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Dobrý večer, tak jsem vám všem chtěl poděkovat za výborné pořady (např. včerejší Interval s Oázou). Byl 
velice povzbuzující – tento styl hudby mám moc rád a  trochu mě trápí, že tento druh hudby není moc 
k slyšení. Tak jsem si to včera vynahradil. Ale i jiné Intervaly byly vynikající (Caine, Irena Budweiserová...). 
Přeji vám všem požehnání Pána Ježíše a Jeho pokoj v  této hektické době. Jan   Vážení, hlásím se vám 
v  záležitosti změny vašeho každodenního vysílání na  MW ve  21:15 hod. Poslouchám vás už léta, ještě 
z Monte Carla. Jsem už sama, v 78 letech si neumím představit další život bez pořadů Světem Bible, Studna 
slova a Doteky. Děláte tak mnoho pro záchranu člověka, že to nelze ani ocenit. Odměnu vám dá až Pán Ježíš 
Kristus. Mám problém. Jak mohu chytit vaše vysílání na kabelovém rozvodu pro TV? Prosím o poskytnutí 
technických informací, abych si to mohla zařídit. Díky a Bůh vám žehnej! Božena   Dobrý den! Tímto chci 
pozdravit celý kolektiv rádia TWR. Patřím mezi pravidelné posluchače SV, proto se „připravuji“ na  jejich 
odpojení. Přiznávám, že mě tyto relace budou velmi chybět. Hlavně však děkuji Pánu Ježíši Kristu za možnost 
poslouchání rádia TWR po dobu 31 roků. Děkuji Mu i za to, že si nyní mohu stahovat některé relace na CD, 

Od listopadu 2011 už nemá-
me k dispozici žádný vysílač 
Trans World Radia pro české 
vysílání  a  pro  střední  nebo 
krátké vlny. To, co bylo zákla-
dem misijní rozhlasové služby 
do naší země, je už minulostí. 
Důvody  ke  zrušení  klasické-
ho  rozhlasového  vysílání  se 
zvažovaly  mimo  naše  území 
a  mimo  naši  „pravomoc“  – 
jinak  řečeno:  Na  toto  roz-
hodnutí  jsme  neměli  vůbec 
žádný  vliv.  Máme  zato,  že 
mezi  rozhodující  faktory pat-
řily: cena vysílání na SV a KV 
(extrémně vysoká, neudržitel-
ná), stáří vysílače a neochota 
Francouzů investovat dále do vysílače, nekvalitní přenos signálu v čase moderních komunikačních 
prostředků, mizivý počet posluchačů, kteří tyto vlny poslouchají, krátký denní časový prostor pro 
jednotlivé jazyky. Důvody, které uvádíme, jsou naše předpoklady a možná mělo vedení meziná-
rodního TWR ještě i další, ale i ty zde uvedené jsou dostatečným argumentem pro to, že ukončení 
tohoto provozu je v současné situaci rozumné a logické. Možná někdy přijde doba (což si jistě 
nepřejeme), že rozhlasoví misionáři budou muset vytáhnout zaprášené mašiny a kotouče pásků 
a zase někde v zahraničí hledat nějaký svobodný vysílač… Nevíme.
„Je konec, balíme kufry a rozprodáváme majetek. Co bude dál, nevíme.“ – Tak bychom končili 
v říjnu letošního roku a toto by byl jediný článek v Anténě – té poslední – kdyby nás Bůh před 
více než deseti lety nevedl novým směrem.
Dnes jsme rádi, že ono balení kufrů může být v uvozovkách a že Bůh otevřel novou možnost, do-
konce mnohem větší a dostupnější: Vysíláme celodenně (společně se Slováky) a naše společná 
stanice se  jmenuje Rádio 7. Znáte  ji už šest  let. Zatím zůstává  také omezená možnost vysílání 
na Radiu Proglas a na ČRo Plzeň, ale ani tam nevíme, jak to bude vypadat za měsíc (viz článek 
na jiném místě). 
Trans World Radio v České republice zůstává jako programově-zdrojová společnost zaměřená 
na rozhlasovou misii a dále připravujeme vše tak jako doposud. Jen s tím rozdílem, že už „jen“ 
pro vlastní Rádio 7 a pro spřátelené stanice. Zůstáváme se silným vědomím toho, že nebýt určité 
prozřetelnosti a připravenosti reagovat na nové možnosti, tak bychom se teď podepsali pod po-

Dobová fotografie z instalace jednoho z přístrojů vysílače… něco jako 
zesilovač. 
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a tak dále pokračovat s TWR. Ještě chci také moc poděkovat za novou a více přehlednou úpravu stránek 
TWR. Předem mnohokrát děkuji a přeji klidný a pokojný den. Vlasta   Dobrý večer, já vidím jako můj hřích 
to, že se neumím ovládat. Ovoce ducha je sebeovládání. Já někdy jdu za  tím, co vidím, a  pak teprve 
přemýšlím, jestli je to to pravé. Myslím, že se to týká nákupů zbytečností, mlsání, nečekaných setkání 
v situaci, kdy mám dělat něco rozumnějšího, výbuchů zlosti, když mi někdo ublíží, hromadění zbytečností, 
času na Bibli a na modlitby – vidím něco lákavějšího, než je to správné. Marie (ohlas na pořad Kudy kam – 
Třináctá komnata tvého srdce)   Zdravím vás do rádia. Děkuji za hezké povídání a za podněty J. Jak jste 
mluvila o podtrhování v Bibli, mám podobnou zkušenost. Když si něco podtrhnu, snáz se k danému verši 
vrátím a víc se mi „zaryje“ do paměti. Ale je tady i zmiňované úskalí, pak se mi stávalo, že jsem ostatní verše 
začala přehlížet. Vyřešila jsem to tak, že mám víc Biblí… jednu podtrženou, druhou nepodtrženou, třetí 
cestovní, pro případ, kdybych ji třeba někomu znenadání chtěla darovat… Hezký den! Zdraví posluchačka 
z  Brna, Renata (ohlas na  pořad Na  sobotní frekvenci Proglasu – NSFP – Když zatřepeš Biblí, Boží slovo 

slední vydání Antény a rozloučili se. Ale není to na nás a není to naše zásluha, je to na vás a je 
to Boží milost a také Boží volání. Zda bychom vám, posluchačům, chyběli nebo ne – to nevíme, 
a bylo by hezké slyšet, že ano. Ale v každém případě bychom nemohli nést evangelium lidem, 
kteří si myslí, že nás nepotřebují a na základě našeho vysílání nakonec zjistí, že potřebují Pána 
Ježíše – a to je smyslem naší práce a vašich darů, vaší podpory

Programové změny
Tentokrát  jsou  velmi  malé,  spíše  do  hloubky.  Co 
zaznamenáte pravděpodobně jako první, zvláště 
máte-li malé děti,  je nová podoba a také zkráce-
ná  délka  pořadu  Kormidlo. Z  původních  90 
minut se stahuje na 60, ovšem součástí každého 
Kormidla bude „bonus“, tedy pohádka navíc. Pre-
miéra vždy jednou za 14 dní v neděli od 12:30. 
Pořad má na starosti Petra Eliášová s týmem spo-
lupracovníků.
Jak už jste četli na jiném místě Antény, končí krátko-
vlnné vysílání TWR-CZ, tedy pořady Rýmování 
o životě,  Stopy – svědectví o Božím jed-
nání, Kompas a Houpací křeslo. Ve vysílání 
Rádia 7 ovšem zůstávají.
Stejně  tak  pravděpodobně  končí  vysílání  dlou-
holetého pořadu Na křesťanské vlně Plzně 
(vysílání každou sobotu ve 20:00 živě přes ČRo 
Plzeň, ze záznamu potom hned v neděli ve 20:00 
a následující pátek ve 23:00 na Rádiu 7), i když 
pořád ještě máme naději na nějakou formu další 
spolupráce. V době uzávěrky této Antény ještě ne-

známe definitivní rozhodnutí, budeme vás informovat ve vysílání a v modlitebních dopisech, které 
si u nás v redakci můžete vyžádat.
A teď už k těm změnám „do hloubky“. Určitě jste zaznamenali novou podobu pořadu Překročit 
hranice, ve kterém autor pořadu, Lukáš Targosz z církve Element v Hradci Králové, komentuje 
krátké sestřihy svých přednášek a kázání. Relace Kudy kam má dva nové protagonisty, Petra Ja-
nouška (důstojníka Armády spásy v Přerově) a Alexandra Fleka (mj. překladatele Bible 21). Rozšíři-
li jsme počet míst, ze kterých přebíráme bohoslužby; mimochodem, pokud máte sami tip na sbor 
či  církev,  odkud  byste  záznam  rádi  slyšeli,  určitě  nám  dejte  vědět.  Čtení na pokračování  

Dana Popovská z Brna byla hostem pořadu 
Rozmarýna. 



3

nevypadne)   Chcela by som veľmi pekne poďakovať za ozaj povzbudzujúce a hlboké slová, ktoré v relácii 
Kudy kam zazneli. Veľmi podobne to cítim aj ja a rovnako vnímam, ako mi Boh odpovedá častokrát na úplné 
maličkosti. Priniesol mi skutočné šťastie a pokoj presne ako ste to opísali. Som rada, že takto to vnímajú aj 
iní ľudia, pretože takto viem, že to, čo ja vnímam okolo seba, je naozaj Božia prítomnosť. Požehnaný zvyšok 
večera, Denisa (ohlas na pořad Kudy kam – Slepé uličky)   Vážení, přijměte prosím upřímný pozdrav od nás 
z jihu Čech. Jsem posluchačkou TWR už dlouho. Přiznám se,  že už ani nevím přesně, od kdy. S přibývajícími 
roky mi přestává sloužit paměť, což mi je líto, ale bohužel stáří si bere své, a nedá se tomu zabránit. Jestli Pán 
dovolí , bude mi letos 83 let. TWR jsem začala poslouchat v době nesvobody a pamatuji si, jaké to bylo 
povzbuzení a dychtivé očekávání slyšet Boží slovo v tehdejší nesvobodě. Odhodlala jsem se vám napsat, 
když jsem slyšela, že vysílání na MW bude končit. To bude i konec pro mne. Bydlím po ovdovění v domě pro 
seniory a tak vaše vysílání přes internet nechytnu. Je mi to líto, protože četba a rozbor Božího slova v pořadu 
Světem Bible bylo pro mne opravdu jako „živá voda“. Čtu Bibli, ale porozumět všemu nedokážu. Někdy, když 

přináší  během  podzimu  a  začínající  zimy  dva  nové  tituly:  U  příležitosti  100.  výročí  narození 
bratra kazatele Miloše Šolce st. jsme nastudovali knihu Tak život šel (podívejte se na http://www.
youtube.com/twrcz)  a  poté  uslyšíte  ještě  nikdy  nevysílanou  knihu  zkušeností  Corrie  ten  Boom 
Haló, bratře. 
Máte-li  tip na pořad, který vám v programu Rádia 7 chybí, případně téma, kterému se možná 
nechtěně vyhýbáme, určitě napište. Nápadů není nikdy dost J.

Afrika
Je to už dva roky, co česká redakce spolu s posluchači našeho vysílání podporuje dvě redaktorky 
TWR v Africe.
Dvě věřící ženy pracující jako redaktorky biblického vysílání potřebují pro svou práci nejen mod-
litební, ale i finanční podporu. Žijí a pracují v silně muslimském prostředí, které nemá pro křesťany 
pochopení a už vůbec není přátelsky nakloněné zvěsti evangelia. Protože jsou tyto ženy mnohdy 
vystaveny  pronásledování,  nemůžeme  z  bezpeč-
nostních důvodů zveřejnit jejich jména ani fotografie. 
Sestra Tamara  byla  dříve  překladatelkou  Bible 
do svého jazyka, berberštiny. V současné době při-
pravuje rozhlasové pořady pro ženy se zaměřením 
na biblické učednictví. Relace vznikají v jazyce této 
oblasti severní Afriky – severoafrické francouzštině.
Pro  sestru Sunny  je  mateřským  jazykem  ber-
berština,  proto  dříve  spolupracovala  při  přípravě 
křesťanských filmů jako překladatelka a interpretka. 
V současné době připravuje ve svém rodném jazyce 
rozhlasové programy pro mládež a také relace pro 
rodinu. 
Před  dvěma  lety  jsme  dospěli  k  rozhodnutí,  že  je 
čas alespoň  trošku vracet  to, co  jsme sami dlouhá 
léta přijímali: podporu od mezinárodního TWR. Ne-
šlo ani tak o podporu pro nějaký redakční tým, ale 
byla to podpora pro české posluchače, pro českou, 
duchovně hladovějící veřejnost. Nastal čas k převzetí alespoň částečné zodpovědnosti 
za jiné, za ty, kteří v nesvobodě nesou evangelium lidem a riskují nejen své osobní pohodlí, ale 
také bezpečnost, vlastní životy a mnohdy i životy svých blízkých. 
Rozhodli  jsme  se přijmout na dálku patronát nad oběma sestrami  tak, abychom  jejich  kousek 
služby nesli společně s nimi. 

Počet muslimů a křesťanů
200x více muslimů než křesťanů
bezmála 200x více muslimů než křesťanů
100x více muslimů než křesťanů
10x více muslimů než křesťanů
2x více křesťanů než muslimů
shodný počet muslimů a křesťanů
2x více křesťanů
10x více křesťanů
100x více křesťanů
bezmála 200x více křesťanů
200x více křesťanů než muslimů

Muslimové a křesťané v Africe
Mapa ukazuje poměr muslimů a křesťanů v jednotlivých zemích a provinciích. 
Sever je výrazně muslimský, jih výrazně křesťanský.

Zdroj: demografický průzkum Světové databáze náboženství, Pew Forum on 
Religion & Public Life, duben 2010
http://pewforum.org/executive-summary-islam-and-christianity-in-sub-saharan-
-africa.aspx
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cítím bolest těla, nebo smutek ze samoty, tak právě tehdy mi vysílání opět vlilo naději a smíření se stavem. 
Děkuji vám všem za obětavou a záslužnou práci a přeji Boží požehnání do dalších dní. Eva   Dobrý večer, 
jsem z letniční církve a co jsem uvěřila, to je 20 let, jsem vyučována k tomu, abych žila tak, aby Pán Ježíš přijít 
mohl i  pro mne. Na  tom není co zkazit J. Co se naplnilo, je vznik státu Izraele. Takové pronásledování 
křesťanů jako dnes taky ještě nebylo. Je zajímavé, že dostáváme z různých stran proroctví k tomu, abychom 
se posvětili, abychom brali chození s Bohem vážně , jinak že neustojíme životní zkoušky, které nás čekají. Je 
pravda, že Boží čas není náš čas a co je pro Boha brzo, to může být pro člověka dlouho. Přesto si myslím, že 
jsme v  poslední době. Marie (ohlas na  pořad Kudy kam – Přijdu brzy)    Moc zdravím, když zas jednou 
trochu poslouchám váš pořad. Dnes bez poezie, jen konstatuji, že pro církev mluví celá Bible. I  Izrael byl 
(a do jisté míry stále je ) pevná pospolitost. No a Nový zákon? Ten popisuje církev v plenkách naprosto bez 
příkras, a přes to mluví pro ni. I čistě prostý rozum, který ví, že není dobré být člověku samotnému, ukazuje, 
že ani ve  věcech duchovních tomu není jinak, sám (sama), se většinou neudržím. Nemyslím, že nejsou 

Co pomoc pro Tamaru a Sunny obnáší v praxi?
– naši modlitební podporu jejich práce i osobního života
– materiální zajištění jejich mzdy (nebo alespoň části)
Tímto dáváme každému zájemci možnost zapojit se do mezinárodní spolupráce uvnitř Trans World 
Radia. Jako jednotlivci i tým TWR-CZ chceme také nést kousek finančních potřeb těchto sester. V sou-
časné době podporuje tyto sestry jeden větší, pravidelný dárce a několik menších dárců.
Pokud se kdokoliv z vás bude chtít k této iniciativě připojit a bude Bohem veden tak, aby podle 
svých možností rozšířil svoji radost o podporu afrických sester Tamary a Sunny, může své dary 
poukazovat na účet TWR-CZ. K rozlišení účelu uveďte koncové trojčíslí variabilního symbolu 333. 

Nejčerstvější zprávy z oblasti (říjen 2011):
Během léta 2011 pokračovali dva posluchači z Alžíru v průzkumu přibližně 22 000 vesnic v ob-
lasti Kabylie. V každé ze 3000 vesnic, které doposud navštívili, našli křesťany. Ptali se lidí, kteří 
konvertovali  ke křesťanství, proč opustili  většinové náboženství  své země a co  je přimělo, aby 
zvolili následování Krista. Amar hovořil s muži a dětmi, Akila s ženami. 
Amar oslovil skupinku mladých chlapců, kteří měli pod paží Bible. „Máte dnes bohoslužbu?“ ptal 
se. „Ne,“ odpověděl jeden z nich. „Dnes nemáme bohoslužbu, ale modlitební setkání. Budeme 
se za vás modlit.“ „To je od tebe milé,“ zareagoval Amar, „ale řekni mi, jak jste se stali křesťany?“ 
Jeden kluk odpověděl: „Narodil jsem se jako křesťan.“ Kamarád ho přerušil: „To on tak nemyslí. 
Nikdo se nenarodí jako křesťan. Jde o to, že naši rodiče byli oklamáni tím, co učí náboženství 
naší země. Tatínek nám vyprávěl, že se stal křesťanem v roce 1990, když zaslechl evangelium 
v naší řeči – kabylštině – na rádiu Monte Carlo. Rodiče nás všech byli u toho.“ Amar se ptal dál: 
„A vy, posloucháte taky to rádio? Máte nějaký oblíbený pořad?“ „Posloucháme zprávy o dění 
v naší zemi, každý večer program Awal-n-Tudert a pak se připojujeme k modlitbám za všechny 
pracovníky Boží ve světě.“ „Děkuji, milí malí přátelé,“ rozloučil se Amar, „jste Bohem požehnaní. 
Pokračujte touto cestou. Na shledanou.”

Když v Kabylii jedna žena zpovídá druhou, hned se to rozšíří. Tak tomu bylo i v malebné vesničce 
se starobylými domy na vrcholku vysokého kopce. Dvě krásné mladé ženy oblečené v tradičním 
kábulském oblečení se právě vracely od vodního zdroje s nádobami plnými vody. Akila k nim 
přistoupila: „Zdravím vás, děvčata! V tomhle parnu je opravdu třeba načerpat chladivou vodu.“ 
„Děkujeme, paní,“ odpověděly, „je nám ctí, že jsme vás potkaly. Musíte být křesťanka. My také 
věříme v Krista. Nemáme přivedenou vodu do vesnice, ale, sláva Bohu, nemusíme žíznit, protože 
Ježíš otevřel v našich srdcích a životech nevyčerpatelný zdroj vody, která pramení k věčnému 
životu.“ Akila odpověděla: „Děkuji, milé sestry. Vaše slova potěšila mé srdce. Je zjevné, že jste 
v evangeliu dobře vyučené. Povězte mi, jak jste se staly křesťankami?“ Jedna žena odpověděla: 
„Jmenuji se Sadyia a tady moje přítelkyně je Tinhinan. Před Bohem nemusíme nic skrývat. Můj 
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výjimky, ovšem ty pouze potvrzují pravidlo! I za osamělé poustevníky, lidi ve vězeních a na cestách, se vždy 
někdo modlil, a jistě to tak je dodnes! Eva (ohlas na pořad Noční můry – Potřebuji církev?)   Dobrý den, chci 
vám poděkovat za zajímavý rozhovor ve Fortepianu o službě žen v církví. Hlavně proto, že mně díky vám 
ubylo v Bibli jedno z míst, o kterých si nejsem jistá, jak je chápat. Otázka, zda je biblické nebo nebiblické, aby 
byly ženy kazatelkami, mě sice nikdy moc netrápila, ale párkrát jsem – ať už v nějaké knížce nebo na internetu 
– narazila na tvrzení v tom smyslu, že sice z dopisu apoštola Pavla Korintským (1 Kor 14,34) vyplývá, že by 
ženy neměly kázat, ale že to byla tehdy jiná doba a že to vlastně byl apoštolův soukromý názor. To je hodně 
zvláštní vysvětlení a  tak jsem ráda, že jsem ve  Fortepianu slyšela logické vysvětlení. S  přáním Božího 
požehnání, Maryla   Drazí sourozenci v Kristu. Srdečně vás všechny na Rádiu 7 zdravím a děkuji našemu 
Pánu i vám za hostinu vody živé a nevyčerpatelný pokrm, který nás nasycuje, za svobodu, kterou máme. 
Před půl rokem jsem si zlámala nohu a  skoro pět měsíců proležela. Díky Pánu za  vás, byli jste mými 
společníky, vaše vysílání mne moc sílilo a povzbuzuje. Přeji Boží požehnání, vedení mocí Ducha svatého, 

životní příběh je dramatický. Pocházím z chudé rodiny a můj otec a má matka mě chtěli ve své 
nevědomosti provdat za bohatého starého muže. Bylo mu 70 a mně pouhých osmnáct. Nad 
svým osudem jsem plakala celý měsíc. Pak jsem se se svým trápením svěřila své drahé přítelkyni 
Tinhinan. Vyprávěla jsem jí, že jsem se modlila k bohu toho náboženství, které u nás vyznávají 
všichni, ale že pochybuji, že mne slyšel. Tinhinan se mě ptala, proč se k tomuto bohu modlím. 
I kdyby moje modlitby slyšel, říkala, cožpak nevím, že jeden z jeho proroků se v pokročilém věku 
oženil s devítiletou dívenkou a jeho bohu se to líbilo? Proč bych tedy měla od takového boha 
čekat záchranu ze své bídy? A dál mi poradila, abych se modlila k Sidna Aisa (Ježíši), který je 
mocný a milující. Zachrání každého, kdo k Němu volá. Ptala jsem se, jak se o tomhle dozvěděla. 
Odpověděla, že slyšela o Ježíši mluvit v Trans World Radiu. Mluvili slova pravdy o Ježíši, která 
v sobě měla Boží moc – že slyší volání těch, kteří jsou v nouzi a že je Spasitel lidstva. Tak jsem ji 
poslechla a začala jsem prosit o pomoc Ježíše. On mne slyšel. V noci se mi zjevil ve snu. Viděla 
jsem mladého krásného muže s zářící tváří. Řekl mi, abych šla do církve. Jakmile jsem ta slova 
uslyšela – „jdi do církve“ – procitla jsem ze sna. Řekla jsem o svém snu svému staršímu bratru. On 
má v naší rodině velké slovo a nevěří v boha našeho náboženství. Zeptal se mě: „Církev Ježíšova?“ 
„Souhlasím s tím, abys tam v bezpečí šla. Kdyby měl někdo nějaké námitky, ať se obrátí na mne.“ 
A tak jsem v den křesťanské bohoslužby šla do církve. Ten starý muž, kterého jsem si měla vzít, pak 
stáhl svou žádost o mou ruku s tím, že si přeci nemůže vzít pohanku, která chodí do křesťanského 
společenství. Tak mne Ježíš zbavil mé nejhorší noční můry. Dala jsem svůj život Ježíšovi. Provdala 
jsem se za mladého muže, který miluje Ježíše. Aleluja! Modlete se za naše rodiče, aby také mohli 
přijít k Ježíši.“ Akila na  to  řekla: „Děkuji, mé drahé sestry, za tohle silné svědectví. Následujte 
věrně Ježíše – On je zdrojem radosti. Na shledanou.“ 

Amar oslovil starší manželský pár, který seděl ve stínu fíkovníku. Jejich vnoučata jezdila opodál 
na kolech. „Zdravím vás, přátelé Boží!“ pozdravil  je. „Jmenuji se Amar. A kdo jste vy?“ Muž 
odpověděl: „Vítejte v naší vesnici! Jmenuji se Ouramdane a je mi 80 let a tohle je moje žena Ou-
ardia, které je 75. Právem nás nazýváte přáteli Božími. Léta jsme byli „Boží nepřátelé“ uvěznění 
v náboženství naší země. A teď jsou díky Ježíši Kristu zámky našeho vězení zlomeny a my jsme 
svobodní. Ježíš nás změnil, učinil z nás přátele Boha Stvořitele a dokonce dětmi Boha Otce. Jemu 
buď sláva!“ Amar pak poprosil, jestli by mohli krátce říci, jak se stali křesťany. Ouramdane: „Přišlo 
to z oblohy nad naším domem – z vysílání rozhlasové stanice Trans World Radio. Moje manželka 
objevila programy, které hlásaly Ježíše Spasitele. V Božím slově jsme našli čistou pravdu a odvrhli 
jsme náboženství naší země, které je vírou pirátů.“ Amar na to zareagoval: „Děkuji, bratře, máš 
pravdu. Bůh sám nás varoval, abychom nenásledovali četná světová náboženství, kterých jsou 
tisíce. Ale je jen jediná pravá cesta k věčné spáse, a ta je v Ježíši. Zůstávejte v pokoji Páně. Mod-
líme se za vás. Na shledanou.“
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radost a pokoj, pevné hranice a lásku Pána Ježíše. Anna   Bůh vám žehnej. Proč se lidé nesdílí ve sboru se 
svými hříchy či problémy? Jeden důvod je určitě i to, že se hodně spálili. Přišli si k někomu pro radu s nějakým 
problémem a odcházeli ještě více zatíženi různými zákony, příkazy atd. Takže byli ještě zdeptanější. Bohužel, 
pozoruji, že nemoudré rady můžou být velkým problémem. Spousta vedoucích či poradců nepoznala Boži 
milost. Jinak, já třeba mám asi tak tři lidi, kterým důvěřuji a jim se mohu svěřit, ale třeba za ženou pastora 
bych nikdy nešla, i když si jí vážím a mám ji ráda, ale nemám s ní vybudovaný takový důvěrný vztah. Děkuji 
za fajn pořad. Danka (ohlas na pořad NSFP – O křesťanském individualismu)   Dobrý den, zdravím Vás, pane 
Kubíčku. Protože jste před časem mluvil o potřebě zpětné vazby a protože i já jsem jako psavec do farních 
zpravodajů zvyklá, že buď nebývá vůbec, nebo spíš negativní, tak bych Vám chtěla napsat, že Váš pořad 
Rýmování o životě a další pořady s radostí poslouchám a velmi se těším na všechny další, které se mi podaří 
slyšet. Často říkáte věci, které vidím velmi podobně a nemám možnost je říkat do éteru a jsem velmi ráda, že 
vy to děláte, protože svět je zaplaven spoustou informací, které ovlivňují nemálo lidí, obzvlášť dětí, a  je 

Akila  je zatím v nedaleké vesnici. Zaslechne hluk velkého shromáždění  lidí. Ano, ve vesnici  je 
svátek. Vzápětí uslyší  chvalozpěv  Ježíši Kristu. Přistupuje ke  skupince žen ve  slavnostním oble-
čení. „Dobrý den. Jsem vaše sestra a jmenuji se Akila. Procházím vaší vesnicí a radostný hlahol 
mě přivedl k vám. Překvapuje mne, že slyším chvály Ježíši Kristu.“ Ženy  ji zdraví: „Vítej, sestro 
Akilo! Ta radostná hudba, kterou slyšíš, je součástí svatební slavnosti. A chvály Ježíšovi? To není 
žádné překvapení, jsme děti Boží, skrze Ježíše Krista. A On je přeci dárcem radosti!“ Akila na to: 
„Slyším samou radost. Jsou tihle lidé všichni křesťané?“ Jedna žena jí odpověděla: „Ne všichni 
věří v Krista. Pozvali jsme také rodiny z vesnice, které vyznávají jiné náboženství. Chceme jim 
zvěstovat evangelium. Během oslav jde přeci často o radost přirozenou i duchovní, o jídlo fyzické 
i duchovní. Jak se říká, ‚zabijeme dva ptáky jedním kamenem'.“ Akila poděkovala: „Děkuji, sestro. 
Jak vypadá svatební obřad?“ Žena odpověděla: „Pochopitelně celá oslava vyvrcholí v církvi, tam 
se vezmou. Mnoho svatebních hostů je zvědavých, hlavně těch, kteří vyznávají jiné náboženství. 
Chtějí poznat naše zvyky, které patří ke křesťanskému sňatku. Zkrátka, jak je psáno: Hlásej slovo 
Boží, ať přijdeš vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej v trpělivém vyučování (2 Tim 
2:42). Toto je výborná příležitost hlásat evangelium. Před dvěma měsíci na podobné svatební 
hostině přijalo 50 lidí, mužů a žen, následovníků místního náboženství, Ježíše Krista do svých 
životů. Pán se v naší zemi oslavuje!“ Akila: „Děkuji ti, milá sestro. Neumíš si představit, jak moc 
bych si přála, abych měla takovou znalost Bible jako máš ty. Kde ses o těchto Božích věcech do-
zvěděla?“ Žena na to: „Odkud přicházíš, sestro Akilo? Nevíš o tom, že jsem absolventka biblické 
školy? Ta je vysílána každý den v našem jazyce, kabylštině. Dostává se k nám rozhlasem, přes 
nejvyšší biblickou školu – rádio TWR. Už 15 let s celou svou rodinou poslouchám tyto výklady. 
Bůh z nás prostřednictvím tohoto vysílání učinil své služebníky. Zde v Kabylii poslouchají doslova 
miliony lidí. Musíme se za lidi modlit bez ustání!“ Akila: „Jsem tak ráda, že jsme se potkaly! Děkuji 
ti, milá sestro v Kristu, za tyhle dobré zprávy. Budeme se za vás modlit. Zůstávejte v Pánově pokoji. 
Na shledanou.“

Modlitby:
– Modlete se za církev v Alžírsku, která rychle roste, obzvlášť v Kabylii.
–  Modlete  se  za  nové  věřící,  aby  setrvali  na  nastoupené  cestě  pod  ochranou 

Spasitele, Ježíše Krista. 
– Modlete se za rodiny, které jsou rozdělené kvůli víře v Krista. Modlete se za ty 

členy rodin, kteří ještě nejsou Ježíšovými následovníky, aby zatoužili Mu patřit.
– Modlíme za všechny, kdo přispívají na Boží práci mezi kabylsko-berberskými 

lidmi – jak modlitbami, tak finančně. Ať je jim Bůh zdrojem požehnání. 
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dobré jim zprostředkovávat světlo Božího pohledu. Děkuji a  přeji vše dobré. Jarka    Dobrý deň. 
Po oboznámení sa s činnosťou TWR som sa rozhodla toto kresťanské rádio finančne podporiť. Preto vás 
prosím o zaslanie osobného čísla na uvádzanie variabilného symbolu. Ďakujem, Eleonóra   Drazí přátelé 
TWR. Jsem s  vámi velmi spokojená různým způsobem. Dávno po  vlnách éteru, i  když to spojení bylo 
všelijaké. Časy se mění – i možnost poslechu. K náslechu i zjištění programu už nepotřebuji vysílací časy ani 
zpravodaj Anténa. Je mi 75 let, díky Pánu za vedení celým životem, že mne provázel a vede dále, dal přežít 
mozkové příhody, kombinované operace i  srdce, dává sílu vydržet i  problémy páteře. Jsem od  dětství 
slabozraká, nyní je to praktická slepota, ale za celé Pánovo vedení Jemu vděčím a chválit Jej nepřestanu, ani 
vás v  modlitbách Jemu předkládat. Když jsem schopná poslechu, tak mám možnost přes internet 
z archivních pořadů TWR a Rádia 7. Dík za službu, kterou činíte. Helena   Dobrý den (nebo spíš noc), běžně 
v tuhle dobu rádio (dokonce ani Rádio 7) neposlouchám, ale protože dneska výjimečně ano a zaujalo mě 
téma, rozhodla jsem se zareagovat. Mám takovou zkušenost, že víc než úmyslná zlá slova zraní něco, co 

O co jde v Plzni?
Jedním z významných kanálů, kterými se dostávají pořady TWR mezi posluchače, je vysílání ve-
řejnoprávního Českého rozhlasu Plzeň. Každou sobotu se ozývá ve 20 hodin znělka hodinového 
pořadu Na křesťanské vlně Plzně, který zde má už více než patnáctiletou tradici. 
Za mnohá  léta  se  křesťanská  vlna z  Plzně několikrát proměnila,  vystřídalo  se  v  ní  několik mo-
derátorů, měnil se čas vysílání i obsah. Žel, od 1. 1. 2012 je její existence na frekvencích Čes-
kého rozhlasu Plzeň ohrožena. Ne snad, že by se naše pořady někomu znelíbily, naopak. Ale 
od 1. 1. 2012 budou regiony vysílat své vlastní pořady pouze od 6 do 19 hodin a poté se všech-
ny stanice spojí a budou společně připravovat tzv. Regionální noc. Tento model vlastně u většiny 
regionálních stanic Českého rozhlasu už funguje, avšak Plzeň měla dosud výjimku a připojovala 
se do Regionální noci až ve 23 hodin. Tuto výsadu ztrácí, a proto musí zrušit či přesunout pořady, 
které od 19 do 23 hodin vysílala. Mezi nimi i Na křesťanské vlně Plzně. 
Pan ředitel Zdeněk Levý vyjadřuje našemu vysílání podporu, a proto dojde ještě k dalšímu jed-
nání, zda by se křesťanská vlna nemohla přesunout opět na sobotní sedmou hodinu ranní. Jak 
případná jednání dopadnou, to bude zřejmé až po uzávěrce tohoto čísla Antény.
V souvislosti s nástupem nového generálního ředitele Českého rozhlasu Petra Duhana se od ledna 
2015 chystají ve vysílání celého Českého rozhlasu velké změny. Z ekonomických důvodů budou 
regionální stanice propojeny s dnešní Dvojkou (stanice Praha) a budou mít pouze 8 hodin samo-
statného vysílání denně. Ve zbývajícím čase bude vysílat Praha. Zda se v Plzni najde v omezeném 
čase prostor i pro NKVP,  je dnes nejasné. Nebude se však jen omezovat a rušit. Podle plánů 
pana Duhana by měla vzniknout nová celoplošná stanice mluveného slova a my máme naději, 
že se na ni podaří přesunout i některé křesťanské pořady. 
Křesťanské rozhlasové vysílání Českého rozhlasu sleduje Mediální komise při Ekumenické radě 
církví, která je vedle České biskupské konference jediným partnerem veřejnoprávního rozhlasu 
i  televize. Mediální komise se na své poslední schůzi v září 2011 rozhodla monitorovat právě 
NKVP z Plzně (pořady jsou dostupné na webových stránkách www.nabozenstvi.com). Dojde-li 
ke rušení těchto pořadů, bude Ekumenická rada církví nejspíš intervenovat u Rady pro rozhlasové 
vysílání. Jelikož v západních Čechách není zachytitelný signál Radia Proglas, je pořad Na křes-
ťanské vlně Plzně jediným křesťanským vysíláním, které je zde dostupné (kromě pořadů vy-
sílaných na celoplošných stanicích). A jelikož ze zákona musí veřejnoprávní rozhlas vysílat i pro 
menšiny, a křesťané jsou v tomto státě jako menšina vnímáni, mají na takové vysílání nárok.
My, kteří NKVP na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň připravujeme, se však víc než na inter-
vence u Rady spoléháme na podporu našeho nebeského Otce. O přímluvu vás, našich poslucha-
čů, u Něj vás tímto článkem prosíme.
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nebylo myšleno kriticky, dokonce někdy i slova, která byla myšlená dobře (i třeba jako pochvala). Maryla 
(ohlas na pořad Noční můry)   Dobré dopoledne, před druhými lidmi nosíme masku. Někteří jsme se už 
napůl odmaskovali, někteří máme masku ještě pořád pevně na obličeji. Většinou to asi souvisí se špatnými 
zkušenostmi, které máme s druhými lidmi. Tento „strach“ se projevuje i v naslouchání a přijímání druhých 
názorů. Mám strach, abych nebyl ovlivněn… Žel tyto zkušenosti mají lidé někdy i  z  církve. Ale čím více 
člověk spoléhá na Boha, tím více se nemusí bát lidí, jejich názoru a vlivu na nás. Marek (Ohlas na tematickou 
sobotu – Všeználci a  Brouci Pytlíci)    Ctěné, vážené a  milé rádio. Děkuji tímto paní redaktorce Kateřině 
Hodecové za NSFP. S upřímností sděluji, že na toto téma jsem toužebně očekával nějaký pořad, aby bylo 
i  o  finančních záležitostech hovořeno v  křesťanském médiu. Totiž, přesně v  odvysílaném duchu pořadu 
a jeho smyslu chápu a i cítím, že věřící člověk, znovuzrozený, by měl takto rozdělovat svoje peníze. Přiznávám 
se však jedním dechem, že doposud jsem do tohoto stavu nedospěl. Přeji všem, sobě, vám i posluchačům, 
abychom v  této oblasti našeho pozemského života mohli v  Duchu svatém i  Písem svatých zodpovědně 

Bára Moravcová
(Letos se přidala k týmu externích spolupracovníků – moderuje živé vysílání Rádia 7. K rozhovoru 
ji pozvala Lucie Endlicherová.)

Kdyby se podle Tvého 
dosavadního života 
měla natáčet pohád-
ka, jak by vypadala? 
Jaká by byla princezna, 
království, ve kterém 
vyrůstala a kdo by byl 
součástí její družiny? 
Můj  život  je  taková  dobro-
družná  pohádka,  která  sice 
stále  nemá  jasný  konec, ale 
zato  docela  ucházející  zá-
kladní dějovou linii.
Spíš  než  o  princezně  bych 
o  sobě  přemýšlela  jako 
o Pipi Dlouhé punčoše, která 

je stejně jako já rozverná, upovídaná, neposedná a někdy také tvrdohlavá a rozhodně nepohrne 
žádnou srandou. I to království tak trochu s Pipi sdílím – žádný zámek, ale útulný domek na seve-
ru Moravy obklopený kopci a s výhledem na Praděd. A družina? Tak ta je vskutku početná – ale 
řekněme, že to zdravé jádro tvoří rodiče, prarodiče, čtyři sourozenci a nejbližší přátelé. 

Stačí Ti, když pohádky končívají oním „žili šťastně až do smrti“, nebo raději 
fantazíruješ, co bylo dál?
„A  žili  šťastně“  zní  dost  dobře,  ale  tak  trochu  neurčitě.  Rozhodně  ráda  fantazíruju,  vymýšlím 
a zlepšuju, co se dá. Tedy vztáhnuto na mě bych řekla: „A žila šťastně a s trochou fantazie, měla 
život plný dobrodružství, bez nudy a zahálky – tak, aby mohla žít s úsměvem na tváři.“

Jak se stalo, že se Tvůj životní příběh stal součástí vyprávění o Božím království 
na zemi? 
O Pánu Bohu jsem nikdy nepochybovala – už od dětství  jsem Ho vnímala jako součást svého 
života. V patnácti jsem ale začala více přemýšlet o tom, kdo skutečně pro mě Pán Ježíš je a záhy 
jsem si uvědomila, že Ho vlastně neznám.

Bára Moravcová v kokpitu Rádia 7
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a bohabojně si počínati. S velkým poděkováním vám i vašemu hostu bratru Janu Zajíci váš věrný a oddaný 
posluchač Jiří   Srdečně zdravím všechny pracovníky TWR v ČR ! Volám sa Csaba. Pravda, že doteraz jsem 
nebyl posluchač českého TWR, ale slyšel jsem v  těchto dnech váš pořad o  desateru přikázání na  MP3, 
a některé věci tam byly pro mě i moc živé, za co chválím Pána. Už jsem se domluvil s kolegou (a naším 
bratrem v  Kristu), že mi překopíruje nahrávky vašich vysílání, které stáhl z  internetu. Jsem rád. Jinak 
pravidelně poslouchám maďarské TWR, MERA rádio, na středných vlnách, a jakž takž jsem s nimi i v kontaktu. 
Ještě alespoň stručne o  mně, abyste měli alespoň trošičku představu, co jsem za  člověka. Pochádzam 
z Lučenca (Slovensko), ale už 14 roků pracuji a žiji v Uherském Hradišti, mám maďarskou národnost. Do roku 
1998 jsem byl úplný nevěřící. V  roku 1998 mi ale Pán Bůh přes jednu těžkou mozkovou chorobu (zápal 
mozkových blan – 2 a půl týdne v kómatu) podal svědectví, že je živý. Ještě ten rok jsem se mohl na Slovensku 
dozvědět o Boží pravdě, o oběti Pána Ježíše Krista i za mne, a po lítosti nad hříchy a prožitém pokání a vydání 
mého života do Božích rukou mi dal Hospodin milost a zapsal i mé jméno do knihy života. Od té doby mám 

Měla jsem velkou touhu objevit skutečnou podstatu a pravdu o Pánu Ježíši. Po půlročním hledání 
mě Pán Ježíš nenechal v nejistotě a poznala jsem Ho jako svého osobního Spasitele – Boha, který 
se stal člověkem, zemřel za mě, a kterému nejsem lhostejná. 
Dnes bych řekla, že jsem racionálně došla k tomu, kdo Ježíš skutečně je a toto poznání mě pak 
vedlo k rozhodnutí vložit svůj život do Jeho rukou.

Baví Tě více pohádky a vymyšlené příběhy, nebo máš raději realitu zachycenou 
v dokumentu? 
Mám ráda a vážně oceňuji, když můžu vidět věci jasně a takové jaké jsou. „Růžové brýle“ tedy 
spíše odkládám. Přesto ale věřím, že i realita může být pohádková – tedy stejně nepředvídatelná 
a zajímavá. V životě existují překážky, které musíme zdolat, ale nakonec se vyplatí vydržet a věřit 
v dobro, namísto toho, abychom byli zákeřní, lstiví a chamtiví.
Záleží tedy na člověku, jak se k realitě postaví a jak ji chce prožít. I realistický dokument může 
být srdce beroucí příběh.

Která biblická kniha je Tvému srdci blízká – a proč? 
Už od dětství ke mně promlouval příběh Josefa. Vytrpěl si spoustu zla a příkoří, ale Pán Bůh mu 
žehnal a dopřával zdaru i v těchto nelehkých situacích. To, co si cením na Josefovi, je skutečnost, 
že se naučil být flexibilní i v cizím prostředí a i tam zůstal Bohu věrný, ač to nebylo vždy jedno-
duché. Život mu sice nevycházel podle  jeho představ, ale z celkového pohledu byl  jeho život 
úspěšný, a to díky jeho věrnosti Bohu.

Každý z nás občas sní o tom, jaký život by si přál – jak by sis představovala 
ten svůj? 
Ohromně ráda plánuji a nejradši s řádným předstihem. Život mě ale poučil, že ne všechno je fajn 
plánovat, protože pak může přijít zklamání.
Nenechala jsem se ale zcela odradit a dá se říct, že mám alespoň nějaké záchytné body, které 
bych v životě chtěla zažít či dosáhnout.
V osobním životě bych určitě chtěla zažít atmosféru vlastního „rodinného krbu“. V profesním ži-
votě bych pak chtěla být učitelkou na střední škole, která nebude šířit jen vědomosti, ale i lidskou 
vřelost a  inspiraci k  tázání se a odkrývaní pravé podstaty života. Jsem sice teprve v začátcích 
své pedagogické působnosti, ale i tak si odvažuji říct, že školy jsou plné perspektivních mladých 
lidí, kteří potřebují správný impuls k životu. A já doufám, že se mi jednou v životě podaří alespoň 
některé z nich zastavit v ošemetné každodennosti tak, aby popřemýšleli.

Kdybys dostala za úkol napsat knihu, co by v ní nechybělo? 
Na napsání knihy bych se nikdy nezmohla – spíš bych to viděla na sepsání stránkového letáku 
s omluvou, že nerada píšu příběhy, ale raději je tvořím se spoluprací příjemného publika.
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živé slovo z Bible na každý den a živé obecenství s Pánem Ježíšem skrze Ducha svatého na modlitbách, 
a i jistotu o spasení. Pán Ježíš mne vyléčil z té choroby a z milosti jsem dostal zpátky i povolení řídit auto. 
Uvědomuji si, že to, že teď můžu vám psát, je taky milost (i  když ještě můj český pravopis je tak trochu 
„mezinárodní“, za co se moc omlouvám). Každopádně budu na vás myslet na modlitbách, a když mi to Pán 
Ježíš povolí, tak možná vám pošlu i něco do kasičky. Ale to fakt neslibuji, protože finance jsem Pánovi vydal, 
tak mne řídí On, kde dát a kde ne. Přeji vám mnoho Božího požehnání, vedení Duchem svatým ve vytváření 
pořadů a Boží starostlivost i o finance, abyste měli vždy dost. Csaba   Dobrý den, moji milí. Takto začíná 
svůj pořad Houpací křeslo paní Marie Frydrychová a takto začínám svůj dopis i já. Vaše rádio jsem si někdy 
před 15 lety naladil na střední vlně. Tehdy jsem před spaním poslouchal různé stanice, a tak jsem při ladění 
z ničeho nic uslyšel pořad Světem Bible. Protože jsem římský katolík, byl jsem zvědavý přirozeně na další 
pořad mně tehdy neznámé křesťanské stanice. Vaše vysílání jsem potom poslouchal stále, pokud to čas 
a okolnosti dovolily. V poslední době jsem díky internetu zjistil, že provozujete web. Tam jsem se dověděl 

Je pro Tebe práce v rádiu spíše pohádkou, nebo tím syrovým dokumentem? 
Být v rádiu, to je jedna velká pohádka! Přirovnala bych se k postavě Nebojsy: Máte před sebou 
věci, o kterých ani řádně nevíte,  jak fungují po technické stránce, a jen doufáte, že to, co víte, 
postačí k tomu, aby se váš hlas donesl až k posluchači. Za mikrofonem rozhodně také nechybí 
adrenalinové dobrodružství a četné zápletky; na druhou stranu ale přicházejí i úsměvné chvíle či 
pocit vítězství. Řekla bych – pohádka se vším všudy.

Už sis za mikrofonem někdy řekla: „Tak pro tenhle okamžik stálo za to tady 
být“?
Jsem teprve v začátcích a stále mám co zlepšovat. A možná právě proto mám takový pocit pokaž- 
dé, když odvysílám. Ten okamžik, kdy se s posluchači loučím, je pro mě vážně sváteční – vždy 
jsem si vědoma toho, že k úspěšnému vysílání nestačí jen Bára, ale Bára, která doufá, že ji Duch 
svatý nenechá na holičkách, ale nasměruje tak, jak je třeba. 

Pracovníci TWR-CZ přijali pozvání 
věřících z Křesťanského sboru Vsetín, kde 

povídali o rozhlasové misii v naší zemi.

Ředitel holandského TWR Bernard Oosterhoff 
navštívil naši redakci – Lída Hojková tlumočila 
besedu s pracovníky.
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i celou historii TWR. Jsem vám velmi vděčný za vaši práci a službu, kterou konáte pod Božím vedením pro 
nás lidi. Vaše pořady si přehrávám spíše ze zvukového archívu a VŽDY mě naplní radostí a větší důvěrou 
k Bohu. Vaše pořady jsou opravdu STUDNA SLOVA a SLOVA PRAVDY A ŽIVOTA. Nejraději mám hlas paní 
Frydrychové. Dokáže mě vždy zklidnit v srdci a povzbudit. To ovšem neznamená, že ostatní moderátoři by 
mne nezaujali. Nyní jsem právě doposlouchal relaci Rozmarýna s hostem paní Jarmilou Káňovou. Velmi se 
mi to líbilo a poučil jsem se. Také si jí vážím za její postoj k Bohu a k životu. Rád vás slyším aspoň přes internet. 
Některé pořady jsem bohužel nestihl si přehrát. Zjistil jsem ve svém životě, že není důležité, v které církvi 
člověk je, ale jak svou církev žije. Proto rád aspoň na internetu čtu různé církevní stránky a hledám, co je 
spojuje. Poslouchal jsem dříve i Radio Proglas, ale vaše vysílání dává křesťanství další rozměr, protože se 
neorientuje výlučně na  jednu církev. Přeji vám do dalších let z celého srdce Boží požehnání a vytrvalost. 
Děkuji vám co nejsrdečněji za vše, co děláte. Pavel   Dobrý den, poslouchám dnešní pořad NSFP a těší mě 
svědectví, že Bůh s Romy jedná. Neviděl bych ale tak jednostranně, že Romové žijí ve společnosti, která je 

Modlitby
O nic nebuďte pečliví, ale ve všech věcech skrze modlitbu a poníženou žádost s díků činěním 
prosby vaše známy buďte Bohu. (Filipským 4:6)  
Kolik starostí se na nás den za dnem valí! Někdy prožíváme velmi náročné období, kdy se zdá, 
že na všech frontách je boj. Děláme si starosti o své blízké, kteří nepatří Bohu, modlíme se za ne-
mocné a vyhlížíme pomoc ve finančních těžkostech. Je toho mnoho, za co se modlíme… mnoho 
proseb přinášíme Bohu. A On nám vždy trpělivě naslouchá. 
Může se stát, že když se modlíme, naše modlitby se omezí pouze na prosby a žádosti. Předloží-
me před Boha svůj pomyslný seznam, jako když jdeme na nákup. Tam si také poznačíme vše, co 
bychom chtěli koupit a na co nechceme zapomenout. A může tomu tak být i s našimi modlitbami. 
Máme dlouhý seznam potřeb a starostí. 
Nedávno jsem slyšel příběh o jednom prostém muži, který miloval Boha. Žil obyčejný život a cho-
dil se svým Pánem. Bylo na něm vidět, jak Boha miluje. Když zestárl, onemocněl rakovinou. Míval 
velké bolesti, ale přesto se radoval. Děkoval Bohu za každý den a říkal: „Já se tak těším, až budu 
s Ním v nebi! Někdy to trochu bolí, ale to nevadí. Jsem Bohu vděčný za tolik věcí. On je dobrý! 
Stále Mu děkuji, že mě přijal.“
Tento příběh se mě dotknul. Děkování a vděčnost navzdory bolesti a utrpení. To je to, co tento 
muž měl.
Když přemýšlím o modlitbě a o tom, jak k ní přistupujeme, znova se rozhoduji přicházet ke svému 
Pánu s děkováním a vděčností.
Prožíváme zde v redakci mnohé těžkosti, poslední měsíce mnozí z nás procházejí různými nemoce-
mi a zkouškami. Při tom všem ale děkujeme Bohu za to, že je s námi a že máme ve svých životech 
svědectví, že nikdy nepřišel s pomocí pozdě. A učíme se přinášet před Něj své žádosti a potřeby 
s děkováním a vděčností. A důvodů k děkování máme skutečně mnoho.
Z Boží milosti jsme to, co jsme a děláme to, co děláme. Všechno je to pouze z Boží milosti. To si 
stále znova a znova uvědomujeme. Děkujeme za svobodu v naší zemi, že můžeme předávat tu 
radostnou zprávu – evangelium – i prostřednictvím našeho vysílání. A děkujeme za vás, kteří nás 
podporujete. Bez vás by to nebylo možné.
A pokud toužíte se modlit spolu s námi, tak zde je pár podnětů:

D ě k u j e m e
•  za moc Božího slova, které Bůh používá v srdcích posluchačů pro svoji práci s člověkem a za to, 

že s Božím slovem můžeme denně pracovat
•  za Boží milost a pomoc pro každý den,  která  se mimo  jiné projevuje  také ve vás,  kdo nás 

podporujete
•  za vaši štědrost, díky které stále vysíláme
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nenávidí, že je špatně, když si „bílí“ kontrolují kabelky po nástupu Roma do MHD a že jsou to předsudky. 
Osobně si myslím, že jde o úsudky získané na základě zkušeností – neměli bychom je užívat paušálně, ale 
dělat, že špatné zkušenosti nemáme, to by nebylo rozumné, protože by se člověk nechránil před nebezpečím, 
které tu reálně a  statisticky je. Příklad: když se po  roce 1989 otevřely hranice, brzy byly v  rakouských 
obchodech cedule NEKRAĎTE, což odráželo realitu, že to jsou Češi, kteří tam kradou. Nebylo by na místě, 
abych si já jako Čech stěžoval, že se ke mně Rakousko nechová hezky, že si myslí, že i já kradu – spíš bych měl 
mít lítost nad tím, že můj národ má tuto pověst a měl bych se za něj modlit jako Jeremiáš za svůj národ. 
Tento postoj však u Romů přinejmenším „není slyšet“ a děláme z nich oběti – kdybychom takto vychovávali 
svoje děti, brzy by nám přerostly přes hlavu… Bydlel jsem pět let v Novém Bydžově, tak vím, o čem mluvím. 
Žena tam učila děti na ZUŠ a ani odpoledne nemohla vyjít s dětmi kreslit do parku, aby se k nim nesemknuly 
romské děti a nechtěly krást… V televizi v pořadu Máte slovo mluvil starosta Nového Bydžova velmi dobře 
a pravdivě, ale v podstatě byl zesměšněn – i Romy… Moc se nedivím, že tam lidi pozvali radikály – sám se 

•  za povzbudivá slova, kterých si vážíme a pomáhají nám jít dál
•  za vaše reakce, podněty, připomínky i svědectví z vašich životů
•  za změnu životů jednotlivců, kteří se za pomoci našich programů nechali oslovit Božím slovem 

a otočili cestu svého života k směrem Bohu

P r o s í m e
•  za nové a nové inspirace pro tvorbu dalších pořadů
•  za čerstvý a hluboký vztah s Bohem, který se promítne do všeho, co děláme. Chceme lidem 

předávat to, co jsme sami prožili, představovat Ježíše, jaký skutečně je
•  za naplnění Duchem svatým a zmocnění k hlásání evangelia, aby se dotýkalo lidských srdcí 
•  za posilování našich vztahů v redakci – děkujeme za vzájemnou pomoc a porozumění
•  za další spolupracovníky s novými nápady a elánem
•  za nová témata, hosty
•  za tělesnou sílu a vítězství v osobních zápasech víry – mnozí jsou často nemocní

Ekonomika
Správní  Rada  TWR-CZ  každoročně  plánuje  ma-
ximální  výdaje  a  schvaluje  výdajový  rozpočet. 
Na  rozdíl  od  všech  možných  jiných  institucí  jsme 
nikdy  do  rozpočtu  nezahrnovali  příjmy.  Plánujeme 
jen výdajovou část rozpočtu a ta se pohybuje zhru-
ba od 6 milionů korun v roce 2007 do 6,5 milionu 
korun v roce 2012.
Ovšem když se podíváte na naše každoroční hospo-
daření, zjistíte, že žádný rok jsme tyto výdaje „nespl-
nili“.  Důvod  je  jednoduchý.  TWR-CZ  nemá  kapitál 
ani roční příjem v dané výši, a tak může utratit je tolik, 
kolik má. Skutečné výdaje jsou každoročně zhruba 
o  20  až  30  %  nižší  než  ty  plánované.  Je  logické, 
že se pak nedostává na to, co není zrovna životně 
nejdůležitější, jako je údržba domu, nové auto (naše 
Honda má už 16 let) a nakonec není ani na pořád-
nou propagaci nebo přiměřené zvýšení mezd. Zde 
je nutné dodat, že téměř všichni pracovníci TWR-CZ 
už mají nějaký druhý pracovní poměr a to jen proto, 
aby mohli v TWR pracovat dál. To není ideální situa-

Emil Kroczek z Třanovic pomáhá s archivací 
starých relací Jiřího Hurty. Právě přivezl další 
zásilku relací.
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k tomuto pozvání stavím neutrálně. Někdy chodím na oběd na úřad práce a nezřídka tam vidím přijet Romy 
v Mercedesu… Cesta služby jednotlivcům je asi jediná možná… S přáním požehnaných dnů. Michal (ohlas 
na pořad NSFP – Církev a Romové)   Milí bratia, po pol roku sa opäť ozývam. Počas dovolenkových dní mi 
unikli niektoré relácie z Vášho archívu. Stále je veľký záujem v našom okolí – vo zvolenskom zbore i medzi 
najstaršími veriacimi, ktorí prežívajú jeseň života v Elime – o relácie TWR kvôli zdravému biblickému učeniu. 
Preto by som vás poprosil o ich zaslanie cez internet, tak, ako ste to v minulosti uz aj niekoľkokrát urobili. 
Budem sa snažiť polepšiť a nepridávať Vám prácu. Na druhej strane to beriem ako dalšiu možnosť poďakovať 
sa za vašu prácu a vyjadriť, že je o ňu záujem nielen v Českej republike, ale okrem iných krajín aj v susednom 
Slovensku. Prajem Božiu múdrosť a silu do vašej práce. S bratským pozdravom, Daniel  Zdravím do Rádia 
7, moc díky za váš dnešní pořad o chlapech s Petrem Húštěm. Začala jsem ho poslouchat ještě v polospánku, 
ale úplně mě probral, dokonce až k tomu, že jsem si začala dělat poznámky J – těch zajímavých myšlenek 
tam bylo tolik… určitě doporučím i dál. (Mimochodem, chystáte někdy pořad Jak se z dívky stává žena? 

ce, ale pracovníci o tom nemluví – jde o objektivní konstatování faktu, kde se hlavně nedostává. 
(Musíme brát také v úvahu, že z mezd se vypočítává důchod a průměrný věk pracovníků v TWR 
se zvyšuje a mnohdy blíží k důchodové hranici.) 
Na druhou stranu jsme nadšeni právě tím faktem, že Bůh povzbuzuje dárce, aby poslali právě 
tolik, kolik na provoz nutně potřebujeme a jsme Bohu opravdu vděční, že nemáme žádný dluh, 
můžeme zaplatit všechny zákonné odvody a pojištění, žít i pracovat s vědomím, že nám přísluší 
starost o službu a nemusíme se trápit  tím, co budeme jíst a co na sebe. Víme, že i v  tom málu 
máme velké bohatství proti těm, kteří nemají ani střechu nad hlavou, nemají co do úst anebo cho-
dí do práce a už několik měsíců nedostali mzdu… i to je realita dneška a zdaleka ne nějakého 
vzdáleného kontinentu!
Děkujeme Bohu za vás a vám za vaši starost o Boží dílo v naší zemi.
Vývoj příjmů a výdajů v roce 2011 vidíte na grafu.

Polemika (i teologická) – ale s kým?
Podle názvu je teologie chápána jako vědecký rozbor pramenů víry, jejich systematická analýza 
a pokus o verbalizaci a praxi této víry. To je slovníkové vysvětlení a naznačuje, že tato disciplína 
je veskrze velmi zajímavá,  leč křesťan se musí míti na pozoru. Proč? Teologii může zvládnout 
nejen křesťan, ale i kdejaký učenec, dokonce i ateista. Ale život víry zvládne jenom křesťan.
Dnešní doba je strašně úžasná – rozuměj strašná i úžasná zároveň, viděno nyní z pohledu sdí-
lení  informací.  Vše  možné  i  nemožné  a  z  různých  hledisek  najdeme  v  nekonečné  zásobárně 
dostupných informací. Zásobárna veliká, ale kvalita a pravdivost bez záruky – nekontrolovaná, 
moderněji: nekontrolovatelná. Ale zajímejme se zde jen o  teologii a Život víry (čímž nemyslím 
název časopisu, ale jedinečný život s Pánem Ježíšem Kristem, život, který nemá alternativu, modi-
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Nebo byl teď někdy a  jen jsem si ho nevšimla?) Jinak díky za  veškerou práci, kterou děláte. Ráda vás 
poslouchám (pokud mám kde). A jsem moc ráda, že mám co doporučit svým hledajícím kamarádkám J. 
Díky, Alena    Dobrý den, jen bych vás chtěla informovat o  pravidelném daru (momentálně do  konce 
letošního roku) ve výši 300 Kč měsíčně, který by vám měl chodit na váš účet. Doufám, že alespoň to málo, 
které jsme schopni momentálně vyčlenit, vám pomůže ve vaší požehnané činnosti. Hodně síly a Božího 
požehnání přejí Renata a  Radek    Milí TWRáci, chtěla bych vám poděkovat za  novou, perfektní formu 
stahování jednotlivých pořadů ze zvukového archivu. Jednotlivé pořady si stahuji již delší dobu a  když 
vynechám nějaký týden, posléze je, oproti minulým dobám, mnohem rychleji doplním J. Ještě jednou 
velké díky šikovné hlavičce, která tento nový systém vymyslela. S  přáním Božího požehnání, Dagmar 

 Ahoj, osobně sem do církve chodil jako malý s rodiči. Když se rodiče rozvedli, chodil jsem jen s mámou 
a nakonec jsem se přestěhoval k otcovi a do církve jsme chodit úplně přestal. Před 4 měsíci jsem poznal lidi, 
kteří mě zatáhli do říčanského CB. Tam teď chodím pravidelně. A můžu říct, že ten pokrok, co jsem ve víře 

fikaci a je skutečně jen jeden). A ještě jednou opakuji: Křesťane, střízlivě a opatrně: Teologie jako 
disciplína může úžasným způsobem prohloubit pochopení Bible, samotného Boha, může (a snad 
by i měla) vést směrem k Bohu a Jeho podstatě. Je to teologie uchopená mocí Ducha svatého, teo-
logie zkoumaná oním berienským „tak-li“. Na druhé straně ve víře a v Bohu neukotvený jedinec 
může pod vlivem nepřezkoumané teologie být úplně dezorientován či sveden. 
Ale sestupme z vysoké a vědecké  teologie a zůstaňme na zemi,  tam, kde se „teologie“ stává 
denní součástí společného života věřících.
Onen  rozbor pramenů víry  (a vynechejme  i  slovo vědecký a klidně připusťme  i  laický a ama-
térský) a systematická analýza Bible přináší nejednu vzrušenou debatu. Nechodím po univerzi-
tách a nestuduji ony teologické vědecké analýzy a ani se nepřikláním k žádnému teologickému 
„-ismu“.  Z  tohoto  hlediska  jsem  pro  teology  nečitelný,  nevýrazný  a  nezajímavý.  Přesto  nejsem 
těchto vzrušených teologických debat uchráněn. Odehrávají se totiž i v církví, v té církvi, která je 
tělem Pána Ježíše. Jednotlivé údy sobě navzájem vědecky, amatérsky a všelijak jinak, a hlavně 
zapáleně a přesvědčivě dokazují, co a jak Bůh myslel a jak se má Bible chápat a podle ní žít. 
Uvedu pár klasických žhavých témat (nikoliv mezicírkevních – tam se zbaběle tvrdí, že nepodstat-
né se neřeší a podstatné nás spojuje. Mám na mysli vnitrocírkevní debaty, často různých názoro-
vých proudů, generačních pohledů). Sice nerad, neboť zadělávám na další teologickou vášnivou 
debatu, což není vůbec moje ambice, ale přesto uvedu např.: křest, role žen v církvi, přikrývání 
hlav sester, starší (biskup) sboru, večeře Páně… atd.
Bůh v Bibli nechal například poznamenat, že (cituji): Nuže, biskup má být bezúhonný, jen jed-
nou ženatý, střídmý, rozvážný, řádný, pohostinný, schopný učit, ne pijan, ne rváč, nýbrž vlídný, 
smířlivý, nezištný. Má dobře vést svou rodinu a mít děti poslušné a počestné; nedovede-li 
někdo vést svou rodinu, jak se bude starat o Boží církev? (1 Tim 3). A jak to tedy zařídit, když 
ten bratr je nejlepší kandidát na biskupa – staršího sboru – ale jeho děti jsou velmi problematic-
ké? Šikovný teolog vysvětlení najde a problém je vyřešen… Je? 
Bůh v Bibli nechal například poznamenat, že  (cituji): Posuďte to sami: Sluší se, aby se žena 
k Bohu modlila s nezahalenou hlavou? (1 Kor 11:13). A vědeckým rozborem textu nějak teolo-
gie došla k obecnému povědomí, že to je záležitost dobově-kulturní, jiný teolog zase přišel na to, 
že ženy mají mít přikryté hlavy jen ve společném shromáždění, a tak se to vyhlásí z kazatelny 
a napíše v časopise a problém je vyřešen. Je?
Nechci moc pokračovat v příkladech, ale je jich víc než dost.
Zajímavé na těch debatách je i to, že nad Biblí se nejvášnivěji diskutuje tehdy, když nám něco 
nesedí, nebo něco nechceme dělat – a když se nedá najít biblické vysvětlení, hledáme teologic-
ké. Biblické nenajdeme, teologické snadno. A tady (pro mě osobně) něco nehraje. Ještě silněji 
cítím onen nesoulad v situacích, kdy tyto debaty „nad Biblí“ nezůstávají v rovině debaty, ale dříve 
nebo později pronikají do morku sborového života tak chorobně, že vedou k nesoudné kritice 
druhých, k rozdělení, berou pokoj, stupňují napětí mezi generacemi a přívrženci toho či onoho 
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za  těch několik měsíců zaznamenal, jsem ještě nezažil. Proto si myslím, že církev je opravdu potřebná 
a nutná. A nejen abychom si poslechli kázání, ale mě osobně naplňuje, když vidím, že jsou i jiní křesťané, že 
si s  nimi mohu promluvit o  Bohu, o  víře, o  tom, co teď s  Bohem řeším. A  v  neposlední řadě musím říct 
a položit zároveň řečnickou otázku: Co je krásnější než skupinová modlitba a vzájemné sdílení? Váš věrný 
posluchač David   Jsem nemocná. Podle lékařů je to nevyléčitelné, mnohokrát jsem volala k Bohu, proč. 
Nemám odpověď, ale vím, že ve všem je se mnou a provází. On není povinen mi odpovědět, na mně je 
důvěřovat, že ví, proč a že Jeho smýšlení o mně je o pokoji. Jana   Dobrý den, především vám děkujeme 
za  nádherné pořady z  TWR. Jste na  území ČR jediná stanice, která nás může obdarovávat pravidelně 
rozmanitými druhy křesťanských pořadů posilujících Boží lid se zřetelnou snahou neodchylovat se od Písma. 
Děkuji pak Petru Vaďurovi, jehož rozhovory s  předními znalci Písma a  rozhovory se svědky obrácení   
poslouchám již několik let ze záznamů TWR a ČRo. S přáním, aby byl náš Pán stále ve Vašich srdcích. Petr 

 Milí přátelé v Rádiu 7, přiznávám, že už několik týdnů odkládám dopis. Nejdřív jsem byla velmi unavená 

učení. Pravý opak toho, co Boží slovo a Jeho duch má v lidech působit. Zpravidla se nedostává 
pokory, oné vlastnosti, které se máme učit od samotného Pána. 
V tomto zamyšlení vůbec neříkám, jak Bibli v daných pasážích rozumím já. Chci jen ukázat, že se 
hodně bojím „této“ – a už nechci ani říkat teologie, i když právě touto disciplinou se zpravidla 
jedna strana silně ohání. Ale bojím se těchto vášnivých debat, jejichž někteří představitelé jsou 
zpravidla jakýmisi houbami v lese církve. Houbaření, toť náš fenomén… – ale buďme opatrní, ně-
které houby jsou moc dobré, a jiné smrtelné. Ale hlavně: Všechny rychle vyrostly a rychle zajdou. 
Bojím se tedy učení, které místo aby Boží slovo podporovalo, ho kroutí k lidskému obrazu. Zde 
osobně vidím veliké riziko, ale také velikou příležitost. 
Zaprvé si vždycky musíme uvědomit, že když diskutujeme s Biblí v ruce,  tak nediskutujeme jen 
mezi sebou, ale především se samotným Bohem – je to Jeho slovo. Kdykoliv se my (lidé) s Biblí 
v ruce usneseme na nějakém závěru ve věci výkladu Božího slova, tak jsme to nevysvětlili jen sobě, 
ale zároveň jsme Bohu řekli, co si o tom myslíme a jak to je. (Někdy se trošku bojím, že Pánu Bohu 
říkáme: Trochu jsi to popletl – my to napravíme.)
Je-li náš výklad mylný, pak také de facto sobě zaslepíme oči (víry) a Boží slovo se nám začne halit 
do závoje vlastní mlhy. De iure ale Boží slovo zůstává nepoznamenané. Boží království totiž není 
vědecká demokratická společnost, kde by si třeba všichni věřící světa mohli odhlasovat, že od-
plata za hřích nemůže být smrt, že to je kruté. Vlastně mohli… ale to je tak všechno. Bůh zůstane 
Bohem a nic to nezmění a Jeho zákony – kupodivu i naštěstí – budou platit dál.
Druhou stranou mince je úžasná příležitost věřit Božímu slovu a žít ho často i napříč „vědě“ a lid-
ským trendům. A to je ten rozdíl mezi mrtvou teologií a živým životem v Pánu Ježíši Kristu. V ná-
vratu k Písmu jako autoritě Boží spatřuji šanci na nový prostor pro Boží působení, požehnání a sílu. 
Žádné jiné slovo nemá MOC, jen to Boží – to není poznatek teologie, to je prohlášení Autora 
osvědčené časem.
A tak když sleduji, jak disputace nad „nepříjemnými“ pasážemi Bible neberou konce, říkám si, že 
nejjednodušší bude poslechnout to, co je psáno v Písmu a třeba i ignorovat ty „soucitné“ pohledy 
druhých. Ti, kteří o sobě sice netvrdí, ale dávají najevo, že „zaručeně rozumí dobře“ právě tomu-
to biblickému oddílu, mohou jistě dostat druhou šanci – o něco později… 
Věřím, že záměrem týmu pracovníků a spolupracovníků TWR-CZ bude vždy povzbuzovat ke změ-
ně naší praxe k obrazu Božímu, a ne Boží slovo vysvětlit k naší momentální spokojenosti. To by 
nám dlouhodobě nic moc nepomohlo… J. 

Aleš Bartošek

Praktická pomoc
Během  léta  byla dokončena oprava naší  terasy. Nešlo o  kosmetické  úpravy,  ale  o generální 
opravu povrchu, který po letech začal do budovy propouštět vlhko. Garantem a dělníkem v jedné 
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po přestálé těžké nemoci a pak už se to vezlo dál. Dnes jsem už po několikáté vyhrála v soutěži, a tak se sluší 
velmi poděkovat za zaslané výhry. Soutěž Kdo je to je velmi pěkně připravovaná, a tak mě napadlo, zda by 
bylo možné využít toho, že si někdo dal tu práci a použít vytvořené fiktivní rozhovory ve sboru. A tak se ptám, 
zda by bylo možné je poskytnout. Na to jsem se chtěla zeptat už dávno, ale ne a ne se dokopat k napsání. 
Poslouchám R7 denně, ne úplně nepřetržitě, ale většinu pořadů. Jsem za tuto službu velmi vděčná. Jen ty 
„vypalovačky“ moc nemusím, /inu starší ročník/ a  někdy jsem i  překvapena obsahem některých písní, 
připadá mi, že do  křesťanského rádia nepatří. Ale možná tomu nerozumím. Upřímně zdravím a  přeji 
moudrost od  Pána pro vaši práci,za kterou se pravidelně modlím. Eva    Dobrý den, sedím v  kanceláři 
a na půl ucha (při práci) poslouchám vaše velice zajímavé vysílání. Za chviličku musím odjet a je mi moc líto, 
že to nemůžu slyšet do konce. Mám prosbu, zda by bylo možno získat toto svědectví Žil jsem v podsvětí. 
Pokud to není možné, omlouvám se. Děkuju a přeju požehnaný den. Vlastimil   Dobrý podvečer, byla to 
krásná věta: Jsme s Vámi rádi. Musíme upřímně povědět, že nám je s vámi také dobře. Věra & Pavel, Vsetín 

osobě se stal náš přítel Fran-
tišek Horák z Brna. Je odbor-
ník a specialista na  tuto pro-
blematiku a ve svém volném 
čase zaizoloval povrch a po-
ložil novou dlažbu. Františko-
vi velice děkujeme.
Občas  do  redakce  dostane-
me  balík  s  nějakými  dobro-
tami  nebo  jinou  pozorností. 
Například  nedávno  jsme 
dostali nějaké předměty pro 
naše  rozhlasové  soutěže 
jako  věcné  odměny.  Děkuje-
me!
Během  léta  využil  bratr  Jiří 
Konvalinka  nemoci  Aleše 
Bartoška  a  v  jeho  kanceláři 
provedl  opravu  vodovodu 
ke garáži – byla prasklá  trubka.  Provedl  také generální  opravu dřevěných dveří  na  schodišti 
a spoustu jiné práce. I jemu velice děkujeme.
Když se Aleš vrátil po nemoci do kanceláře, našel ji vymalovanou… Tímto děkuje kolegům za mi-
mořádné práce a překvapení. 

Zimní čas a letní čas
Až do letošního roku jsme změnu času využívali ke změně programů a vydávání Antény. Nebylo 
to  bez  logického  důvodu.  Tím  důvodem  bylo  vysílání  na  středních  a  krátkých  vlnách.  Princip 
tohoto vysílání je našim posluchačům jistě dobře znám. Signál z antén je směrován nahoru, kde 
se odráží od ionizované vrstvy vzduchu ve výšce asi 300 km. Kvalita této vrstvy – její schopnost 
odrážet rádiové vlny – je dána mimo jiné také slunečním zářením. A proto je moc důležité, zda 
na tuto vrstvu slunce svítí, nebo nesvítí. A vzhledem k tomuto se plánují časy a frekvence vysílání 
krátkých a středních vln. Je tedy logické, že v létě to bude jinak než v zimě. To byl také důvod, 
proč jsme měnili frekvence a někdy i časy vysílání na začátku léta a na začátku zimy. 
S ukončením vysílání na KV a SV odpadá tento důvod, ale rozhodli jsme se, že tento termín si jako 
orientační ponecháme pro vydávání našeho zpravodaje i nadále. 

Bratr Jiří Konvalinka z Brna se nerad fotografuje, ale umí opravit téměř 
všechno. Například i uhnilý rám dveří.
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Jan Nohavica: Ten, který poprvé promluvil při stvoření světa, ………………… (dokončení v tajence)
(Prvních pět autorů správných odpovědí odměníme malým dárkem.) 



Kontakty 

Důvod kontaktu Způsob Adresa/číslo Poznámka

Aktuální hlasová reakce 
na vysílání, odpověď na soutěž, 
otázka, nabídka atd.

Telefon  515 535 485

Přímo moderátorovi směny 
s možností přepojení 
do vysílání.
Volejte na výzvu 
moderátora.

Aktuální krátká písemná reakce 
na právě probíhající vysílání, 
odpověď na soutěž, otázka, 
nabídka, kontakt atd.

SMS  (+420) 608 566 773

Přímo moderátorovi směny, 
může i nemusí být určeno 
pro okamžitou reakci, pište 
na výzvu moderátora, ale 
je možno kdykoliv.

Aktuální, ne příliš dlouhá 
písemná reakce na vysílání, 
odpověď na soutěž, otázka, 
nabídka, kontakt, ale i názor, 
polemika atd.

e-mail studio@radio7.cz
Přímo moderátorovi směny, 
může i nemusí být určeno 
pro okamžitou reakci.

Prosba o zařazení upoutávky 
na akci (písemná prosba 
o písničku na přání), pozvánky 
na akce.

e-mail

pošta

pozvanky@radio7.cz

TWR, Box 96, PSČ 
656 96, Brno

Redaktoři vyhodnotí, 
zpracují a zařadí 
do vysílání ve vhodný 
okamžik v některém 
z následujících dnů, 
výjimečně ještě týž 
den. Většinou zpětně 
nekontaktujeme adresáta.

Vše ostatní, co souvisí 
s programem Rádia 7. e-mail radio7@radio7.cz

Redaktoři a administrativa 
zpracují a v případě 
potřeby odpoví nebo 
adekvátně reagují.

Redakční a autorské příspěvky, 
polemika, názory, cokoliv.
Oficiální písemnosti.

pošta

e-mail

TWR, Box 96, PSČ 
656 96, Brno

twr@twr.cz

Redaktoři a administrativa 
zpracují a v případě 
potřeby odpoví nebo 
adekvátně reagují.

Oficiální telefon do redakce 
a administrativy v pracovní 
době.

telefon 544 233 771 
515 535 487 (VoIP)

Fax fax na vyžádání

Finanční dar  převod číslo účtu: 
74232621/0100

S variabilním symbolem, 
který máte od nás přidělen, 
chcete-li potvrzení o daru 
ke snížení daní.

Finanční dar  složen-
kou A

TWR, Box 96,  
656 96 Brno

Získáte u nás v redakci, 
na vyžádání zašleme 
předtištěnou.


