
váte v˘kladem oddílÛ Písma, které zvûstují druh˘ pfiíchod Krista a vytrÏení vûfiících. Toto je
velice tfieba, protoÏe vlaÏnost dosáhla v tomto století a zvlá‰tû v tûchto letech toho snad nej-
vy‰‰ího stupnû. Ve vût‰inû kostelÛ je tolerována, coÏ je typick˘ pfiíklad posledních dnÛ.
V‰echny zdravím a pfieji poÏehnání tomuto dílu.

Ervín B., vûznice Mírov:
Milí sourozenci v Kristu. Na Mírovû, kde si odpykávám v˘jimeãn˘

trest, poslouchám TWR pfies Radio Proglas. Hlavnû pofiad „Svûtem
Bible“ rád poslouchám, jelikoÏ mne uÏ del‰í dobu oslovuje.

POSLOUCHAL JSEM ZA KOMÍNEM
Z kraje pálavsk˘ch jezer vzpomíná posluchaã Miroslav: 

Vzpomínky na tu „první lásku” jsou vÏdy Ïivé a milé. Teì mám na mysli tu Ïivou BoÏí lásku
vedenou BoÏím duchem. Tu jsem proÏíval v 80-t˘ch letech tak, Ïe jsem obûtoval 5 tisíc korun
za nové rádio JWC z Tuzexu. UÏ to bylo divné, Ïe jsem dûlal nûco, o ãem jsem pfied pár
mûsíci ani neuvaÏoval! Je to jako pfierod kukly v krásného mot˘lka. Z informací mé matky
jsem vûdûl o ãeském vysílání TWR na krátk˘ch vlnách. Na rovné stfie‰e u komína mi bylo
dobfie s Otou VoÏehem. Mûl jisté a pfiesvûdãivé podání, na které se nezapomíná! ManÏelka
po Ïebfiíku nelezla, a tak jsem nemusel vysvûtlovat tuto novou zálibu. V jedné ruce velké rádio
a druhou jsem se drÏel, celkem slu‰n˘ akrobatick˘ v˘kon. Hvûzdy a teplo komína umocÀovaly
záÏitky z vysílání. S pfiib˘vajícími roky poslouchám TWR na FM, a to ráno v 7.45 hod. Trochu
nebo víc mi vadí, Ïe po vysílání TWR jsou na pofiadu zprávy z Anglie a zcela ru‰í tu pohodu
biblického uvaÏování. Na závûr, rádio bylo a je velmi pfiesvûdãivé pro ty, co se nemíní nûkam
fiadit a nûkam chodit, a aÏ pochopí, tak se sami zafiadí. Zcela náhodn˘ poslech má nûkdy vût‰í
v˘znam neÏ roky pfiesvûdãování, a tak si BÛh povolává ty své i pfies TWR. Jemu dík za v‰e!
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Pozn. redakce:
Od doby balancování za komínem uplynulo dost rokÛ a mnohé se zmûnilo. Miroslav nám

popsal vlastní rodinn˘ pfiíbûh:

Na‰e první dítû se nám narodilo v Podbofianech na Îatecku. Byl to pûkn˘ chlapec s ãer-
n˘mi vlásky. V porodnici se pfii pfiená‰ení matce ke kojení nachladil a dostal zápal plic. Lékafi
urãil nesprávnou diagnózu a chlapec nemoc nepfieÏil... Tehdej‰í primáfi nemocnice doporuãil
podat Ïalobu na o‰etfiujícího lékafie. Dohodli jsme se s manÏelkou, Ïe Ïalobu nepodáme. Byli
jsme opatrní? ... Na‰i prvorození sourozenci zemfieli také a my jsme tehdy vûfiili v osud.
Pfiiznám se, Ïe mû v té dobû uÏ nic nebavilo a pfiestûhovali jsme se zpût na Moravu k m˘m
rodiãÛm. Do Strachotína. Milu‰ce (mojí manÏelce) se st˘skalo po Îatecku a mû pfii stavbû
rodinného domku trápilo pomy‰lení na druhé oãekávané dítû. Nebude se v‰e opakovat?
(V tuto dobu byla z celé na‰í rodiny vûfiící jen moje maminka.) Maminka se pravidelnû mod-
lila ke svému Bohu a pfiedkládala mu i na‰e problémy. Nás to nikoho pfiíli‰ nezajímalo. Na‰e
druhé dítû – Martinka – se narodila zdravá. Nám se ulevilo a dfiívûj‰í Ïal zaãala pfiekr˘vat nová
radost. Za dal‰í 3 roky se nám narodila druhá dcera – Radka. 

V roce 1980 jsme jeli nov˘m Wartburgem na dovolenou do Jugoslávie. (V té dobû jsem byl
stále více a více znepokojován. Duch BoÏí mû pfiímo znervózÀoval. UÏ doma jsem stále pfie-
m˘‰lel o vzniku Zemû a o hromadách hlíny, kterou pfii bagrování hrnu pfied sebou. Byly to
dÛsledky modliteb mé maminky.) V Jugoslávii jsem mûl s sebou nové rádio a se sv˘mi sou-
sedy na pláÏi jsem se vsadil, Ïe chytnu Brno. âeské vysílání jsem chytil – nebylo to Brno, ale
kfiesÈanské vysílání v ãeské fieãi z Monte Carla. Já jsem o tomto vysílaãi uÏ vûdûl od mojí
maminky, a tak mû na pláÏi v Jugoslávii BoÏí slovo usvûdãilo. Pochopil jsem, Ïe se mnou není
v‰echno v pofiádku. 

Vrátili jsme se domÛ. V domû m˘ch rodiãÛ se kaÏdou nedûli scházeli místní vûfiící lidé, aby
si povídali o Bohu a ãetli z Bible. Maminka se velmi intenzívnû a dlouhá léta modlila za mého
otce, svého manÏela. Ten vÏdy v nedûli dopoledne nastartoval Pion˘ra a s udicemi v ruksaku
ujíÏdûl k Dyji. Vrátil se aÏ k obûdu. KdyÏ pozdûji maminka umírala v nemocnici na rakovinu,
tatínek se odevzdal Pánu JeÏí‰i. Jako dárek od Boha dostal ke svému obrácení je‰tû navíc
nazpût moji maminku, která Ïije dodnes. Tyto v‰echny okolnosti mû také „pomohly” k roz-
hodnutí svûfiit svÛj Ïivot Bohu. S prosbou o odpu‰tûní jsem se odevzdal Spasiteli – JeÏí‰i
Kristu – mému Pánu. 

Dcery Martinka i Radunka vyrÛstaly a BoÏí nepfiítel (satan) pracoval velmi intenzívnû na
niãení zapoãatého BoÏího díla v na‰í rodinû. Musím potvrdit, Ïe celkem úspû‰nû. Postupem
ãasu Martina stále víc „svûtaãila”. Radka se se mnou modlila za Martinu i za svou maminku
a za v‰echny na‰e starosti. Martina to doma uÏ nemohla vydrÏet a vdala se za chlapce
z Lí‰nû. Zanedlouho jsme mûli první vnuãku Martinku. Ale radost a vysnûn˘ pokoj se z jejich
rodiny rychle vytrácel. V této dobû uvûfiila a nechala se pokfitít – bez manÏela. Pozdûji v‰ak
sama pfiiznala, Ïe to nebylo upfiímné. 

Zanedlouho po narození vnuãky se zaãaly dít vûci, kter˘m jsem dlouho nerozumûl a rozu-
mût nechtûl. Dcera Martina mûla nepfiestávající horeãku a koneãné znûní diagnózy bylo
stra‰né – nevyléãitelné. V této dobû se mnou a Radkou kleãela i moje Milu‰ka a v‰ichni jsme
úpûnlivû prosili Boha o uzdravení Martiny, prosili jsme o zázrak. Tak malé dítû a jeho matka
je nevyléãitelnû nemocná! „Proã?!” – bylo moje nejãastûj‰í slovo. Vûfiil jsem, Ïe BÛh uãiní
zázrak a Martinu uzdraví pro svûdectví mojí manÏelce, která pak jistû uvûfií Bohu také. Nestalo
se. Dopadala na mne tíha „nevysly‰en˘ch” modliteb a zatvrzování mé manÏelky. Pfiesto jsem
v sobû na‰el sílu a dûkoval nebeskému Otci za tuto situaci. Chtûl jsem, aby se stala BoÏí vÛle
a On rozhodoval za mne. Zdravotní stav Martiny se velmi rychle hor‰il a já uÏ prosil Boha za
ukonãení nepfiedstaviteln˘ch bolestí. Teprve v této dobû se Martina cel˘m srdcem odevzdala
Pánu JeÏí‰i a docela radostnû a s klidnou myslí nám o tom v‰em vyprávûla. V této situaci
jsem vidûl prav˘ BoÏí zázrak: mladé tûlo na smrtelné posteli, ale du‰e ãistá a radostná. Teprve
teì jsem porozumûl biblickému v˘roku: „Já tû nikdy neopustím ani na tebe nezapomenu. Moje
moc se dokonává ve tvé nemoci.” Moje dcera Martina uãinila pokání a proÏila znovuzrození.
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Zanedlouho na to jsme s manÏelkou a Radkou vyslechli poslední slova Martiny: „Pane JeÏí‰i,
kdyÏ mû volá‰ – já jdu.”

Po pohfibu dcery jsme se o malinkou Martinku starali s manÏelkou. Její otec se v Brnû
seznámil s dívkou a asi po pÛl roce nám chtûli malou Martinku vzít. Byla to pro nás dal‰í rána.
Byli jsme s manÏelkou zoufalí, ale nedalo se nic dûlat. Otec má na dítû právo. Najednou jsme
byli bez vnouãete. Dal‰í veliké „PROâ”?

Epilog:
„Nová” dívka otce malé Martinky se dozvûdûla o Bohu od Rozity Mertové. Jaké bylo pfie-

kvapení, kdyÏ se vnuãka setkala s dûdeãkem a babiãkou na shromáÏdûní jednoho brnûn-
ského sboru. Ve sborové besídce pro nejmen‰í pak mûla malá Martinka svoje místo, její nová
maminka se o ni vzornû stará a spolu s manÏelem se rozhodli pro Ïivot s Bohem. 

A pak, Ïe BÛh nesly‰í na‰e volání. Musím pfiiznat, Ïe vÛbec nevím, zda bych se jednou na
vûãnosti setkal se svojí dcerou Martinou, kdyby nebylo její smrtelné nemoci. A jakpak by asi
dopadla malá vnuãka s tatínkem, kdyby Martina Ïila. Byla by také vedena k Bohu? Jsou to
tvrdá slova i pro mne, otce a dûdu, ale takto rozumím BoÏím cestám. Radka svÛj Ïivot svûfiila
Pánu JeÏí‰i jiÏ dfiíve.

P¤ÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ
Technické zafiízení patfií neodmyslitelnû k práci rozhlasové misie. KdyÏ jsme v roce 1990

dostali první magnetofony z prostfiedkÛ evropského TWR, povaÏovali jsme je za vrchol techniky.
Brzy jsme dostali první profesionální reportáÏní kazetov˘ magnetofon. Jeho cena tehdy

byla asi 29 tisíc korun.
Za 4 roky jsme byli okolnostmi donuceni koupit první minidiskov˘ pfiístroj. Do té doby jsme

v‰echny pofiady vyrábûly na magnetofonové pásy. Zjistili jsme, Ïe soukromé komerãní roz-
hlasové spoleãnosti s cívkov˘mi magnetofony vÛbec nepracují. Cenovû daleko dostupnûj‰í
byly minidisky. Z tehdej‰í nutnosti se stal standard. Dnes máme v redakci asi 30 takov˘ch pfií-
strojÛ a nikdo si bez nich neumí práci pfiedstavit. Jsou to zku‰enosti, které se nedaly dopfiedu
naplánovat. Pfied 5 roky bylo dne‰ní vybavení nepfiedstavitelné, neuvaÏovali jsme o nûm
a dnes je nutností. 

Stejnû to bylo napfiíklad s v˘poãetní technikou. Pamatuji si na‰e kanceláfie na Vevefií ulici,
kde byl na kaÏdém druhém stole psací stroj. Pak se zaãalo s jedním poãítaãem, dvûma a dnes
sice psací stroje máme myslím dva, ale pí‰e se na nich jen v˘jimeãnû. Dnes máme pomocí
poãítaãÛ propojené v‰echny kance-
láfie, posíláme si po drátech texty,
po‰tu, z kaÏdé kanceláfie se mÛÏeme
napojit na cel˘ svût a technik Daniel
Zeman má stále co léãit a vylep‰ovat.

KdyÏ v roce 2000 provádûla na‰e
ekonomka zákonem pfiedepsan˘ sou-
pis majetku, nestaãili jsme se divit, kolik
poÏehnání a darÛ sluÏba TWR-CZ uÏ
prostfiednictvím mnoh˘ch kfiesÈanÛ
vzala. 

Stejnû jako dfiív, ani nyní neplá-
nujeme Ïádn˘ dal‰í technick˘ roz-
voj. MoÏná za 5 let budeme sami
pfiekvapeni. 
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FINANâNÍ KRYTÍ 
PRÁCE TRANS WORLD RADIA V âESKÉ REPUBLICE

Jitka Hovofiáková:

Trans World Radio – jako mezinárodní organizace – stojí pfiedev‰ím na bázi dobrovoln˘ch
darÛ – jak sv˘ch posluchaãÛ, tak i lidí, ktefií neberou pfiímo uÏitek z tohoto vysílání, ale mají
srdce pro zvûstování evangelia, a tak finanãnû podporují Trans World Radio a jeho prostfied-
nictvím berou podíl na jeho vysílání v‰ude ve svûtû.

Obecnû se dá fiíci, Ïe ãeská redakce má ke krytí sv˘ch nákladÛ k dispozici 3 zdroje:
– dotace z mezinárodních fondÛ TWR
– dary od sv˘ch vlastních posluchaãÛ a podporovatelÛ
– vlastní zdroje

KaÏd˘ z tûchto zdrojÛ má svÛj v˘voj, vzniká jeden, zaniká druh˘. Z hlediska „Ïivota” TWR-CZ
se po jeho narození o nûj v˘hradnû staraly prostfiedky z mezinárodních fondÛ TWR, ke kte-
r˘m se rychle pfiidaly dary na‰ich posluchaãÛ. Vlastní zdroje pfii‰ly aÏ mnohem pozdûji, aÏ
s nov˘mi moÏnostmi provozní budovy a z hlediska pfiíjmÛ to nejsou pfiíjmy rozhodující, spí‰
podpÛrné. V blízké budoucnosti skonãí na‰e podpora ze zahraniãí a my doufáme, Ïe provoz
redakce bude kryt pfiedev‰ím dary od na‰ich posluchaãÛ a pfiátel a vlastními zdroji.

Dotace z mezinárodních fondÛ TWR
Od samého poãátku své práce byla ãeská redakce TWR podporována ze zahraniãí.

(Nemluvû o dobû pfied rokem 1989.) TWR-I (International) hradí a vÏdy hradilo vysílací ãasy
ãeského vysílání. TWR-I získává potfiebné finanãní prostfiedky mimo území âeské republiky,
vût‰inou i mimo území Evropy. První deklarovan˘ závazek TWR-I vÛãi ãeské redakci byl
takov˘, Ïe pomohou „rozbûhnout” vysílání v âeské republice – vybaví redakci technick˘m
zafiízením a po dobu 5 let budou pravidelnû tuto práci ãásteãnû finanãnû podporovat. Pût let
mûla b˘t dostateãnû dlouhá doba na to, aby ãeská redakce na‰la své vlastní podporovatele,
ktefií budou schopni tuto sluÏbu nadále plnû finanãnû zabezpeãit. TWR-I svÛj závazek splnilo
beze zbytku, dokonce ‰lo nad jeho rámec. Finanãní podpora, kterou jsme dostávali byla
mûsíãní a její nominální v˘‰e se po celou dobu pûti let nezmûnila. První mûsíce tato ãástka
pfiedstavovala vysoké procento ve‰ker˘ch nákladÛ souvisejících s provozem redakce – nájmy,
mzdy pracovníkÛ a zákonné sociální odvody, dokupování technického vybavení a opravy pfií-
strojÛ, elektfiina, voda, plyn, videokazety pro archivaci, Bible, knihy a kazety pro posluchaãe,
telefony, kanceláfiské potfieby... To v‰echno bylo hrazeno z této zahraniãní dotace. Postupem
ãasu a vlivem faktorÛ jako devalvace koruny, zvy‰ování cen, zv˘‰ení zákonn˘ch sociálních
odvodÛ z mezd o více neÏ 30 %, ale i pozitivními vlivy jako zvût‰ení rozsahu práce, a tím
pádem i roz‰ífiení stavu pracovníkÛ a spolupracovníkÛ, by tato ãástka stûÏí staãila na pokrytí
jedné tfietiny v˘dajÛ bûÏného provozu.

Zaãátek roku 1996, kdy tûchto 5 let „dobûhlo”, nás zastihl uprostfied pfiípravn˘ch prací na
novou stavbu. TWR-I nám opût vy‰lo vstfiíc a pfiislíbilo zachování finanãní podpory aÏ do roku
2001 s tím, Ïe poslední 4 roky se bude podpora kaÏd˘ rokem sniÏovat o 1/4 a redakce se musí
do konce této podpory finanãnû zcela osamostatnit, aby TWR-I mohlo smûfiovat své pro-
stfiedky do potfiebnûj‰ích oblastí. Krátce po vydání této publikace vstupujeme do roku, kdy
budeme muset ve‰keré potfiebné náklady kr˘t z domácích finanãních zdrojÛ. 

Dary od na‰ich vlastních posluchaãÛ a podporovatelÛ
Témûfi ihned po zaloÏení redakce a zvefiejnûní kontaktní adresy zaãaly pfiicházet dary od

posluchaãÛ. Z drtivé vût‰iny to byli lidé, ktefií léta poslouchali vysílání z Monte Carla a po zalo-
Ïení redakce v republice okamÏitû pochopili, Ïe musí také z nûãeho fungovat. Nejvût‰í nárÛst
zájmu a podpory posluchaãÛ jsme mohli zakou‰et od konce roku 1993, kdy jsme se na nû
obrátili s prosbou o pomoc pfii fie‰ení situace s provozní budovou. Zvlá‰tû v té dobû se nûkolik
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desítek dárcÛ rozrostlo na souãasn˘ch témûfi 1500. K posluchaãÛm se postupem doby pfii-
dávali kfiesÈané podnikající v soukromém sektoru, ktefií tfieba sami na‰e vysílání neposlou-
chají, ale podporují na‰i práci finanãnû nebo vûcnû – nákupem nového poãítaãe, tiskárny
nebo kanceláfisk˘ch potfieb. Za deset let se zmûnil také pomûr krytí nákladÛ – zatímco v prv-
ních letech práce redakce se domácí dary podílely na krytí nákladÛ sotva z jedné tfietiny,
dnes je tento zdroj nejv˘znamnûj‰í. Mnohokrát jsme zakou‰eli hlubokou vdûãnost a radost
obdarovaného.

Vlastní zdroje
Tato moÏnost pfii‰la jak s nov˘m v˘kladem platn˘ch zákonÛ o obãansk˘ch sdruÏeních

a jejich hospodafiení, tak také – z velké ãásti – s nov˘mi moÏnostmi, které nám poskytla nová
a na míru postavená provozní budova. Jedná se pfiedev‰ím o pfiíjmy z pronájmu a z provozu
hudebního studia.

Pronajímáme nûkolik málo kanceláfií komerãní firmû. Majitel firmy je ãlen Rady TWR-CZ.
Pfiíjem z pronájmu kryje náklady související s provozem budovy – náklady na elektfiinu, vodu,
plyn, úklid. 

Zcela samostatnou kapitolu tvofií hospodafiení hudebního studia. Na jeho zafiízení nám byla
poskytnuta pÛjãka ve v˘‰i 1 mil. Kã. Je‰tû ji stále splácíme. Zámûrem hudebního studia je
pomoci kfiesÈansk˘m skupinám – zvlá‰tû pak zaãínajícím – vytvofiit hudební projekt za pfiija-
teln˘ch finanãních podmínek. Jednání s kaÏd˘m zájemcem o nahrávání je vedeno individu-
álnû. Vydávání hudebních nosiãÛ není na‰ím hlavním posláním a cílem – tím je zvûstování
evangelia slovem – ale chtûli jsme nabídnout tuto moÏnost. SluÏby hudebního studia nepo-
skytujeme zdarma, jak je tomu u jin˘ch na‰ich sluÏeb – zasílání literatury, textÛ pofiadÛ nebo
jejich nahrávek, ale poskytujeme je za úhradu. Tento pfiíjem nám pomáhá kr˘t opotfiebení
technického parku studia.

Mezinárodní rozmûr
Dlouhá desetiletí jsme byli a je‰tû stále jsme pfiíjemci velk˘ch finanãních dotací z bohat‰ích

zemí svûta. Stále více si uvûdomujeme, Ïe jsou také chud‰í zemû, neÏ jsme my! Dá-li BÛh
poÏehnání i v tomto smûru, chceme b˘t ekonomicky samostatní. Není v tom onen vyhledávan˘
pocit samostatnosti – je v tom touha uvolnit prostfiedky pro zemû, kde jsou je‰tû více zapotfiebí.

UÏ nyní, v dobû, kdy sami pfiijímáme zahraniãní podporu, chceme pomoci tam, kde
mÛÏeme. Proto jsme se v roce 1977 pfiipojili k mezinárodnímu projektu Trans World Radia,
nazvanému 1 %. Spoleãn˘m znakem je dohoda, Ïe národní partner vûnuje alespoÀ 1%
z finanãních prostfiedkÛ získan˘ch ve vlastní zemi na podporu práce TWR v potfiebnûj‰ích
oblastech. 

Se svûfien˘mi prostfiedky hospodafiíme co nejrozumnûji, na‰e úãetnictví musí b˘t naprosto
prÛhledné a jednoznaãné a je pravidelnû kontrolováno odborníky a ãleny Rady TWR-CZ. 

Za v‰echny dary jsme vdûãni a jsme si vûdomi, Ïe nebyly vûnovány lidem, pracovníkÛm,
ale na podporu rozhlasové práce kfiesÈanské misijní spoleãnosti TWR-CZ. Moc dûkujeme!

HUDEBNÍ STUDIO
V rozhlasové fieãi je „studio” prostor, kter˘ je akusticky a tech-

nicky zafiízen a vybaven tak, aby bylo moÏno zaznamenávat hudbu
a zpûv. 

Úvodní vûta neprozrazuje nic ze sloÏitosti problému. Zaznamenat
zvuk se podafiilo vyfie‰it nûkdy v první polovinû 20. století a v sou-
ãasné dobû vlastní nûjaké záznamové zafiízení zvuku témûfi kaÏd˘
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obãan. JenÏe telefonní záznamník nebo kazetov˘ magnetofon
nejsou vhodné pro kvalitní záznam zvuku. 

Profesionální poÏadavky pfiedstavují speciální konstrukci nahrá-
vacích místností. Musí b˘t spolehlivû odhluãnûny od okolních zvukÛ
a také nesmí propou‰tût zvuky ze studia ven. UÏ jen tyto poÏadavky
signalizují, Ïe dobré studio nemÛÏe b˘t zafiízeno nûkde v garáÏi ãi
ob˘vacím pokoji. (Skuteãnû jsou nahrávací hudební studia instalo-
vána v jakémkoliv prostfiedí, ale tato studia pracují jen s elektronic-
k˘m zvukem, nesnímají akustické nástroje, hlasy a podobnû.
Elektronick˘ zvuk se posílá po drátech, kam potfiebujete, a pfiitom
nemusí b˘t vÛbec sly‰et.) 

Ani sebelépe postavená a akusticky upravená místnost nebude
dobr˘m hudebním studiem, pokud nebude vybavena potfiebnou
technikou. Záznam mluveného slova se provádí vût‰inou na jednu
stopu. Takové zafiízení je celkem jednoduché, ale nestaãí pro
hudbu. Pfiedstavte si velk˘ orchestr, velk˘ pûveck˘ sbor a tento
kolos je tfieba nahrát. Aby v˘sledn˘ zvukov˘ snímek byl dobr˘, je
tfieba vyrovnávat hlasitost mezi jednotliv˘mi nástroji, mezi hlasy.
K tomu je tfieba mít zafiízení, které umí zaznamenávat zvuk v mnoha
samostatn˘ch stopách souãasnû. K tomu by je‰tû kaÏdá stopa mûla
umût zaznamenávat „pod sebe” mnoho pokusÛ hudebníkÛ, aby pak
reÏisér mohl vybrat nejlépe zahran˘ kousek a ten pouÏít. K této slo-
Ïité záznamové technice patfií spousta doplÀkÛ, od speciálních mik-
rofonÛ pfies odposlechová sluchátka, dûlicí stûny, efektová zafiízení
aÏ po pfiístroj na v˘robu cédéãek. 

Trans World Radio od samého zaãátku ãeského vysílání pou-
Ïívá ve sv˘ch programech i kfiesÈanské písnû. Není to samo-
zfiejmé, protoÏe v mnoha jazycích Ïádné takové písnû nikdy
nebyly natoãeny. Amatérská nahrávací zafiízení se v‰elijak upra-
vovala, aby bylo moÏno hudbu a písnû natáãet. Mnohé se
povedlo uÏ za totality a vzhledem k podmínkám v pfiekvapivû
dobré kvalitû. 

Po zaloÏení samostatné ãeské redakce jsme chtûli pokraãovat
v pouÏívání hudby a od samého zaãátku bylo jasné, Ïe vhodn˘ch
kvalitnû nahran˘ch písní máme málo a Ïe s mûnící se kulturou
a vkusem se bude mûnit i hudební projev kfiesÈanÛ. Tak tomu bylo
v kaÏdém století a ani toto století se tomu nevyhne. Proto vÏdy bylo
na‰í snahou mít vhodné studio pro hudbu. Vzhledem ke sloÏitosti
a finanãní nároãnosti celého projektu toto ne‰lo v první polovinû
devadesát˘ch let dobfie uskuteãnit. TWR-CZ proto podpofiilo
nûkterá náhradní fie‰ení. Napfiíklad vznik Recordingu spojen˘ s rein-
stalací domácího studia Jifiího Dedeciuse, nicménû problém tím
vyfie‰en nebyl, a potfieba nahrávat hudební projekty se zvût‰ovala.
Nûkteré sekulární rozhlasové spoleãnosti byly ochotné vysílat kfies-
Èanské pofiady, ale staré písnû trhaly jejich posluchaãÛm u‰i. Tímto
ani v nejmen‰ím nechci zpochybnit jejich krásu, vloÏené cédéãko
obsahuje nûkolik nádhern˘ch star˘ch písní, jen bylo tfieba doplnit
hudební zásobárnu o písnû nové.

Nová budova TWR-CZ v Lí‰ni uÏ byla stavûna se zámûrem rea-
lizovat hudební studio. Proto také bylo tfieba dennû dohlíÏet na tech-
nologii stavby. Dvû upravené místnosti mohou tomuto úãelu slouÏit.
Jedna vût‰í místnost je prostorem pro natáãení (studio) a v druhé
místnosti je ovládací pult (reÏie). 
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Díky dal‰í pÛjãce na‰ich posluchaãÛ z Nûmecka jsme mohli brzy
po otevfiení budovy vybavit hudební pracovi‰tû potfiebnou technikou. 

Prostory a technika je jedna vûc, obsluha takového pracovi‰tû je
vûc druhá. S ve‰kerou technikou pro pfiípravu pofiadÛ umí pracovat
kaÏd˘ redakãní pracovník TWR-CZ. Instalovaná technika v hudeb-
ním studiu je uÏ mimo na‰e moÏnosti. Nepochybuji o tom, Ïe by se
zase vût‰ina pracovníkÛ mnohé nauãila, ale ne‰lo to zvládnout sou-
ãasnû s pfiípravou pofiadÛ. Proto byl pro obsluhu hudebního studia
vyãlenûn Daniel Zeman. Tato specializace se brzy ukázala nutnou
a pozdûji i v˘hodnou. Daniel se rychle zapracoval a získal potfiebnou
praxi. Po dvouleté praxi byl poÏádán o pfiedná‰ku na elektrotech-
nické fakultû brnûnské vysoké ‰koly, coÏ jsem povaÏoval za vynika-
jící vysvûdãení. 

První 2 roky práce studia pfiinesly ãesk˘m kfiesÈanÛm asi 20 uce-
len˘ch hudebních projektÛ, v drtivé vût‰inû i na CD nosiãích. Tyto
projekty znamenají pro TWR-CZ urãitou ekonomickou návratnost
vloÏen˘ch prostfiedkÛ (pÛjãku dosud splácíme) a hudební studio
mohlo b˘t z tûchto prostfiedkÛ dovybaveno na ‰piãkovou úroveÀ.

Nûkteré zápisy hudebních skupin v Knize hostÛ:
Nechci nic víc, neÏ vám v‰em podûkovat za vytvofiení skvûl˘ch podmínek k natáãení mého

i va‰eho prvního disku. Nevím, co napsat, snad jen: „...chvalte Hospodina, i kdyby vám nûkdo
v‰echny stránky z knihy hostÛ vytrhal.” (Petr Coufal)

Dûkujeme za umoÏnûní nahrávky disku Va‰ Tuke II. Zvlá‰tû dûkujeme Danovi Zemanovi
za trpûlivost a pfiejeme kolektivu rádia TWR-CZ hodnû BoÏího poÏehnání. (Romská skupina
Va‰ Tuke.)

Za 1/5 Jiného rytmu bych chtûl moc x (krát) podûkovat za ve‰kerou péãi, které se mnû
dostalo. AÈ vám BÛh Ïehná víc a víc. (David Jurá‰)

Dûkujeme – bylo to tady moc fajn. Jste oázou mezi v‰emi hudebními studii, ve kter˘ch
jsem zatím natáãel... (Karel ¤eÏábek)

Neb˘t TWR, asi bychom se k nahrávání jen tak nedostali. Navíc je tu super technika, pro-
stfiedí a mistr zvuku s velk˘m Z – Dan Zeman. Budeme se tû‰it na dal‰í setkání. (skupina NOI)

Návazná sluÏba
Vlastimil Kolegar:

Desetiletí redakce rozhlasové misie TWR na území âeské republiky v sobû obsahuje
i deset let „návazné sluÏby”. TWR ãesky „mluvilo” dlouho v dobû pfied rokem 1989 a ani tehdy
se nevzdávalo písemného kontaktu se sv˘mi posluchaãi. Tím spí‰ po pfiestûhování do âeské
republiky.

Hlavní cíl návazné sluÏby se nemûní. Bylo a je jím osobní vedení posluchaãÛ k vífie v Pána
JeÏí‰e Krista, pomoc v duchovním rÛstu, zapojení do kfiesÈansk˘ch církví, rÛzná poradenská
sluÏba duchovního charakteru. Tohoto cíle se dosahuje a dosahovalo rÛzn˘mi prostfiedky.
Nyní mám na mysli technické vybavení. V poãátcích stáli v této sluÏbû bratfii Petr Kolek
a Josef Seãka. Jejich zásluhou se zaãala tvofiit první, je‰tû „papírová“ databáze (evidence)
posluchaãÛ se v‰emi s tím spojen˘mi pracnostmi. Návazná sluÏba mûla i svÛj pofiad „Nad
dopisy posluchaãÛ”, kter˘ pfiipravovali manÏelé Petr a Lenka Kolkovi. S rostoucím poãtem
kontaktÛ vznikla potfieba snadnûj‰í a pfiehlednûj‰í evidence. V roce 1993 vstoupila do
Návazné sluÏby i v˘poãetní technika spravovaná Petrem Zemanem. 
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UÏ tehdy zaãala stále trvající spolupráce s brigádníky, ktefií pfii pfiíleÏitosti pravidelného
vydávání Antény pomáhají s jejím odbavením.

Mnozí vûrní posluchaãi, ktefií proÏili svÛj posluchaãsk˘ Ïivot s uchem na rádiu, postupnû
odcházeli do nebeského domova, ale Pán si povolával a povolává stále nové lidi, nejen do
Církve, ale i k poslechu na‰eho vysílání.

K moÏnostem poslechu na‰ich relací se pfiidala v roce 1995 moÏnost satelitního pfiíjmu.
V na‰ich podmínkách zatím pfiepych, ale nûktefií tuto moÏnost pfiece pfiijali a pomocí tfieba
kabelov˘ch rozvodÛ televize získali i tento kvalitní pfiíjem do u‰í i sv˘ch srdcí. To v‰e v dobû,
kdy jiÏ kaÏd˘ mÛÏe mít svoji Bibli a nic mu nebrání v náv‰tûvách obecenství vûfiících.

Návazná sluÏba rozhodnû nemá za cíl vytvofiit rozhlasovou církev, ale smûrovat na‰e
posluchaãe do existujících sborÛ. 

Trvale se zajímáme o reakce vás, posluchaãÛ, na vysílané slovo. Rozhlasov˘ pracovník
nemá pfied oãima Ïádného posluchaãe, hovofií sám uzavfien ve zvukotûsném vûzení studia.
Proto je kaÏd˘ dopis cennou odezvou jeho práce v díle Pánû.

V roce 1995 v prosinci jsme zaãali pfiijímat ohlasy na vysílání pfies VKV. Zaãala na‰e spo-
lupráce s Radiem Proglas a na‰e vysílání se dostalo k mnoh˘m u‰ím, které o nás dosud
nemûly ani tu‰ení. .

V lednu 1997 jsem vstoupil na palubu TWR-CZ, do kajuty návazné sluÏby. Po mûsíci ode-
‰la Jitka GardoÀová donosit a pfiivést na svût synka Jifiíka. Tehdy nás bylo v t˘mu návazné
sluÏby asi nejvíce (P. Zeman, J. Ka‰parec a já). Pfiibyly také reakce na vysílání ve spolupráci
s âRo PlzeÀ. 

S nov˘mi vymoÏenostmi techniky pfiichází i po‰tovní úfiady, mûní se penûÏní poukázky
a nám nezb˘vá, neÏ opût sáhnout do evidence posluchaãÛ. Pfiidûlujeme kaÏdému osobní kód,
abychom vÛbec byli schopni odli‰it, od koho co pfii‰lo. Moc se nám to nelíbí, je to strojovû stu-
dené, ale je to nutné k moderní práci a uÏ jsme si zvykli, Ïe si nûjaká pfiidûlená ãísla nesmíme
brát osobnû. Vfielé vztahy s mnoh˘mi z vás tím neutrpûly. 

Poãet kontaktÛ se zvy‰uje s moÏností tzv. elektronické po‰ty. Star‰í lidé vût‰inou neví, o co
jde, ale lidé do tfiicítky uÏ jinak ani komunikovat neumí a mnozí ‰edesátiletí se velice rychle
nauãili vyuÏívat moÏností elektroniky. 

Nûkdej‰í pofiad Nad dopisy posluchaãÛ je dnes nahrazen pfiíleÏitostn˘m ãtením dopisÛ
v závûru relací Svûtem Bible na stfiedních vlnách a kaÏd˘ první ãtvrtek v mûsíci hostujeme
v listárnû Radia Proglas. 

Návazná sluÏba a programová redakce k sobû patfií jako knoflík a knoflíková dírka. KaÏd˘
den probíráme ve‰kerou po‰tu a peãlivû sledujeme názory a potfieby jednotliv˘ch pisatelÛ.

Kdosi fiekl, Ïe lidská srdce se nemûní, Ïe se mûní jen kulisy, ve kter˘ch lidé Ïijí.
Po roce 1989 odpovídala situace v na‰í zemi v˘‰e napsanému v˘roku. Zmûnily se kulisy,

ale lidé se sv˘mi v‰elijak poznamenan˘mi Ïivoty zÛstali stejní.
Poslal-li Pán JeÏí‰ svoje uãedníky do svûta se zvûstí svobody od zákona hfiíchu, tak taková

zvûst je aktuální stále. Útlak politick˘ mÛÏe dnes stfiídat útlak ekonomick˘ a nesvoboda pro-
jevu mÛÏe b˘t vystfiídána diktátem trhu.

Církev nemûla a nebude mít nikdy na tomto svûtû dobfie ustláno. BÛh to vûdûl a ví. Je vel-
kou v˘sadou Trans World Radia, Ïe mÛÏe b˘t jedním z nástrojÛ, kter˘ch si BÛh pouÏívá
k povzbuzování a potû‰ování vûfiících. 

Z dopisÛ posluchaãÛ je zfiejmá touha po dobrém a hutném duchovním pokrmu. Jedni touÏí
po slovû útûchy, jiní potfiebují radu, mnozí jsou plni zbyteãné hofikosti a vidí v‰ude samé pro-
blémy.

TouÏíme pomoci v‰em, aÈ uÏ tûm, co vidí problém ve v‰em, nebo tûm, ktefií jej nevidí nikde.
Velk˘ ohlas vzbuzují souvislé v˘klady Písma, pfiedev‰ím pofiad „Svûtem Bible“ nebo v˘klady
Jifiího Hurty. 

Na‰í modlitbou a pfiáním stále zÛstává neuzavírat pfiípadné diskuse, ale nechat prostor
k jednání Pánu Církve. 
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Otakar VoÏeh:
Bylo by urãitû chybou, kdybych se pokusil

nûjak srovnávat práci na ãeském vysílání
TWR z Monte-Carla s prací, která se dnes uÏ
10 let dûlá v Brnû. Podmínky pro tuto práci
byly a jsou v obou pfiípadech natolik rozdílné,
Ïe jak˘koli pokus o srovnání by nemûl smysl.
Obojí zpÛsob práce mûl a má svoje v˘hody
a nev˘hody. Já to vidím tak, Ïe BÛh má svÛj
ãas pro v‰echno. Byl ãas pro produkci a vysí-
lání v Monte-Carlu a dnes je ãas pro tuto práci
v âeské republice.  Obojí je vzácná pfiíleÏitost
ke zvûstování BoÏího slova a je na kaÏdém
z nás, jak kaÏd˘ té své pfiíleÏitosti vyuÏijeme.

Je nesmírnû tûÏké b˘t sebekritick˘. Spí‰
bych rád sly‰el nûkoho druhého, jak hodnotí
to období, kdy jsme dûlali relace v Monte-
Carlu. Ale asi se nikdo do té situace nedo-
káÏe pofiádnû vÏít, stejnû jako my dnes
moÏná nechápeme tak docela v‰echny sou-
vislosti spojené s prací na domácí pÛdû. Spí‰
se dom˘‰líme.

Tehdy v Monte-Carlu se nám vÏdycky jed-
nalo pfiedev‰ím o to, abychom poctivû
a pravdivû vyfiídili BoÏí slovo. SnaÏili jsme se
tomu podfiídit formu vysílání, jak to jen ‰lo.
TouÏil jsem po tom, aby ty na‰e relace byly
nejen evangeliem pro nevûfiící, ale aby byly
rovnûÏ prorock˘m slovem pro Církev, pro
vûfiící. A jak uÏ jsem kdesi poznamenal,
v této oblasti sluÏby jsme to asi mûli snad-
nûj‰í, neÏ to mají bratfií v Brnû dnes. Jednak
proto, Ïe jsme mluvili na dálku, nemuseli
jsme se pfiíli‰ starat o moÏnost nûjaké kon-
frontace, a jednak proto, Ïe jsme nebyli
závislí na posluchaãích, co se t˘kalo pro-
stfiedkÛ na pfiípravu a vysílání relací.

Tady je tedy podle mého názoru dne‰ní
práce v nev˘hodû. A myslím si, Ïe je to znát
na obsahu relací. Neposlouchám sice nijak
pravidelnû, ale sl˘chávám od posluchaãÛ
a ãtu dopisy, ve kter˘ch se ozve ãas od ãasu
postesk nad tím, Ïe pfiedev‰ím dne‰ní vysí-
lání do fiad Církve uÏ není tak nekompro-
misní, jako kdysi z Monte-Carla. 

Je to dáno do znaãné míry také tlakem
církevního prostfiedí, ze kterého obsah relací
vychází. Ve snaze b˘t mezidenominaãní
a oslovit co nej‰ir‰í ‰kálu vûfiících se vysta-
vujeme poku‰ení poloÏit spoleãn˘ denominá-

tor pfiíli‰ nízko.  TWR s tímto poku‰ením
vÏdycky zápasilo, od samého poãátku svého
vzniku. ZáleÏelo vÏdycky na vedoucím jazy-
kového oddûlení (dnes na fiediteli TWR-CZ),
aby vtiskl celému vysílání rozhodn˘ charak-
ter a tlaãil pfiíãku toho spoleãného co nejv˘‰. 

Svûtské sdûlovací prostfiedky se nevyh˘-
bají konfliktu, spí‰e naopak. KfiesÈanské vysí-
lání nesmí uráÏet, ale klidnû mÛÏe provoko-
vat k vyslovení tfieba velmi nepfiíjemné
pravdy. Konflikt nikoli, konfrontace v‰ak ano.
Modlím se za to, aby to dne‰ní vysílání doká-
zalo pfiesáhnout rámec dne‰ního církevního
prostfiedí a aby pravdou BoÏího slova kon-
frontovalo Ïivoty nevûfiících a vûfiících lidí
v celé dne‰ní spoleãnosti. Není to snadn˘
úkol. Je to v‰ak úkol, kter˘ svûfiuje bratfiím
a sestrám v TWR-CZ ná‰ Pán.

Petr Raus:
Do TWR-CZ jsem pfii‰el bez jakékoli

pfiedstavy o mediální práci. Od bratfií, ktefií
mne k této sluÏbû pfiizvali (Bohuslav Smutn˘,
Václav Kadlec), jsem vûdûl o naléhavé
potfiebû pomoci. Uvûdomoval jsem si, Ïe
zvûstování evangelia je velmi dÛleÏité a chtûl
jsem pfiispût, nakolik mi síly staãí. Tû‰il jsem
se i na mezidenominaãní spolupráci.
Pocházím z ekumenické rodiny; dost
dÛvûrná znalost prostfiedí dvou denominací
církve mi pomohla uvûdomit si, Ïe naléhavé
volání veleknûÏské modlitby Pána JeÏí‰e po
jednotû jako podmínce úspû‰nosti misie
nebylo vysloveno jen náhodou. Nechtûl jsem
b˘t neposlu‰n˘.

I kdyÏ jsem tedy do TWR pfiicházel bez
pfiedstav, nûkteré vûci mû pfiekvapily; nûkdy
nepfiíjemnû, jindy v dobrém.

Nepfiíjemn˘m a neãekan˘m pro mne bylo
poznání obtíÏnosti právû té mezicírkevní spo-
lupráce, na kterou jsem se docela tû‰il. Nikdy
pfiedtím jsem s ní nemûl problém.
Pochopitelnû, vÏdyÈ jsme se s lidmi z jin˘ch
denominací setkávali vÏdycky jen na chvíli,
spoleãnû nûco vyposlechli, prohodili nûkolik
slov a zase se roze‰li. Teì jsme museli tvofiit
spoleãné dílo a také za ním spoleãnû stát. To
bylo najednou nûco docela jiného.

Nikdy jsem netu‰il, jak rÛzné názory, pro
mne naprosto absurdní a nepochopitelné,
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v církvi Ïijí. Dlouho mi trvalo, neÏ jsem si uvû-
domil, Ïe i ti druzí jsou vedeni Pánem
Bohem, kter˘ sám udûluje milost i poznání
podle své vÛle. A Ïe já tu nejsem od toho,
abych napravoval BoÏí vedení jin˘ch upfiím-
n˘ch kfiesÈanÛ. To, co teì fiíkám, není odmí-
tání diskuse, je to ale odmítnutí pov˘‰ene-
ckého odsuzování druh˘ch jen na základû
vnitfiního pfiesvûdãení, Ïe pravdu mám já.
Díky Bohu, TWR Ïije hlubokou vzájemnou
úctou pracovníkÛ i respektem k jednotliv˘m
denominacím církve. V tom vidím jedno z nej-
vût‰ích bohatství této misie.

Moje první nepfiíjemné pfiekvapení tedy
bylo ãistû m˘m osobním problémem. U toho
druhého cítím obecnûj‰í tûÏkost. Jde o lehk˘
stín na vûrohodnosti církve.

Abyste mi dobfie rozumûli, mám církev rád
(a to myslím skuteãnû váÏnû). Tím víc mne
ov‰em bolí, kdyÏ narazím na církevní roz-
paky nad misií. Jako by k ní Pán JeÏí‰ nevy-
z˘val, jako by neposílal své následovníky
s radostnou zvûstí evangelia ke v‰em lidem
po celém svûtû. Nestydím se za evangelium
a nestydím se za jeho zvûstování. Ne za
násilné vym˘vání mozkÛ (i tak je moÏné
„evangelizovat“ a mnohdy se tak dûje), mys-
lím teì za poctivou, jasnou a srozumitelnou
nabídku spoleãenství s Kristem. Nabídku,
kterou je moÏno i odmítnout (kolik lidí odmítlo
i Krista pfii setkání tváfií v tváfi), ale kterou je
moÏno vdûãnû pfiijmout.

S nedÛvûrou k misii jsem se obãas setká-
val, kdyÏ jsem jako pracovník TWR-CZ pfii-
cházel do rÛzn˘ch církevních spoleãenství.
TouÏím po církvi, která bude natolik otev-
fiená, Ïe bude ve srozumitelnosti svého zpÛ-
sobu Ïivota vycházet nevûfiícím lidem vstfiíc.
Myslím, Ïe mnohé pofiady TWR-CZ tento
vpravdû biblick˘ nárok splÀují.

Trochu jsem si postûÏoval, konãit chci
dojmy pozitivními. Jsou mnohem a mnohem
silnûj‰í neÏ v‰echna negativa, na která jsem
obãas naráÏel. To nejúÏasnûj‰í byl a je 
t˘m pracovníkÛ, ãeského i mezinárodního
TWR. Osobnosti, milující Pána JeÏí‰e nejen
teoreticky v soukromí, ale v kaÏdodenní
Ïivotní praxi. Lidé, ochotní k obûtem, které na
koneãné podobû vysílání není vidût (a o kte-
r˘ch tedy posluchaãi nevûdí nic), ale které
jsou pro zdárn˘ chod redakce naprosto
nezbytné. Lidé, ktefií jsou skuteãnou, prak-
ticky Ïijící a slouÏící rodinou BoÏího lidu.

Tou druhou komunitou, která mne v TWR
vÏdycky fascinovala, jsou posluchaãi.
Rozpt˘lení po celé republice (nûktefií
i v zahraniãí), vûrnû sledující pofiady, vûrnû
se modlící za pracovníky, ale zejména za
poÏehnání pro pofiady, za jejich dopad, za
uÏitek pro církev. A v neposlední fiadû i ti,
ktefií na finanãnû nesmírnû nároãnou práci
rozhlasové misie pfiispívají sv˘mi dary. Toto
tiché spoleãenství k TWR neoddûlitelnû patfií
a pro mne osobnû vÏdycky bylo (a dosud je)
duchovní posilou.

Dnes sleduji práci redakce TWR trochu
zpovzdálí, jako externista. Moje dojmy z ní
ale zÛstávají stále stejné. Je to nádherné
BoÏí dílo, za které jsem Pánu Bohu vdûãn˘.
KéÏ dál slouÏí k jeho cti a chvále.

Helmut Menzel:
Bible nás uãí, Ïe „co sejeme, to budeme

sklízet”. Bûhem komunistické doby TWR
„selo” na pÛdu v˘chodní a stfiední Evropy. Ve
skuteãnosti to byla rozdílná „semena”.
V nûkter˘ch zemích TWR investovalo plnû
samo sebe, to znamená, Ïe nalezlo a získalo
producenty jako spolupracovníky TWR. Tito
pracovníci vyhledávali a nalézali pfiispûvatele
do programÛ a organizovali navazující
sluÏby. V jin˘ch zemích to bylo ponecháno
jin˘m misijním skupinám. V nûkter˘ch pfiípa-
dech jsme mûli kombinaci sponzorované slu-
Ïebnosti od TWR a jin˘ch misijních zapojení.
Zjistili jsme, Ïe ãím více rÛzn˘ch skupin bylo
zapojeno v zemi a v jazyku, tím ménû mûla
TWR autoritu zasahovat do národní partner-
ské organizace. To mÛÏe b˘t vysvûtlením,
proã bylo potfieba skoro 10 let na ustanovení
Národních partnerÛ v nûkter˘ch dfiívûj‰ích
komunistick˘ch zemích. 

âeská redakce ‰la do díla s horlivostí,
nad‰ením a s dobr˘mi v˘sledky. Je nejpokro-
ãilej‰í mezi stfiedo a v˘chodoevrosk˘mi part-
nery, kdyÏ ji srovnáme se západním standar-
dem. Stejnû jako u mnoh˘ch „západních stan-
dardÛ”, to má co do ãinûní s penûzi. âeská
redakce je z v˘chodoevropsk˘ch partnerÛ
TWR finanãnû nejvíce nezávislá. Já osobnû
jsem z toho velice ‰Èastn˘. Vidím to jako zna-
mení pro „dobré semeno” a zji‰tûní, Ïe dílo
bylo dobfie udûláno s BoÏím poÏehnáním. 

Osobnû pozoruji v˘voj ãeské rozhlasové
sluÏby z dálky – tak jako u ostatních v˘chod-
ních národních partnerÛ. Pfied nûkolika lety
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jsem byl poÏádán, abych na‰el svého
náhradníka pro koordinaci TWR s v˘chodní
Evropou. Jsem rád, Ïe jsem ho na‰el
v Georgovi Cooperovi. KdyÏ jsem mu tuto
zodpovûdnost pfiedával, pfiedal jsem mu s ní
i kus vlastního srdce. 

Za víc neÏ 23 rokÛ jsem byl ve v˘chodní
Evropû velice úzce spojen s tûmi, ktefií dûlali
riskantní vûci na podporu Kristova království
skrze rádiové vysílání. Cítím se b˘t privilego-
van˘ v tom, Ïe jsem s nimi mohl v té dobû
spolupracovat. 

Hlásat BoÏí slovo pfies rádio není „one
man show”, coÏ by se dalo pfieloÏit jako
„pfiedstavení jednoho muÏe”; ve skuteãnosti
se nedá realizovat ani jedním oddûlením
nebo dokonce jedním ãlovûkem, bez ohledu
na to, jak by byl velk˘ ãi zdatn˘. Je tfieba spo-
lupráce mnoha ãástí, aby se dalo uskuteãnit
celé rádiové vysílání jako je TWR. Proto jsem
byl poÏádán o návrat na „engineering” pole.
Zde se pokou‰ím ãinit BoÏí dílo s takovou
radostí, s jakou jsem pracoval se sv˘mi bra-
try a sestrami z „v˘chodní Evropy” bûhem –
nyní jiÏ historick˘ch – let. Ale Pánovo dílo
pokraãuje! On bude nadále Ïehnat ãeskému
misijnímu rozhlasovému vysílání i bûhem
vstupu do druhé dekády.

Josef Seãka:
Co fiíci dnes, s odstupem ãasu, v pokroãi-

lém vûku, se zku‰enostmi, zklamáními
a radostmi z práce? Pohled na práci dfiíve
a nyní musí b˘t zcela diferencovan˘, protoÏe
podmínky se zcela zmûnily. 

– Za dfiívûj‰í komunistické okupace jsme
v‰ichni drÏeli víc pohromadû, protoÏe jsme
v‰ichni stejnû trpûli. Víra v Boha byla tolero-
vána jen jako zaostalá vûc – pokrok spoãíval
jen v marxistické materiální ideologii. Kdo ji
vyznával, mûl se tehdy dobfie, a proto ostra-
Ïitû hlídal „své vymoÏenosti“! Mohli jsme pra-
covat tedy velice opatrnû, v rámci dan˘ch
moÏností. Av‰ak právû v tomto úzkém zor-
ném prÛhledu se mohla je‰tû víc umocÀovat
BoÏí láska k ãlovûku, ãlovûka k ãlovûku –
a BoÏí zachraÀující síla mohla intenzívnûji
pronikat do mnoha srdcí, která tehdy strádala
a dychtila po duchovní záchranû. My jsme
mohli jenom povzbuzovat: Va‰e budoucnost
je v Kristu! V nûm je jediná reálná nadûje na
lep‰í zítfiek. DrÏte pohromadû – a vydrÏte aÏ
do konce! BÛh v‰em v otázce víry a nadûje,

ba i v duchovní jednotû úãinnû pomáhal.
– Byli jsme v té dobû v‰ichni zajedno. Mûli

jsme se v Bohu, jenÏ sám je láska, v‰ichni
rádi a v tomto obecenství bratrsk˘ch vztahÛ
jsme mohli cílevûdomû evangelizaãnû spolu-
pracovat.

– Jaká byla reakce mnoh˘ch posluchaãÛ?
Vdûãnost, malá nároãnost na formu, av‰ak
nezlomn˘ poÏadavek na ãist˘ duchovní
obsah. Nebylo tehdy poznat Ïádného rozdílu
mezi ãesk˘mi zemûmi a Slovenskem (v‰ude
se mluvilo ãesky i slovensky). Byla také cítit
jejich osobní úãast a angaÏovanost, touha po
pravdû, pfiipravenost evangelizovat za kaÏ-
d˘ch okolností a vzít na sebe i nebezpeãí.

– Vynikající moÏností, jak oslovit
a povzbudit posluchaãe, bylo vysílání pÛvod-
ních ãesk˘ch kfiesÈansk˘ch písní. VÏdyÈ
doma v rozhlase a na vefiejnosti je nemohl
nikdo nikde sly‰et. To se podafiilo díky ilegál-
ním nahrávkám mnoha stateãn˘ch a obûta-
v˘ch bratfií a sester (autorÛ, zpûvákÛ, hudeb-
níkÛ a technikÛ). Hudební nahrávky vznikaly
vût‰inou v brnûnském studiu Jifiího
Dedeciuse. Na základû vysílání jsme pak
sestavili v Rakousku notové zpûvníãky, které
jsme rozesílali zájemcÛm. Zpûvníãky sesta-
vili pfii poslechu na‰eho rádia ãe‰tí emigranti
– manÏelé RÛÏiãkovi. Karel odposlouchával
a zachycoval melodii a rytmus, Pavlínka
odposlouchávala text. Pfied jejich odjezdem
do Kanady na základû této práce uvûfiili –
a jsou BoÏími dûtmi! Mnozí z posluchaãÛ
uvûfiili na základû nûkter˘ch duchovnû silnû
oslovujících písní. Vzpomínám si na jednu
starou sestru (pfies 80 let), která nám
napsala: „Byla jsem sama v pokoji. Po pro-
slovu jsem poslouchala píseÀ – Zvedni mû
v˘‰ aÏ ke hvûzdám ... – a v tom mû naplnila
úÏasná radost, padla jsem na kolena, dûko-
vala jsem Pánu a v slzách jsem mu svûfiila
svÛj Ïivot.”

– Také dûti poslouchaly pofiady, reagovaly
písemnû na nû i na na‰e dopisy. Mnoho mla-
d˘ch lidí muselo projevit osobní odvahu, aby
mohli b˘t s námi v kontaktu, svûfiit se s tím,
Ïe uvûfiili, protoÏe jejich rodiãe jim to zakazo-
vali. Nûktefií si dávali zasílat po‰tu na cizí
adresu, ale chtûli b˘t za kaÏdou cenu s námi
ve spojení a hovofiit s námi o Bohu, o své
vífie, o zku‰enostech a jak dále. 

– Za velmi svízeln˘ch situací (v rámci
rodiny, na vojnû, ve vûzení, ve ‰kole nebo 
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na pracovi‰ti apod.) si mnozí dovedli vÏdy
najít prostor a moÏnost Ïít ve vífie, a tak
zachovat vûrnost Pánu. Bylo by toho hodnû
na povídání – napfi. jak jeden bratr poslou-
chal tajnû vysílání za komínem svého domu,
jak neuvûfiitelnû fungoval spoleãn˘ modli-
tební krouÏek na vojnû, o evangelizaci ve
vûzení, o odváÏném ‰ífiení evangelia mezi
trampy bratrem Romanem Pazderou, kter˘
jim ãetl pfii táborovém ohni z Bible a podepi-
soval se v dopisech jako „Sázavsk˘ vlk“ atp.

– V nûkter˘ch pfiípadech, kdy bylo kompli-
kované na dálku vysvûtlit nûkteré problémy
a v okolí nebyl Ïádn˘ sbor nebo znám˘
vûfiící, Duch BoÏí sám „zaskoãil“ a pfiímo na
místû vyuãoval. Napfiíklad jedna dívka, která
Ïila v malé vesnici, které jsem nemohl zcela
a rychle písemnû vysvûtlit tajemství veãefie
Pánû, mnû po nûjakém ãase odmlãení pfie-
kvapila tvrzením: UÏ se nestarej, Pavle, já uÏ
tomu zcela rozumím! Byla to veliká radost.

– Nûkdy bylo tfieba najít zvlá‰tní cesty, jak
zaruãit, aby dopisy s pfiílohami a balíãky
docházely pfiíjemcÛm osobnû do ruky, aby se
neztrácely. Zvlá‰tû u tûch, ktefií byli interno-
váni, v nemocnicích a v psychiatrick˘ch ústa-
vech. Uvedu jeden takov˘ pfiípad – tento
bratr byl nucenû deportován do ústavu na
popud vlastních komunistick˘ch rodiãÛ, pro-
toÏe uvûfiil v Boha, coÏ mohlo ‰kodit kariéfie
otce nebo matky. Je velice smutné, Ïe jim
nûktefií „lékafii“ a personál v tom smûru tehdy
„‰li na ruku“. Bylo velk˘m problémem, aby se
tento bratr udrÏel v dobrém du‰evním
a duchovním stavu. Dostával zámûrnû silné
a nevhodné léky, které mûly naru‰it jeho
osobnost a zdravé vûdomí. Víra v Boha mu
v‰ak hodnû pomáhala v obranû. Tento bratr
psal krásné básnû a úvahy z psychiatrie,
které bychom rádi nûkdy vydali.

– Od té doby se mnoho zmûnilo. Lidé nyní
touÏí po naplnûní sv˘ch materiálních pfiání,
poÏitkÛ a nadûjí. Honí se za snadn˘m v˘dûl-
kem a ne‰títí se pfiitom pouÏívat násilí, bez-
práví a kfiivd. Mnozí z nich byli uÏ uspokojeni
nabídkami ezoterikÛ, jogínÛ, rÛzn˘ch guruÛ –
pfiedstavitelÛ v˘chodních náboÏenství, okult-
ních technik a New Age. Mnozí upadli do
letargie, takÏe neví, po ãem by mûli touÏit –
tedy berou drogy, sahají k alkoholu, a tím se
dostávají do podruãí BoÏího a lidského nepfií-
tele. Ten nemá zájem ãlovûka zachránit,
n˘brÏ zniãit.

– Jen evangelium zÛstává stále stejné,
nemûnné a pevné. Zvlá‰tû dnes musí
obsahy programÛ nést v sobû nesmlouvav˘
pohled na KristÛv kfiíÏ, nesmí ãinit kompro-
misy, které by se lidem snad víc líbily. Tím by
se tfieba zv˘‰il poãet posluchaãÛ, ale
duchovní úroveÀ by pozvolna upadala. Je
nutné stát pevnû na duchovní bázi evangelia.
Nebát se b˘t prost˘mi pfied svûtem.
Evangelium je jednoduché: BÛh je láska.
Nevûfite, Ïe moderními metodami, úvahami
a programy získáte lidi pro Krista. Tyto
metody ovládá svût lépe neÏ my. Svût ale
nedá odpovûì na pokoj a mír, ani na
poslední vûci ãlovûka. Musíme zápasit na
modlitbách o pÛsobení Ducha svatého, jenÏ
osloví, pfiemÛÏe lidská srdce k pokání
a nakonec k pfiijetí spasení v Kristu. 

– Domnívám se, Ïe je dnes nutné se
zamûfiit na aktuální vysílání k souãasné situ-
aci u nás, na varování pfied degradací spo-
leãnosti i jedince. Odhalit lidem fale‰né hod-
noty, které ãlovûku nabízí nepfiítel lidsk˘ch
du‰í – odedávn˘ lháfi a poku‰itel (v rou‰e
andûlském), kter˘ stále rafinovanûj‰ími
svody pÛsobí nejen ve svûtû, ale i v církvi. To
v‰e je tfieba dûlat systematicky a podloÏit
svûdectvím. 

– Vytvofiit záchrannou síÈ pro ty, kdo v
nynûj‰í dobû pro siln˘ konkurenãní boj, pro
svou slabost, bezbrannost a nemoc propa-
dávají hrubû utkanou sítí sobeckosti a bezo-
hlednosti. My musíme jako kfiesÈané najít
zpÛsob, jak dát lidem lásku – hlavnû lásku,
neboÈ je to právû ona, která kolem nás rychle
chladne.

10 let práce TWR-CZ! Kdo ji mÛÏe lépe
posoudit neÏ sám Pán. Odmûnou uÏ dnes
jsou zajisté dopisy – ohlasy posluchaãÛ, ktefií
psali, pí‰í nadále a vyjadfiují vdûãnost za to,
Ïe jim toto vysílání a návazná práce ukázaly
cestu ke spasení, orientovaly je a podrÏely,
kdyÏ uÏ pro nû Ïádné nadûje nebylo. Tato
práce nebyla, není a nikdy nebude marná!
Tak to Pán zaslíbil slovy Izajá‰e (55,11):
Slovo BoÏí (aÈ sly‰ené nebo pfieãtené) se
nenavrátí k Bohu s prázdnou, n˘brÏ zdárnû
vykoná to, k ãemu bylo posláno. 

StÛjte v první lásce a drÏte se pevnû
základu na‰í duchovní existence a oprávnûní
ke své práci – JeÏí‰e Krista a jeho pfiíkazu
podle Matou‰e 28,19–20. S bratrsk˘m
pozdravem a pfiáním BoÏí ochrany, radosti
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a poÏehnání ve v‰em, co ãiníte v lásce ke
Kristu a pro záchranu dnes je‰tû nevûfiících.

Petr Kolek:
Dá se vÛbec hodnotit na‰e práce na

BoÏím díle: co bylo správné, co nedosta-
teãné, co se nám podafiilo, kde jsme selhali?
VÏdyÈ jen BÛh absolutnû ví, co jsme mohli
udûlat lépe, co jsme dûlali v opravdové vífie
a z jak˘ch motivÛ. Jen On ví, zda jsme se
snaÏili podle sv˘ch sil a schopností o to, aby-
chom jím darované hfiivny rozmnoÏili.
Abychom jednou nebyli shledání „lehk˘mi“,
aby na‰e dílo obstálo. Proto se chci zamys-
let jen nad nûkter˘mi konkrétními fakty.

Na poãátku byl ná‰ v˘kon poznamenán
velk˘m náporem práce – bylo nás málo,
nedalo se v‰e zvládnout. Je to po dne‰ních
zku‰enostech a podle mého názoru „poãá-
teãní nemoc“ v‰ech misií. Je zcela pochopi-
telné, Ïe nemÛÏeme ãekat od Ïádného
zahraniãního sponzora od samého zaãátku
maximální krytí v‰ech, i kdyÏ oprávnûn˘ch
poÏadavkÛ. KdyÏ si pfiedstavím personální
obsazení i technické vybavení tehdy a dnes
– mohu jen „bratrsky“ závidût. Nejvíce mne
mrzí, Ïe hned od poãátku nebyla posílena
návazná sluÏba. Právû na zaãátku nastal
totiÏ enormní nárÛst dopisÛ s ãetn˘mi dotazy,
osobními problémy posluchaãÛ i nejrÛznûj-
‰ími poÏadavky, na nûÏ nebylo moÏné vÏdy
vãas odpovûdût. 

Druhou oblastí, která nám tenkrát odãer-
pávala síly a se kterou se pot˘káme dodnes,
byly legislativní problémy. Jen kolik rokÛ uÏ
ãekáme na stále slibovanou novelizaci
zákona o obãansk˘ch sdruÏeních! Co uÏ to
bylo v‰elijak˘ch návazn˘ch pfiedpisÛ, zmûn,
nejednoznaãn˘ch v˘kladÛ. Ostatnû je to
slabá stránka celé na‰í spoleãnosti. Dnes jiÏ
je moÏné alespoÀ ãást vedení úãetní agendy
pfienechat odborn˘m firmám a vûnovat se
hlavní náplni na‰í práce. 

Bylo by toho je‰tû mnoho, co se dalo ten-
krát zlep‰it. Ale tyto dvû oblasti mû osobnû
nejvíce trápily. Na druhé stranû jsem mûl
radost z rÛstu BoÏího díla, z krásn˘ch ohlasÛ
a svûdectví, které pfiicházely do redakce,
a z nichÏ jsme spolu s bratrem Seãkou
a s manÏelkou Lenkou ãetli pro povzbuzení
v‰ech v pofiadu „Nad dopisy posluchaãÛ“.

Dnes jsou daleko lep‰í moÏnosti, jenom je
potfieba je vyuÏít správn˘m smûrem.

Hledejme v‰ak stále tu úzkou cestu, kterou
nám pfiipravil Pán! Vidíme, jak kolem nás
narÛstá vliv „toho zlého“ – vidíme to i v kul-
tufie (kam patfií i rozhlas, hudba, próza, poe-
zie). Na‰im spoleãn˘m úkolem je pÛsobit na
ná‰ národ a snaÏit se o obnovu tûch prav˘ch
hodnot ve spoleãnosti, které mÛÏe pfiinést
jen evangelium na‰eho Pána – JeÏí‰e Krista.
StÛjme pevnû tam, kde nás postavil ná‰ Pán!  

Buìme vûrní i v maliãkostech – napfiíklad
v kultivovaném projevu moderátorÛ –
budeme se ve snaze zaujmout posluchaãe
podbízet tak, jak to vidíme a sly‰íme
v komerãním moderování rozhlasu a tele-
vize? Nebo budeme upjatí a nezáÏivní? Kde
jsou hranice? – Tady nelze dát Ïádné dopo-
ruãení – pravou citlivost nejen v této vûci, ale
i ve v‰ech dal‰ích, nám mÛÏe dát jen Duch
Svat˘.

Na závûr chci popfiát pracovníkÛm 
TWR-CZ, aby stále pfiib˘valo tûch, ktefií byli
osloveni skrze dne‰ní kfiesÈanské pofiady,
aby byli stále v po‰tû dopisy, ze kter˘ch jsme
se i my radovali. Jeden takov˘ z ledna 1991
za v‰echny:

Milí pfiátelé! Náhodou jsem si zapnula
rádio, vyladila náhodnû stanici a ozvalo se
vysílání TWR. Sedla jsem si a poslouchala.
Velmi mû zaujalo. Po‰lete mi prosím rozpis
relací. Po‰lete mi prosím také Bibli. Chtûla
bych vûdût, co v‰echno je tam napsáno.
Dûkuji. Eva N.

BÛh Vám ve va‰í tak potfiebné práci
bohatû Ïehnej.

Bohuslav Smutn˘:
Ani jsme se nenadáli, a uÏ je to deset let.

Díky Pane za v‰echny ty spolupracovníky,
ktefií se od té doby pfiipojili k této práci, díky
za ty nespoãetné posluchaãe, ktefií prostfied-
nictvím této sluÏby Tû mohli poznat jako
svého Spasitele a díky i za ty mnohé, ktefií
dobrovolnû nesou i finanãní zodpovûdnost
za tuto na‰i rozhlasovou misii!

Marie Frydrychová:
Je nûjak˘ rozdíl mezi prací pro TWR za

komunistÛ a nyní? Spolupracovala jsem
s ãesk˘m vysíláním od roku 1985, ale
základní rozdíl vidím jen v jediném: tehdy
kaÏdá úvaha, kaÏdé napsané slovo, kaÏdé
nahrávání i kaÏdé jedno vysílání neslo v sobû
riziko v˘slechu StB a moÏného vûzení. 
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To samo nutilo spolupracovníky k úzkému pfii-
mknutí se k Bohu. Nemyslím, Ïe jsme tenkrát
byli duchovnûj‰í nebo poslu‰nûj‰í, ale mûli
jsme prostû strach, a abychom ten strach
vÛbec pfiekonali, potfiebovali jsme vedení
Ducha svatého a jeho pomoc i ochranu pro
kaÏd˘ jednotliv˘ krok. To ale nebyla na‰e
zásluha. Bylo to prostû BoÏí dílo té doby.

Pfiedstavy o budoucnosti TWR po pádu
komunismu jsem pfii své povaze jistû mûla
veliké. Ale dnes na nû uÏ radûji ani nevzpo-
mínám, protoÏe byly dûtinské. Moje gene-
race, odkojená nesvobodou a vychovaná
k nesvobodû, by si mûla pfiiznat, Ïe odchod
z Egypta a vstup do Kanaánu je pro nás
mnohem tûÏ‰í, neÏ jsme ãekali. Proto poklá-
dám za velmi dÛleÏité, Ïe dne‰ní redakce je
redakce mlad˘ch lidí. Není nic hor‰ího, neÏ
kdyÏ BÛh povolá mladé lidi k práci, ale stará
generace nepfiedává Ïezla ani své zku‰e-
nosti a nenechá mladé pracovat a rÛst. Ano,
pfii tak dramatickém pfierodu, jak˘ proÏívá
ná‰ národ v posledních deseti letech, samo-
zfiejmû musí docházet k chybám a nepo-
chybnû i v TWR k chybám dochází. Ale kfies-
Èanství je radostná zvûst o tom, Ïe BÛh nám
odpou‰tí na‰e hfiíchy a oãi‰Èuje nás od kaÏdé
nepravosti. Druhá ãást radostné zvûsti spo-
ãívá v tom, Ïe my si mezi sebou máme
odpou‰tût sedmasedmdesátkrát za den,
takÏe jistû i KfiesÈanská rozhlasová misie má
pfiíleÏitost tohle praktikovat. Koneãnû právû
první kulaté v˘roãí mÛÏe b˘t pfiíleÏitostí
k plnému odpu‰tûní v‰ech nedorozumûní,
pokud nûkdy nûjaká vznikla.

Av‰ak sama holá skuteãnost, Ïe protes-
tantské rádio u nás poslouchají lidé i z jin˘ch
církví, a to nejen potají, n˘brÏ oficiálnû, je
jeden velk˘ zázrak, za kter˘ bychom mûli b˘t
vdûãni od rána do veãera. Ano, není to o nic
men‰í zázrak a o nic men‰í BoÏí dílo, neÏ
bylo kdysi pfieváÏení páskÛ pfies hranice
vroubené ostnat˘m drátem.

Na‰í v˘sadou je hlásání BoÏího slova.
Vûfiím tomu, Ïe pokud od této v˘sady neu-
hneme, BÛh bude stále na na‰í stranû. V této
souvislosti si velmi ãasto opakuji pasáÏ ze 30.
kapitoly Izajá‰e: Aã vám dával Panovník
chléb souÏení a vodu útlaku, on, tvÛj uãitel uÏ
se nebude drÏet stranou. Na vlastní oãi uzfií‰
svého uãitele a na vlastní u‰i usly‰í‰ za sebou
slovo: „To je ta cesta, jdûte po ní“, aÈ budete
chtít jít doprava nebo doleva. (Iz 30, 20–21)

Tento ver‰ je m˘m upfiímn˘m pfiáním Ale‰i
Barto‰kovi a jeho t˘mu: Aby v Pánu JeÏí‰i
vidûli stále svého uãitele a aby stále sly‰eli
hlas Ducha svatého: „To je ta cesta, jdûte po
ní!“ I kdyby je kdokoliv nutil uh˘bat vpravo
nebo vlevo.

Václav Kadlec:
KdyÏ se dnes, u pfiíleÏitosti deseti let od

zaloÏení TWR-C, dívám zpût a zkou‰ím
s odstupem hodnotit, mohu upfiímnû vyznat,
Ïe jsem Pánu Bohu vdûãn˘. Jsem vdûãn˘ za
ten cel˘ bohatû proÏit˘ a smysluplnû strá-
ven˘ ãas. Za posluchaãe, kter˘m na‰e práce
poslouÏila k vífie. Za to, Ïe jsem mohl poznat
tolik rÛzn˘ch osobností, bratfií a sester
z okruhu TWR i mimo nûj, z tuzemska i ze
zahraniãí. Jsem vdûãn˘ za pfiátelství, která
trvají dosud. Jsem vdûãn˘ za zku‰enosti,
které mám pouze a jedinû skrze sluÏbu v této
misijní organizaci a které mi stále v rÛzn˘ch
situacích Ïivota, práce i sluÏby pomáhají. Za
spoleãnû proÏité zápasy a za BoÏí blízkost,
kterou jsme pfii nich mohli zakou‰et. Jsem
vdûãn˘ za poÏehnání, které nás provázelo.
A je také m˘m pfiáním, aby toto BoÏí poÏe-
hnání bylo s TWR-CZ, se v‰emi jeho pracov-
níky, ãleny Rady, spolupracovníky a pfiíznivci
i v dal‰ích letech a aby tûch let bylo mnohem
víc, neÏ je tûch uplynul˘ch.

Jitka Hovofiáková:
I kdyÏ je to skoro osm let, jako by to bylo

vãera ... vzpomínám si na ten první den, kdy
jsem nastupovala. Mûla jsem na sobû dlou-
hou oranÏovou sukni a bílé triko a za sebou
témûfi celonoãní cestování z druhého konce
republiky z nûjakého prázdninového pobytu.
Pamatuji si to svírání bfiicha, kdyÏ jsem pfie-
‰lapovala v prÛchodu domu a ãekala, aÏ
bude osm hodin – nebylo mi je‰tû ani dvacet
let a mûla jsem tak trochu trému pfied tûmi 5
muÏsk˘mi, ktefií v té dobû tvofiili TWR v Brnû.
Je‰tû mûsíc pfied tím jsem o existenci tohoto
rádia nemûla ani tu‰ení. Hledala jsem v té
dobû nûjaké zamûstnání a jedna kamarádka
mi fiekla o kfiesÈanském rádiu, kde hledají
úãetní. Tak jsme si s tehdej‰ím fieditelem
Václavem Kadlecem domluvili schÛzku,
chvilku jsme si povídali, pak mi ukázal, co
bych dûlala, oba jsme si dali ãas na rozmy‰-
lenou a po urãité dobû si fiekli, Ïe to zkusíme.
A bylo to. Asi nejsilnûj‰ím dojmem z té doby
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byl mÛj úÏas nad tím, jak tûch 5 dospûl˘ch
muÏÛ dennû vypro‰ovalo BoÏí vedení
a poÏehnání pro v‰e, co se dûlo. A zdálo se,
Ïe to myslí naprosto váÏnû, coÏ nebylo nic,
co bych bûÏnû vídala.

A co mi práce v TWR dala? Díky TWR
jsem mohla poznat mnoho zajímav˘ch lidí
z rÛzn˘ch denominací, prostfiedí i zemí.
A pomohla mi také pochopit, Ïe i jako kfies-
Èané jsme jen lidé, ne andûlé. Se v‰emi chy-
bami. Îe v‰e, co máme, je BoÏí milosrdenství
a je to také v‰e, ãím se mÛÏeme py‰nit. Také
to, Ïe „poznání“ a láska k Bohu nejsou pfiímo
úmûrné mnoÏství informací, které máme,
a jejich uvádûní do Ïivota je mnohem, mno-
hem namáhavûj‰í neÏ jejich získávání. Îe je
to dlouhá cesta z na‰í hlavy do na‰eho srdce.

Ale‰ Barto‰ek:
Nûkde v knize pfiiznávám, Ïe jsem vysí-

lání z Monte Carla nikdy neposlouchal, ale
na jedno setkání s ním si pfiece jen dobfie
vzpomínám. Bylo to v dobû, kdy jsem je‰tû
prázdniny proÏíval se sv˘mi rodiãi. AÏ mno-
hem pozdûji jsem si tuto vzpomínku mohl dát
do souvislosti s Trans World Radiem. 

Jezdili jsme nedaleko Vsetína na Nivy,
kde v horách na samotû bydlela rodina
Hru‰kova. Str˘ãek Hru‰ka, jak jsem fiíkávali
hospodáfii, vydrÏel jako samostatn˘ rolník
i dobu zemûdûlsk˘ch druÏstev a na chud˘ch
polích pûstoval, co ‰lo. Moji rodiãe mu nûko-
lik let pomáhali o Ïních a my tfii brá‰i jsme
byli u toho. Ohromnû nás to bavilo. KaÏd˘
den, aÈ se dûlalo cokoliv, str˘ãek Hru‰ka pfie-
ru‰il práce na poli a v urãitou hodinu svolával
celou rodinu i se v‰emi pomocníky k jejich
klasické vala‰ské chalupû. Na zápraÏí, na

staré ole‰tûné kládû se v‰ichni sesedli
a v otevfieném oknû byl pfiipraven˘ tranzisto-
rák. 15 minut hovofiil bratr VoÏeh a nûkteré
písnû z rádia str˘ãek Hru‰ka mnohdy dopro-
vázel s heligonkou v ruce.

Tehdy jsem moc nechápal, proã musíme
vypnout traktor, nechat seno senem nebo
vypnout mlátiãku. Dnes si uvûdomuji, Ïe to
bylo asi poprvé, co jsem sly‰el jméno VoÏeh.
Mû bylo tehdy kolem 17 let a Otovi nûco pfies
dvacet a str˘ãek Hru‰ka mohl mít kolem
‰edesátky. Skuteãnost, Ïe kaÏdá práce
mohla v dobû vysílání poãkat, je v ãastém
rozporu s dne‰ní praxí mnoh˘ch podnikatelÛ.
âas zti‰ení u BoÏího slova nebyl pro str˘ãka
Hru‰ku a jeho nemocnou manÏelku ãasem
ztráty, nebyl pfiestávkou, nebyl jen odpoãin-
kem... byl chvílí nutného zastavení u ãerpací
stanice fy Nebesk˘ Otec. 

Velmi silnû proÏívám uplynul˘ch deset
let. Obãas mám poku‰ení spokojenû zamru-
ãet a usmívat se pod vousy, i kdyÏ se dennû
holím. Ze v‰ech sebeuspokojujících pocitÛ
mne rychle vyvádí pfiíbûhy lidí, kter˘ch si
velice váÏím a ktefií mû svojí vírou inspiro-
vali. Nemyslím teì na biblické postavy, ale
na Vlado Fajfra, Paula Freeda, Jifiího Müllera,
Corrie ten Boom a mnohé dal‰í, jejichÏ situ-
ace byla nesrovnatelnû tûÏ‰í, jejichÏ víra
byla vírou bez otevfien˘ch zadních vrátek.
Jejich naprosté spolehnutí se na Hospodina
mû znovu a znovu zbavuje sebeuspokojující
p˘chy. Nechci ani trochu podcenit to, co se
mÛÏe jevit jako povedené, zásluÏné.
ProÏíváme velké zku‰enosti, ale nejsem to
já, nejsme to my, kdo je tvofiíme. Nebude-li
stavitelem Hospodin, nadarmo se budeme
snaÏit.
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âlenové Rady TWR-CZ pfii slavnostním otevfiení budovy v Lí‰ni. Zleva: P. Raus, J. Viktorin, 
E. Opravil, E. Kroczek, V. Kadlec, B. Smutn˘, O. Zabystrzan, M. Pivec, A. Barto‰ek, 

S. Kaczmarczyk. (ãerven 1997)

SloÏení Rady TWR-CZ v roce 2000:
pfiedseda: Petr Zeman
místopfiedseda: Karel ¤íman
ãlenové: Ale‰ Barto‰ek, George Cooper, Josef Hurta, Katefiina Hodecová, 

Stanislav Kaczmarczyk, Emil Kroczek, Emanuel Opravil, Petr Raus,
Bohuslav Smutn˘,Jan Viktorin, Otakar VoÏeh, Oto Zabystrzan

kandidát: Pavel Kfiivohlav˘

RADA TWR-CZ
Od samého zaãátku samostatné práce ãeské redakce existuje Rada TWR-CZ. Vznikla dfiíve,
neÏ vznikl pracovní t˘m. Ne vÏdy se pouÏíval název „Rada” (napfi. „Pfiípravn˘ v˘bor, ¤idící
v˘bor”), ale vÏdy existoval tento t˘m lidí. Kolektiv Rady se schází zpravidla 2 x roãnû a pro-
jednává nejdÛleÏitûj‰í otázky související se sluÏbou TWR-CZ. 

V Radû TWR-CZ nûkdy pÛsobili nebo je‰tû pÛsobí:
(délka ãlenství zde není uvedena, nûktefií pÛsobili v Radû velmi krátce, nûktefií nûkolik let 
a ãlenové Rady vyznaãení tuãn˘m písmem pÛsobí v Radû TWR-CZ od jejího vzniku dodnes) 

(abecední fiazení)
P. Bartels, A. Barto‰ek, R. Borski, G. Cooper, J. Dedecius, M. Frydrychová, K. Hodecová, 
J. Hurta, S. Kaczmarczyk, V. Kadlec, KadrnoÏka, M. Kern, P. Kolek, E. Kroczek, E. Opravil,
M. Pivec, J. Purket, P. Raus, M. Rozbofiil, K. ¤íman, L. Skála, M. Smetana, B.  Smutn˘,  
J. Titûra, J. Viktorin, O. VoÏeh, O. Zabystrzan, P. Zeman, I. Îák.
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„Rodiãe” ãeského vysílání TWR
Renata a Otakar VoÏehovi.

George Cooper - fieditel TWR pro
stfiedov˘chodní Evropu

T̆ m pracovníkÛ touto fotografií blahopfiál k Novému roku 2000 na‰í kolegyni Jitce Hovofiákové 
do Austrálie. Zleva stojí: Ale‰ Barto‰ek, Pavel Rejman, Vlastík Kolegar, Ivan Zouhar, 

Daniel a Petr Zemanovi, Ondra Malina, Petr Hajãiar - sedí: Blanka Sedláãková, 
Katefiina Hodecová, (sklopená Ïidle je rezervována pro Jitku), Vûra Votavová.
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V hluboké totalitû. H. Menzel, P. Vopaleck˘ 
a B. Smutn˘ pfiipravují plán akce. J. Dedecius
uÏ zahfiívá pfiístroje.

Budova vysílaãe Monte Carlo.

Pár rokÛ po pádu komunismu se
Helmut Menzel svobodnû procházel
po stfie‰e nového satelitního centra

TWR v Bratislavû.

Plnû naloÏen˘
HelmutÛv vÛz

byl trvale sledo-
ván. Helmut

Menzel je vyni-
kajícím odborní-
kem na ve‰ke-

rou rozhlasovou
techniku. 

Helmut Menzel
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ManÏelé Menzelovi poprvé svobodnû 
a vefiejnû v âeskoslovensku (1990). Za nimi

se usmívají Josef Gábor a Bohuslav Smutn˘.

Systém KV antén vysílaãe Monte Carlo.
Antény jsou smûrovány do urãit˘ch oblastí.
Cel˘ systém umoÏÀuje vysílat v mnoha jazy-
cích a do rÛzn˘ch smûrÛ souãasnû.

Jeden ze ãtyfi koutÛ místnosti v Brnû - Lesné. ReÏijní pracovi‰tû, kde se na smûny
stfiídali v‰ichni pracovníci.
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Je‰tû pfied zahájením stavby nové budovy TWR-CZ
v Lí‰ni napsala Joan Cooper o na‰í situaci do celo-

svûtového vûstníku TWR.
Vymyslela akci „1000 + 1 cihla”.

Vybízela ãtenáfie k pomoci ãeské
redakci formou nabídky malé cih-
liãky za 75 USD (tehdy asi 2000

Kã). Joan pfiedpokládala, Ïe kdyÏ
se sejde 1001 zájemcÛ o ãeskou
cihliãku za 75 USD, mÛÏeme se

pustit do stavby. Nakonec se
na‰lo hodnû zájemcÛ, ale drtivá

vût‰ina z âeské republiky. Tak tak
jsme staãili v‰echny cihliãky vyro-

bit. KaÏdá má své ãíslo a patfií
konkrétnímu dárci ãástky 2000 Kã
na stavbu budovy. Nûktefií z nich
se od té doby uÏ nikdy neozvali,

a protoÏe jsme na nû nezapomûli,
dostanou tuto knihu. Vût‰ina cihli-

ãek je u vás doma, nûktefií je
domÛ nechtûli a jsou zazdûné

v omítce vstupní haly.

Alena Pourová - obûtavá projektantka
v‰ech stavebních v˘kresÛ. Ve‰kerou
dokumentaci nám darovala s podmínkou,
Ïe budova musí b˘t postavena. - Byla.
Po kolaudaci budovy nám pfiedala dva
pofiádné kameny. Jeden ze Sínaje (místo
pfiedání desatera MojÏí‰ovi), druh˘
z Kumránu (místo nalezení svitkÛ biblic-
k˘ch textÛ) - oba osobnû dovezla
z Izraele.
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V‰echny pofiady
jsou pfiipravo-
vány na tfiech

pracovi‰tích
vybaven˘ch

potfiebnou tech-
nikou. Na pfií-

pravû pofiadÛ se
podílí nûkolik

pracovních sku-
pin, v‰echna

pracovi‰tû jsou
shodnû vyba-
vená a trvale

vyuÏita. KaÏd˘
redaktor má

navíc k dispozici
základní tech-

nické vybavení
pfiímo na svém

stole. 

Budova TWR-CZ v Brnû - Lí‰ni.
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Vûra Votavová má porouchanou ma‰inku a pokojnû 
ãeká, aÏ Daniel Zeman vyÏene ‰otka. Specialistou 

na zvukové úpravy je vkusnû ostfiíhan˘ 
Ondra Malina – civilista (2000).

Spoleãné foto v den slavnostního otevfiení - kvûten 1977.
Pfiítomni byli zástupci TWR - Europe, zástupci mûsta,
stavitelé, projektanti, pomocníci, ãlenové Rady TWR-CZ,
pfiátelé, zástupci církví a dal‰í.
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Jak navázat a mít
vztah s Bohem?
1. Vûfi v Pána JeÏí‰e, a bude‰

spasen ty, i v‰ichni, kdo jsou
v tvém domû (Sk 16,31)

2. Proto ãiÀte pokání a obraÈte se, aby
byly smazány va‰e hfiíchy (Sk 3,19)
Pokání je pfiiznání viny a obrácení se ke Kristu
s pfiímou prosbou za odpu‰tûní.

3. Tento proces zaãíná díky BoÏí milosti a díky tvé vífie.
Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to BoÏí dar; není
z va‰ich skutkÛ, takÏe se nikdo nemÛÏe chlubit. (Ef 2,8–9)

4. Jestli chce‰, mÛÏe‰ se modlit tfieba takto: „Pane JeÏí‰i, dûkuji Ti, Ïe jsi pro mne ‰el aÏ
na kfiíÏ. Vûfiím, Ïe jsi to udûlal i kvÛli mnû. Vyznávám Ti svoji vinu, svoje hfiíchy a prosím
za odpu‰tûní. Dûkuji Ti za nabízenou milost, za nov˘, vûãn˘ Ïivot. Chci b˘t jen TvÛj.
Dej mi, prosím, sílu k novému Ïivotu. Amen.”

Napi‰te nám o svém rozhodnutí následovat Krista. Chceme vám v zaãátku nového
Ïivota pomoci a nakontaktovat vás na obecenství vûfiících lidí.

adresa: TWR, box 96, PSâ 656 96 Brno, e-mail: twr-cz@iol.cz

NEBOË BÒH TAK MILOVAL SVùT, ÎE DAL SVÉHO JEDINÉHO SYNA, ABY
ÎÁDN ,̄ KDO V NùHO Vù¤Í, NEZAHYNUL, ALE MùL ÎIVOT VùâN .̄ (J 3,16)

VSTAL! ÎIJE!
CO TO ZNAMENÁ PRO TEBE?
BÛh od samého poãátku vûkÛ chce mít s tebou dobr˘ vztah. JenomÏe je tu problém: TvÛj
hfiích. A Bible fiíká, Ïe jsi za svÛj hfiích zodpovûdn˘; „Nikdo není spravedliv˘, není ani
jeden” (¤ 3,10). ProtoÏe BÛh je spravedliv˘, nemÛÏe mít vztah s nûk˘m, kdo znesvûtí jeho
spravedliv˘ charakter. A „odplata za hfiích je smrt” (¤ 6,23).

BÛh problém hfiíchu vyfie‰il: Poslal svého Syna,
Pána JeÏí‰e Krista, aby jako jedin˘ spra-

vedliv˘ vzal na sebe trest za hfiích
místo tebe. Zemfiel krutou smrtí

na kfiíÏi, ukfiiÏován za hfiíchy 
kaÏdého ãlovûka, 

a tfietího dne ho BÛh 
vzkfiísil z mrtv˘ch.
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Katefiina Hodecová odbavuje Ïiv˘ pofiad v
Radiu Proglas. Musí uhlídat spoustu knoflíkÛ

a nenechá se nik˘m ru‰it (1999)

PlzeÀ (2000). Îivû vysílan˘ hudební
pofiad. Vlevo klade otázky Katefiina H.,
vpravo odpovídá Jitka Rusová.

Îivû vysílan˘ pofiad Na sobotní frekvenci
Proglasu (1999). Na‰e moderátorka
Hana Pinknerová s hostem pofiadu
Janem ·krdlíkem. 
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Blanka Sedláãková se stále usmívá.

Míla Marková je specialistkou na zahraniãí.

Na náv‰tûvû v kanceláfii nejvy‰‰ího evropského velení TWR (Perchtoldsdorf 1998). Vlevo stojí
George Cooper, fieditel pro v˘chodní Evropu, vpravo je fieditel TWR Evropa Werner Kroemer.
Uprostfied jsme my.

Prof. Dr. Milo‰ Biã natoãil pro TWR-CZ nûko-
lik seriálÛ. Se svou manÏelkou stojí pfied sbo-
rov˘m domem v DomaÏlicích.
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Jednání v satelitním odbavovacím centru v Bratislavû. Na této schÛzce se vytvofiily podmínky pro
vynikající spolupráci a pfiátelské vztahy. Uprostfied fieditel centra Jim Hill.

Jednání Rady TWR-CZ, okamÏik rozhodování...

T̆ m technick˘ch specialistÛ (2000).
Zleva: Daniel Zeman (‰éftechnik), Pavel
Rejman a Ondfiej Malina (oba civilisté). 

Petr Vaìura
a René Milfait.
Spolupracovníci
deta‰ovaného
pracovi‰tû
v Tachovû
(1999). 
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Cesta Jana Viktorina a Geo Coopera (oba zastupovali
TWR-CZ) do USA (kvûten 2000). Na leti‰ti ve Vídni se
pfiemisÈují nûkteré vûci do kufru Ameriãana. 

ManÏelé Vidliãkovi, u kter˘ch byli
na‰i zástupci vfiele pfiijati.

Jeden z men‰ích
nav‰tíven˘ch
sborÛ v USA.

Úãastníci
Konvence ães-
koslovensk˘ch
baptistÛ v USA
a Kanadû, kde

na‰i zástupci
hovofiili o práci

TWR-CZ.
Najdete je?
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Pfii pfiíleÏitosti 10. v˘roãí TWR-CZ jsme pozvali asi 100 na‰ich dobrovoln˘ch spolupracovníkÛ na vyjíÏìku
lodí po brnûnské pfiehradû (záfií 2000). Byl to vynikající ãas k rozhovorÛm, nikdo nemohl odbíhat..!

Vlevo: Ale‰
Barto‰ek pfiebírá
plaketu od 
G. Coopera
k 10. v˘roãí 
TWR-CZ.

Vpravo: Na slav-
nostním shromáÏ-
dûní vzpomínal
Otakar VoÏeh na
mnohé dávné
spolupracovníky.

Biblick˘ proslov mûl
pfiipraven Emanuel
Opravil, ãlen Rady
TWR-CZ. 

George Sommer
(tajemník Konvence

ãeskoslovensk˘ch
baptistÛ v USA

a Kanadû) pfiijal na‰e
pozvání do Brna

a pfiivezl dárky od
americk˘ch krajanÛ.

Na spoleãném obûdû
se zdraví

s VoÏehov˘mi. 
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PO STOPÁCH
schéma hlavních ãesk˘ch (a vybran˘ch svûtov˘ch) událostí

1954
únor – Dr. paul Freed zaloÏil v Maroku kfiesÈansk˘ rozhlas „Voice of Tangier”. (Rozsah:

25 jazykÛ)
1959 – znárodÀování v Maroku – konec práce „Voice of Tangier” 
1960 

záfií   – smlouva na vysílaã v Monte Carlo – zaloÏeno TRANS WORLD RADIO
1964 – vysílaã TWR Bonaire
1968 – Do Monte Carla pfiijel br. Vlado Fajfr a za 3 dny natoãil 50 ãesk˘ch relací
1970

leden    – v Monte Carlu vzniká oddûlení pro pofiady vysílané v ãeském (a zanedlouho 
i slovenském) jazyce 

1974 – vysílaã TWR Cyprus a Swazijsko
1975 – vysílaã TWR Guam
1978 – vysílaã TWR Srí Lanka
1981 – vysílaã TWR Uruguay
1990

záfií      – oficiální zaloÏení ãeské redakce TWR v Brnû
1991

duben – vychází první ãíslo informaãního bulletinu Anténa (spoleãné pro ãeskou 
i slovenskou redakci)

– „pohlednicová akce” – posluchaãi jsou vyzváni, aby zaslali pohlednici z místa  
svého bydli‰tû – zemûpisné zmapování posluchaãÛ a vyhodnocení oblíbenosti  
pofiadÛ

záfií      – v anglickém Sheffieldu probíhá setkání evropsk˘ch národních partnerÛ TWR.  
Poprvé v historii TWR se tohoto setkání úãastní i zástupce ãeské redakce  

fiíjen      – provoz ãeské redakce pfiestûhován do prostor na ulici Vevefií. Poprvé jsou
v‰ichni pracovníci TWR-CZ pod jednou stfiechou.

1992 – vysílaã TWR Albánie a Rusko
únor – zmûna Stanov TWR-CZ

– dochází k navázání neformální spolupráce mezi TWR-CZ a náboÏenskou 
redakcí âeského rozhlasu. TWR-CZ zaãíná pro tuto redakci pfiipravovat 
nûkteré pofiady

kvûten – ãeskou redakci nav‰tívil prezident organizace Words of Hope (Slova nadûje)  
a autor stejnojmenného pofiadu Dr. William Browson.

srpen – je podepsán kontrakt mezi TWR-International a albánsk˘m Rádiem Tirana. 
fiíjen      – TWR-CZ zaãíná vysílat své pofiady pfies albánskou Tiranu

– zemfiel bratr Jifií Hurta, dlouholet˘ spolupracovník ãeské redakce, autor 
pozoruhodn˘ch biblick˘ch v˘kladÛ

– TWR-CZ v souãinnosti s KfiesÈansk˘m spoleãenstvím v âeském Tû‰ínû 
iniciuje vznik nového hudebního nakladatelství Recording

prosinec – zmûna Stanov TWR-CZ – upfiesnûní poslání TWR a uspofiádání vnitfiní
struktury

1993 – satelitní systém ALAS
ãervenec – redakce dostává v˘povûì z pronajat˘ch prostor na Vevefií ulici, vychází 

mimofiádné ãíslo Antény s prosbou o finanãní pomoc, kupujeme dÛm na Lesné
léto       – probíhá rekonstrukce provozní budovy na Lesné   

1994 – vysílaã TWR JAR
únor      – po 40 letech prezidentské sluÏby odstupuje zakladatel celosvûtového TWR 

dr. Paul E.Freed a pfiedává odpovûdnost svému nástupci Tomu Lowellovi
podzim – TWR-Evropa získává vlastní licenci na jeden z kanálÛ satelitu Astra
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1995 – satelitní systém ASTRA
cel˘ rok – pfiípravné práce na dostavbu nahrávacího studia v objektu na Lesné, zamítavé  

stanovisko sousedÛ a zvaÏování nové stavby, koupû stavebního pozemku, akce  
1000+1cihla

ãerven  – Evropsk˘ v˘bor TWR rozhoduje o umístûní evropského satelitního vysílacího  
centra do Bratislavy

ãervenec – zahájení v˘stavby satelitního centra v Bratislavû
fiíjen    – Ïádost o stavební povolení nové budovy TWR-CZ v Lí‰ni

prosinec – TWR-CZ zaãíná vysílat na VKV pfies PROGLAS
1996 – vysílaã TWR Arménie

leden    – zahájení pravidelné spolupráce s âesk˘m rozhlasem PlzeÀ
ãerven   – otevfiení evropského satelitního vysílacího centra v Bratislavû
záfií    – zahájení v˘stavby nové budovy v Brnû-Lí‰ni
listopad  – zemfiel neãekanû v dÛsledku náhlé srdeãní pfiíhody bratr Tomá‰ Betko, pracovník

slovenské redakce TWR
listopad – zemfiel na následky zákefiné nemoci ve Velké Británii bratr Robert Poloha. 

Narodil se 20.bfiezna 1928 ve v˘chodoslovenské vesnici Kojatice. UÏ jako mlad˘ 
kfiestan touÏil po hlub‰ím biblickém vzdûlání, aby mohl slouÏit v církvi. Skoro 
20 let vedl dûtskou nedûlní ‰kolu a byl aktivním ãlenem církve. V srpnu 1969 
odcestovali Polohovi se sv˘mi dûtmi do Velké Británie, kde pfiipravovali a nahrávali
kfiesÈanské programy. V podkroví misijního stfiediska Beulah se Robertovi 
podafiilo postavit a zafiídit malé studio. Po sedmi letech nároãné práce ve 
Walesu dostali Polohovi nabídku pracovat v TWR v Monte Carlu, kde skoro 
20 let pfiipravovali vût‰inu slovensk˘ch programÛ. Po pádu Ïelezné opony v roce
1990 vznikla za podpory Polohov˘ch redakce TWR na Slovensku. Dne 1. bfiezna
1993 ode‰li Polohovi do dÛchodu.

prosinec – ve vûku 78 let umírá zakladatel TWR Dr. Paul E. Freed
1997

duben   – kolaudace provozní budovy TWR-CZ v Lí‰ni
– vyklizení domu na Lesné a stûhování do Lí‰nû

ãerven  – slavnostní otevfiení nové provozní budovy TWR-CZ v Brnû-Lí‰ni
záfií    – tfietí zmûna Stanov TWR-CZ

– první dny otevfien˘ch dvefií v Lí‰ni
1998

bfiezen  – do provozu uvedeno hudební studio 
srpen   – redakci nav‰tívila Helena Kaplanová, producentka ãesk˘ch pofiadÛ vysílan˘ch  

misií HCJB z Ekvádoru
prosinec – zaãátek na‰í sluÏby pro posluchaãe pfies e-mail

1999
fiíjen     – otevfiení deta‰ovaného pracovi‰tû pro západoãesk˘ region v Tachovû

– modernizace hudebního studia 
listopad  – zahájení vysílání pfies rádio Presston

– dostáváme za mimofiádn˘ch okolností moderní pfienosn˘ poãítaã
2000

jaro     – uvedení do provozu vlastních internetov˘ch stránek vãetnû nabídky zvukov˘ch
i textov˘ch pofiadÛ, celosvûtovû pfiístupné

ãerven   – první náv‰tûva zástupce TWR-CZ u ãesk˘ch a slovensk˘ch baptistÛ v USA
srpen    – ukonãení vysílání na rádiu Presston
záfií – krok do druhého desetiletí
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SLOVO P¤EDSEDY RADY TWR-CZ
Petr Zeman:

Pozdvihni nyní oãí sv˘ch, a pohleì z místa na nûmÏ jsi... (1M13,14).

Takto oslovil BÛh Abrama ve zvlá‰tním okamÏiku jeho Ïivotní pouti. Bylo to
urãité rozmezí. Mûl totiÏ za sebou mnohaletou cestu do neznáma, na kterou se
vydal na BoÏí pokyn, mûl i zku‰enosti poslu‰nosti a víry ãi vlastního rozhodo-
vání. Teì v‰ak byl jiÏ na místû, kam ho BÛh chtûl dovést. Postavil tam oltáfi
vdûãnosti a chvály Hospodinu a pak bylo potfiebné se rozhlédnout kudy a jak dál.

Podobnû se mi jeví na‰e situace v TWR-CZ. Nedávno jsme si pfiipomínali
40-leté v˘roãí celosvûtové práce, a dnes se ohlíÏíme na 10 let pÛsobnosti
v na‰í vlasti. Je to pohled údivu a vdûãnosti, kolika okolnostmi BÛh toto dílo
provedl, zachoval je i pouÏil ke sluÏbû mnoha posluchaãÛm.

Jak mûl Abram pokraãovat? Mûl projít svûfienou oblast po délce i ‰ífice.
Znamená to neustrnout uspokojen (ãi unaven) na dosaÏené metû. Ve v˘hledu
je kaÏdodenní trpûlivá „‰trapác“. Slova „po délce i ‰ífice“ pfiipomínají rozmûry
kfiíÏe. Taková je úloha uãedníkÛ Pána JeÏí‰e i v této dobû. Denní zab˘vání se
BoÏím slovem a ztvárnûní my‰lenek do relací – odborná práce se záznamovou
technikou – spoluúãast hudebníkÛ a interpretÛ – organizaãní zaji‰tûní pro-
vozu a spolupráce se sítí vysílaãÛ – peãlivá starostlivost o dodrÏení platn˘ch
zákonÛ a pfiedpisÛ i v majetkoprávní oblasti – proãítání dopisÛ posluchaãÛ
a stylizace odpovûdí – pfiekladatelská ãinnost a zahraniãní korespondence...
atd. K tomu pfiistupuje neúprosn˘ tlak termínÛ odesílání relací, které je nutno
bezpodmíneãnû dodrÏet. Kdo to v‰echno zvládne? Jsme vdûãni, Ïe s BoÏí
pomocí a obûtavostí pracovníkÛ to dosud ‰lo. K tomu pfiistupuje ‰iroká
pomoc i vás, milí posluchaãi, jak povzbuzením – tak i finanãními dary, bez
nichÏ by tato sluÏba evangelia nebyla moÏná.

Po takovém ohlédnutí je moÏno jít vstfiíc budoucnosti buì s nad‰enou
odvahou, nebo ostraÏitou bázní – nejlépe v‰ak ti‰e se spoléhající dÛvûrou. Za
to, co jsme v minulosti pfiijali, jsme upfiímnû vdûãni. Svûdãí o tom tfieba ohlasy
posluchaãÛ na seriály McGee: Svûtem Bible interpretované Pavlem Vopaleck˘m
ãi proslovy Jifiího Hurty. Pfii tûchto úvahách si nûkdy povzdechnu, Ïe to je sku-
teãnû jiÏ minulost, zachovaná na archivních záznamech a dosud vysílaná jako
opûtovnû obohacující, ale pfiece jen repríza. Dá Pán takové tvÛrãí obdarování
i v budoucnu? Odpovûdí a povzbuzením nám mÛÏe b˘t dal‰í biblick˘ citát
z Abrahamova Ïivota:

PoÏehnan˘ Hospodin, BÛh Abrahama, kter˘ neodjal milosrdenství svého...
(1M24,27)

MÛÏeme b˘t vdûãni a s dÛvûrou oãekávat BoÏí pokraãování i pro zítfiek.
Napfiíklad je to nepfietrÏitá spolupráce s Otou VoÏehem, kter˘ je díky Pánu
sv˘m obdarováním Ïivou spojkou mezi minulostí a dne‰kem. Dále jen namát-
kou (aby se nikdo nemohl cítit vynechan˘) tfieba Petr Vaìura s jeho odpo-
vûìmi na dotazy posluchaãÛ, ãi co v‰echno mlad˘ Josef Hurta ukáÏe na Eliá‰ovû
Ïivotû, Karel ¤eÏábek na Marii, Martû a Lazarovi, StaÀa Stebel pfii rozboru 
1. listu Janova, Marie Frydrychová ve sv˘ch zamy‰leních a dal‰í a dal‰í.

Pokud se tedy zastavujeme u nûjakého v˘roãí, tak chceme podle Ïalmi-
stovy rady „poãítat dny, abychom získali moudrost srdce“ (Î90,12), a b˘t
vdûãn˘mi úãastníky BoÏího milosrdenství, ktefií jsou ochotni podle potfieby
pomáhat a spolupracovat.
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1 Úvod, ukázka relace Kompas z roku 1990 
Îalm – Bible/Lubo‰ Hlavsa, hraje skupina Arkus, zpívá Lubo‰ Hlavsa; archiv TWR-CZ 

2 Spolupracovníci, archivní záznamy hlasÛ nûkter˘ch redaktorÛ (Jifií Hurta, ThDr. Pavel Titûra,
Jan Nohavica, prof. ThDr. Milo‰ Biã, Marie Frydrychová, Pavel Vopaleck˘) 
Já lásku znám – spirituál, hrají a zpívají bratfii Pospí‰ilovi; archiv TWR-CZ 

3 O technické kvalitû záznamu 
Bájeãnej bál – spirituál, hraje a zpívá skupina Joná‰; archiv TWR-CZ 

4 Vznik ãeské redakce Trans World Radia 
BoÏe, posílá‰ dé‰È – Jifiina Markovová/Jifiina Markovová, zpívá Jifiina Markovová, 
hraje skupina Korouhev; vy‰lo na albu BoÏe, posílá‰ dé‰È 

5 Moderátofii, záznamy nûkter˘ch “breptÛ” 
Nebesa i zemû – Lydie Votrubcová/Lydie Votrubcová, zpívá Pavel Peggy Beãváfi, 
hraje skupina Proskairos band; vy‰lo na albu Slávou naplÀ chrám 

6 Ohlasy posluchaãÛ 
Svûdectví posluchaãe o tom, jak uvûfiil v JeÏí‰e Krista; archiv TWR-CZ 
Bílá místa – Petra Eliá‰ová/Petra Eliá‰ová, hraje a zpívá skupina Terebint, vy‰lo na albu
Sedm sloupÛ 

7 V˘voj vysílacích ãasÛ 
Ukázky znûlek: zvonky Monte Carla, Tirany, úvodní znûlky pofiadÛ na Radiu Proglas
a pofiadu Na kfiesÈanské vlnû Plznû 
Zaãátky Ïivého vysílání 
Noir desire – Petr âapek/Petr Wagner, zpívá Petr Wagner, hraje skupina NOI, vy‰lo na
albu Paranoia o metanoia 

8 Hudební studio 
Ukázky písní, natoãen˘ch v hudebním studiu TWR-CZ: 
– O del kamel savoren – Josef Chrom˘/Josef Chrom˘, hraje a zpívá skupina Va‰ tuke; 

vy‰lo na albu Va‰ tuke 2 
– Dotkni se mnû – Petr Zika/Petr Zika, zpívá Petr Zika, hraje skupiny Jin˘ rytmus; vy‰lo 

na albu Jednosmûrka 
– Projdûte branami – bible/Martina Pravcová, hraje a zpívá skupina Modré z nebe; vy‰lo 

na albu Modré z nebe 

9 Kdo vlastnû tvofií Trans World Radio 

10 Bonus – „perly“ z hudebního archivu TWR-CZ

Bankovní spojení z âR:
KB Brno-mûsto

ã. úãtu: 74232621/0100

Kontakty: 
TWR-CZ, P.O. Box 96, 656 96 Brno

Telefon: 05/4423 3770–2
Fax: 05/4423 3773

E-mail: twr-cz@iol.cz
http://www.twr.cz

Vydat toto album jsme se rozhodli v záfií 2000, pfii pfiíleÏitosti 10. v˘roãí vzniku 
ãeské redakce Trans World Radia. Najdete na nûm ukázky relací, písní, záznamy 

hlasÛ nûkter˘ch moderátorÛ a také nûco z bûÏného provozu redakce.
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aneb 10 let v české redakci
Trans World Radia

TRANS WORLD RADIO je mezinárodní křesťanská misijní
společnost zabývající se především šířením evangelia 

prostřednictvím rozhlasu. Od svého založení (1952) se TWR
rozrostlo do všech světadílů a v současné době je dostupné

více než 90 % obyvatelstva Země. Čeština je jedním 
z bezmála 160 jazyků, kterými dnes TWR hovoří k lidem.
Česká redakce (TWR-CZ) se po 20 letech práce v zahraničí

(Monte Carlo) etablovala v roce 1990 v Brně. Stručnou 
historii české větve najdete v této knize.
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aneb 10 let v české redakci
Trans World Radia

TRANS WORLD RADIO je mezinárodní křesťanská misijní
společnost zabývající se především šířením evangelia 

prostřednictvím rozhlasu. Od svého založení (1952) se TWR
rozrostlo do všech světadílů a v současné době je dostupné

více než 90 % obyvatelstva Země. Čeština je jedním 
z bezmála 160 jazyků, kterými dnes TWR hovoří k lidem.
Česká redakce (TWR-CZ) se po 20 letech práce v zahraničí

(Monte Carlo) etablovala v roce 1990 v Brně. Stručnou 
historii české větve najdete v této knize.
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