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Svätý Ján Bosco, turínsky kňaz a zakladateľ kongregácie saleziánov, využíval
tlač na šírenie dobra. Tlačil letáky, lepil ich po celom Turíne a pozýval mládež na stretnutia, zábavu a konanie
dobra. Rýchlo pochopil, že v konaní
dobra človek sám vykoná málo. Založil
kongregáciu saleziánov a dielo začalo
rásť. Nebál sa otvoriť novým výzvam
od dobrého Pána Boha. Dnes
nasledujeme jeho výzvy s modernejšími prostriedkami a sme vďační, že
môžeme o Bohu, Ježišovi a Panne Márii hovoriť
cez
našu
a, verím, aj
vašu Televíziu LUX.
„Zatiahni
na hlbinu,“
povedal Ježiš Petrovi.
Aj my zatiahnime
na hĺbku vo
s v o j o m
v z ť a h u
k Bohu. To si vyžaduje jasné názory
a postoje. Televízia LUX nám k tomu
chce pomáhať pestrosťou programov
s kresťanskými hodnotami.
Kresťanstvo sa stáva marginálnym prvkom v spoločnosti. Sme stále viac
a viac konfrontovaní sekulárnym svetom a sme to my, kresťania, ktorí máme jasne prezentovať, čo je pravda.
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Som vďačný, že v dobe relativizmu
a konzumu sú na Slovensku stále ľudia, ktorí denne hovoria dobrému Bohu svoje áno pre nové formy hlásania
evanjelia.
Ďakujem všetkým vám, ktorí ste prijali Televíziu LUX ako svoj osobný projekt v šírení evanjelia a podporujete
nás akoukoľvek formou. Verím, že naše spoločenstvo bude rásť v počte,
kvalite a radosti.
Po roku vysielania chcem poďakovať
ľuďom, ktorí uverili tejto myšlienke,
obetovali svoj pracovný a vo veľkej
miere aj súkromný čas pre kvalitnú
prípravu vysielania, relácií, prostredia,
štúdií, techniky a mnohého ďalšieho.
Prosím pre všetkých o milosti a požehnanie od Pána Ježiša Krista a ochranu
našej nebeskej Matky Panny Márie,
patrónky Slovenska.
Ďakujem.
Darius Anton Hatok
člen Televíznej rady TV LUX
riaditeľ vydavateľstva DON BOSCO
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LETO 2009
V TV LUX
spieva v jednej zo svojich najznámejších pesničiek hudobná skupina Credo.
My, našťastie, aspoň do istej miery
vieme, čo nás čaká...
Čas prázdnin je prakticky v každej
televízii vyhradený na nádych pred
novou televíznou
sezónou.
Tomu je
tiež prispôsobená
programová ponuka. Aj
my v TV
LUX využijeme leto
na prípravu nových,
ešte lepších programov.
Samozrejme, nájdeme si niekoľko príležitostí na to, aby sme zavítali aj medzi vás. Hneď prvý júlový víkend sa zúčastníme najväčšej slovenskej mariánskej púte v Levoči, odkiaľ vám prinesieme prenosy svätých omší. Okrem
týchto prenosov pre vás zaznamenáme
aj modlitby (ruženec, krížovú cestu
a iné), ktoré vám prinesieme v programe neskôr. Veríme, že sa nám podarí čo najautentickejšie sprostredkovať atmosféru tohto jedinečného slo-
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venského mariánskeho pútnického
miesta.
9. augusta 2009 prinesieme slávnostnú
svätú liturgiu zo sviatku Zosnutia Bohorodičky z Klokočova. Veríme, že
týmto prenosom potešíme najmä našich divákov gréckokatolíckeho obradu.
Pre mladších divákov chystáme, rovnako ako minulý rok, priame prenosy
z letného gospelového festivalu Verím
Pane z Námestova. Druhý veľký gospelový festival Campfest budeme zas
zaznamenávať a neskôr vám ho prinesieme postrihaný na jednotlivé koncerty v relácii Gospel party.
Leto nám určite pripraví aj prekvapenia. Ale tie, ak sú príjemné, môžu len
potešiť. No a plánované prenosy hádam už nič neohrozí.
Foto: Campfest

Foto: Viktória Kolčáková

Čo ma čaká, iba hádam...

Príjemné leto s Televíziou Lux!
Jana Trávníčková
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Relácia Doma je doma je priestorom,
kde vám predstavujeme ľudí, ktorí sú
zaujímaví nie vďaka mediálnej bubline, ktorú okolo nich ktosi vytvoril, ale
práve vďaka ich nenápadnosti a často
aj vďaka vašim tipom.
V prípade pátra Róberta Bezáka to bol
dlhý proces. Poznali sme ho ako „redemptoristu zo Starých Hôr“, ktorého
sme často stretávali nielen na svätých

Mons. Róbert Bezák v centre záujmu médií.

omšiach, ale aj pri jeho bicyklových výjazdoch či na rôznych duchovných obnovách.
Pokus pozvať ho do relácie v súvislosti
s pútnickým miestom na Starých Horách nevyšiel, pretože v čase, keď banskobystrická pobočka TV LUX začala
vysielať, páter Róbert už pôsobil ako
predstavený spoločenstva a farský administrátor v časti Radvaň v Banskej
Bystrici. Keď sme uvažovali pozvať ho,
aby porozprával o Radvani, s ktorou je
spojená dávna história Banskej Bystrice, dlhoročná tradícia pútí k Panne
Márii, ale aj zaujímavá história miest-
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neho kostola Narodenia
Panny
Márie,
netušili
sme, že v našom
štúdiu bude sedieť v oveľa dôležitejšej situácii.
18. apríla 2009
Svätý otec Benedikt XVI. vymenoval pátra Róberta
Bezáka za nového
trnavského arcibiskupa. A to bol aj dôvod, aby sme
vám takmer okamžite priniesli exkluzívny rozhovor s novovymenovaným
arcibiskupom Róbertom Bezákom.
O dôvere v TV LUX svedčia aj jeho záverečné slová: „Verím aj v prajnosť
tohto náš-ho média…“
Túto dôveru mu chceme zachovať
a veríme, že svedectvo života nového
arcibiskupa osloví aj vás tak, ako nás
oslovila jeho krátka, ale vzácna návšteva v banskobystrickom štúdiu TV LUX.

Foto: TK KBS/Peter Zimen

Trnavský arcibiskup Róbert Bezák
v banskobystrickom štúdiu TV LUX

Ak ste reláciu
nemali
ešte
možnosť
vidieť, nazrite do
a r c h í v u
www.tvlux.sk
a pozrite si reláciu Doma je
doma číslo 212.

Foto: Archív TV LUX

Z POBOČIEK

Novovymenovaný trnavský
arcibiskup v relácii
Doma je doma.
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Ivetka. Zvykli sme si ju volať takto familiárne. V živej pamäti máme obraz
dievčatka, ktoré so silným východniarskym akcentom vyslovuje vety patriace do úst dospelých.
V zrelej žene, ktorá 16. apríla 2009
vstúpila do prešovského štúdia TV
LUX, by už dnes málokto spoznal Ivetku Korčákovú, ktorej sa v priebehu
piatich rokov pravidelne každú prvú
sobotu zjavovala na hore Zvir, neďaleko obce Litmanová, Panna Mária.

regionálneho štúdia v Prešove na natáčanie relácie Doma je doma.
Ivetka a hora je dokument, ktorý sa
zjaveniu venuje len okrajovo, o to viac
však vchádza do vnútra samotnej Ivety, do jej súkromného života, do jej
pocitov, myšlienok a názorov. V podobnom duchu sme sa snažili viesť aj
našu reláciu.
Foto: Archív TV LUX

Ivetka a...
Doma je doma z prešovskej pobočky

Iveta Hudáková a režisér Vít Janeček s moderátorom
Martinom Michelčíkom.

Vizionárka z Litmanovej Iveta Hudáková, rodená Korčáková v relácii Doma je doma v Prešove.
Film Ivetka a hora, ktorý práve
v týždni po Veľkej noci prišiel do našich kín, sprevádzali premiéry za účasti režiséra Víta Janečka a hlavnej protagonistky Ivety Hudákovej, rodenej
Korčákovej. Film bol českému divákovi predstavený už v novembri
2008 a divácka účasť v kinách
predčila aj tie najoptimistickejšie odhady.

My sme ich prítomnosť na východe
Slovenska využili a pozvali sme ich do
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Po jej odvysielaní nám bolo jasné, že
medzi nami sedel človek, ktorý prežil
niečo iné ako my ostatní. Boli sme radi, že sme sa s Ivetkou stretli osobne
a prežili s ňou tých pár spoločných minút. Bola pre nás stelesnením jedného
z najväčších a najuveriteľnejších osobných svedectiev viery, ktoré sme
v živote zažili. A veríme, že tento zážitok ste s nami mohli zdieľať aj vy pri
televíznych obrazovkách.
Reláciu Doma je doma s Ivetou
Korčákovou sme odvysielali
23. apríla 2009 a nájdete ju
v
archíve
na
stránke
www.tvlux.sk pod číslom 204.
Martin Michelčík

5

STÁLE S VAMI

Family day v Bratislave
V sobotu 16. mája 2009 sa na námestí
SNP uskutočnil prvý ročník
Family
day,
ktorý organizovali občianske združenia
zamerané na
rodinu a magistrát hlavného mesta SR.
V priamom prenose (od 13.00 – 17.00
hod.) sme vám sprostredkovali hudobný program a rečnícke vstupy pozvaných hostí. Neďaleko námestia ste mali možnosť navštíviť stánok, kde ste si
mohli zakúpiť propagačné a darčekové predmety TV LUX.
Mediálna púť v Trnave
Pod záštitou Rady KBS pre spoločenské komunikačné prostriedky a v spolupráci s Katolíckymi novinami sa
23. mája 2009 uskutočnila v Trnave
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mediálna
púť, ktorej
s
a
zúčastnili
aj
zástupcovia
Rádia LUMEN, Lux
communication a tiež my z Televízie LUX. V
programe boli workshopy, stánky, aktivity, súťaže, prednáška „160 rokov
Katolíckych novín“ a koncert skupiny
Križiaci. Na záver o 18.00 bola slávnostná svätá omša, ktorú celebroval
otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

Festival Lumen v Trnave
29. – 30. mája 2009 sme nechýbali ani
na gospelovom festivale Lumen
v Trnave, ktorý už niekoľko rokov organizuje Združenie saleziánskej mládeže DOMKA a
mesto Trnava. V
priamom prenose sme vám, napriek upršanému
počasiu, priniesli
na obrazovky radostnú atmosféru z Trojičného
námestia i amfiteátra. Záujemcovia sa mohli
pristaviť aj pri
stánku s reklamnými predmetmi TV
LUX, kde sa s nami mohli stretnúť
a porozprávať.
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Foto: Štefan Fajta

Foto: Štefan Fajta

Návšteva Trenčína
Predsedníčka Klubu priateľov TV LUX
Zuzana Jurčová a marketingový manažér TV LUX Jaroslav Chanas zavítali
v pondelok 11. mája 2009 do Trenčína
na pozvanie miestneho Univerzitného
pastoračného centra. Po mládežníckej
svätej omši hovorili o poslaní, možnostiach a potrebách kresťanskej televízie. Stretnutie bolo súčasťou cyklu
prednášok „Na čom záleží“, ktoré sa
konajú v rámci univerzitných akcií
v kostole sestier Notre Dame.

Foto: TK KBS/Peter Zimen

NAVŠTÍVILI SME
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VZÁCNY HOSŤ
MEDZI NAMI
Pred jeho príchodom sme sa dozvedeli,
že Eduardovou jedinou podmienkou je
22. mája 2009 sme v Televízii LUX hosti- každodenná účasť na svätej omši, čo
li významného mexického herca, pro- sme, samozrejme, zohľadnili. Nedá mi
nespomenúť, že Eduducenta a bývalého
ardo doržiava piatkomodela, Eduarda Vevý dobrovoľný pôst,
rasteguiho. Ten sa
čiže slaninky z brynpred časom obrátil a
dzových halušiek sa
začal sa venovať filani nedotkol.
movej tvorbe s cieľom
Keďže Eduardo deň
šíriť cez kiná a obrapred príchodom na
zovky
evanjeliové
Slovensko oslávil svohodnoty. Podieľal sa
je narodeniny, zablana produkcii filmu
Bella (v preklade Krás- Eduardo Verastegui, tlmočník JUDr. Michal Kriško hoželali sme mu aj
ka), v ktorom si zahral a moderátor relácie Doma je doma Roman Tarina. my a darovali sme mu
aj hlavnú úlohu. Počas celej návštevy sa ručne tepaný zvon (po anglicky bell).
mu venovala naša kolegyňa Oľga.
A aký bol výsledok celého stretnutia?
Oľga, čo bolo cieľom návštevy Eduar- Najväčším prínosom pre mňa osobne
bolo Eduardove úprimné svedectvo
da Verasteguiho v TV LUX?
Jedným z cieľov nášho akvizičného od- o jeho obrátení
životných
delenia je získanie vysielacích práv na a
film Bella pre TV LUX. Návšteva hlavné- hodnotách. Za
úspech
ho predstaviteľa spolu s jeho európ- väčší
skym manažérom a majiteľom licenč- však považuných práv bola pre nás dôležitým kro- jem to, že divákom v rámci tohto akvizičného procesu. kom TV LUX
budeme môcť
Herci mávajú dosť často rôzne nároky venovať krásny
pri podobných návštevách. Ako to bo- vianočný darček v podobe Eduardo Verastegui, predstavuje
lo v tomto prípade?
DVD k svojmu filmu Bella.
Na návštevu Eduarda sme sa veľmi teši- filmu Bella.
li, ale nemožno poprieť ani naše obavy.
Veľkým prekvapením pre mňa osobne
Reláciu s Eduardom Verastegubolo, že Eduardo napriek svojej
im si môžete pozrieť v archíve
kráse, šarmu a popularite nemal
Doma je doma číslo 244.
žiadne „hviezdne maniere“, ale
správal sa prirodzene a ľudsky.
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Foto: Jaroslav Chanas

Foto: Archív TV LUX

Herec Eduardo Verastegui

STÁLE S VAMI
PREDSTAVUJEME
NAŠE RELÁCIE
Klbko

Reláciu Klbko pripravujeme predovšetkým pre deti – predškolákov
a mladších školákov. Našou ambíciou
však je, aby to bola rodinná relácia.
Klbko má totiž tiež svoju rodinu. Jeho
duchovným „otcom“ je Juraj Drobný
a počas prvého roka existencie TV LUX
sa okolo Klbka zhromaždilo aj niekoľko ďalších tatkov a mamičiek (duchovných, ale aj tých „fyzických“). Niektoré z našich detí sú dokonca mladšie
ako Klbko.
A tak sa naša relácia postupne stala
priestorom, v ktorom sa s vami delíme
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o svoje skúsenosti – radosti i starosti –
s výchovou a formovaním našich najmenších. Snažíme sa, aby sa v Klbkovi
objavili rovnocenne obidva pohľady.
Ten náš, dospelácky, ktorý deťom ponúka Klbkova kamarátka Katka,
i detský, ktorý zas nám, dospelým,
ukazuje Klbko.
Snažili sme sa
nájsť formu,
prístupnú, zrozumiteľnú
a predovšetkým
hravú.
A tak Klbko
ponúka deťom
príbeh, pesničku i tvorivý nápad. To všetko
zjednotené osobnou skúsenosťou Katky
a Klbka, v konfrontácii s príbehom z Knihy kníh.
O akú knihu ide, vám povedia deti,
keď vylúštia tajničku.
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UPéCé Live

„Pali, máme pre teba jednu výzvu, príď
na obed!“ Takto nevinne a tajomne začala ďalšia nádherná etapa môjho
kreatívneho sveta. „Malo by to byť
o mladých a pre mladých. A najlepšie
by bolo, keby sme to točili v librese
UPéCéčka. To je veľmi symbolický priestor života mladých. Dáme ťa dokopy
s Mirom Šmilňákom, to je
podobný blázon ako ty...
a mohlo by sa to volať
UPéCé live.“
Na začiatku je vždy krátky
nápad v podobe slovnej
hračky. Potom brainstorming (doslova búrka mozgov) v mejlovej komunikácii, z neho potom vznikne
kostra scenára. Napríklad
Mixpult života. Pozvali sme si do relácie
zvukára aj kňaza a oboch sme sa pýtali
na to isté: kde pridať a kde ubrať, aby
sme lepšie počuli? Jeden hýbal otočný-
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mi a posuvnými potenciometrami (pre
nezasvätených sú to tie gombíky a tlačítka na mixpulte) a druhý hýbal svedomím. Hľadáme kontrasty, ktoré ale provokujú k hlbšej interpretácii. Nápady,
ktoré sa tvária ako svetské, pritom často skrývajú silné posolstvo. Pokrm tela
verzus pokrm duše? Experti na oboje –
františkáni a kuchári. Masáž tela alebo
duše? Veriaci fyzioterapeut a saleziánsky diakon ponúkajú vhodné cviky.
UPéCé live sa nebojí mnohotvárnej
mladej živelnosti ani extrémnych podmienok.
Preto sme už dvakrát vycestovali do zahraničia –
Austráliu sme priniesli v špeciálnom vydaní zo svetových dní mládeže so Svätým Otcom a juhoafrická misia Svätého
Jána sa roztancovala cez krásu stvorenstva a černošských očí.
V Bratislave sme hostili 80
mladých pútnikov, 40-členný spevácky zbor, tanečníkov, akrobatov aj náhodných okolostojacich... Na
prešpekulované otázky už
odpovedal hovorca KBS, potápač, antropologička aj lekárky z Afriky...
Miro Šmilňák dotvára mozaiku svojimi nápaditými
piesňami, niekedy aj s podporou svojej kapelky Metelica. Verím, že raz jeho prešpekulované symbolické texty a neskutočné vsuvky počas relácií nezapadnú
prachom... Našťastie, máme archív.
Palo Danko
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Foto: Archív autora

PREDSTAVUJEME
NAŠE RELÁCIE

STÁLE S VAMI
Z NAŠEJ POŠTY

Foto: Štefan Fajta

Sledujem túto televíziu dva mesiace
a zatiaľ som veľmi spokojná. Z vašej

televízie do nášho domu prichádza
pokoj, čo z iných TV nie. Do ďalších
dní vám prajem veľa tvorivých síl
a inšpirácie. Rada by som privítala, keby ste mohli zaradiť do vysielania aj
filmy vo večerných hodinách. Som veľmi rada a ďakujem Bohu, že ste.
S pozdravom a v modlitbách diváčka
zo Spišskej Novej Vsi.
TV LUX môžem sledovať od adventu
2008 cez káblového operátora. Páčia
sa mi relácie Katechéza a Večerná univerzita. Veľká vďaka patrí za vatikánske prenosy a prenosy z apoštolských
ciest Svätého Otca. Oslovili ma aj relácie U Nikodéma a U Pavla. Vďaka aj za
sväté omše. Ja zatiaľ, vďaka Bohu, môžem byť účastná ranných svätých omší
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osobne, ale poznám ľudí, čo ich sledujú pravidelne ...
pani Valéria
Som veľmi rád, že vznikla takáto televízia, ale trošku ma mrzí, aký je jej obsah. Chýba mi vo vysielaní akási akčnosť, príliš veľa sa tam rozpráva, je stále veľa ľudí na obrazovke...Tiež sa mi
zdá, že je tam veľa hudby, navyše anglickej, kde by starším pomohli titulky...
Každopádne držím palce a budem sledovať, či sa zlepšujete...
J. K. z Bratislavy
Veľmi oceňujem, že sa venujete aj
detskému divákovi. Kým vonku nebolo také dobré počasie, pozerali sme
rozprávku každý deň. Uvítala by som,
keby sa do rozprávok zaviedla aj väčšia pravidelnosť vždy v rovnakom čase
a nemeniť to ani na sviatky. Aj napriek
Foto: Jaroslav Chanas

Zdravím vás Chvála Kristu,
z Moravy vás sleduji přes internet, ale
chci to zkusit přes satelit. Bohu díky za
vaše vysílání, které je pro nás balzám
pro duši, kde múžu, tam vás chválím.
Ráda bych vám prispěla na vysílání...

týmto chybičkám si myslím, že žiadna
iná TV sa nevenuje deťom tak kvalitne
ako vy a veľmi vám za to ďakujem.
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NAJČASTEJŠIE OTÁZKY
Mám klasickú spoločnú anténu, nie
satelit, ale neviem, ako si mám naladiť TV LUX.
Ak máte klasickú spoločnú anténu
a nie ste pripojení cez káblového operátora, alebo operátora poskytujúceho televízny signál šírený vzduchom,
nebudete nás môcť prijímať. Ak nás
chcete sledovať, musíte si buď nainštalovať vlastný satelit, alebo satelit od
DIGI TV. Tiež si môžete dať zaviesť
káblovú televíziu od lokálneho káblového operátora, ale preverte si najprv,
či má TV LUX v programovej ponuke.
Vlastním satelit, ktorý je natočený na
družicu ASTRA. Ako si naladím TV
LUX?
Ak máte vlastný satelit, natočený na
družicu ASTRA, buď si zakúpite motor, ktorý bude tanierom otáčať, alebo si dokúpite
ďalší tanier. Poraďte sa
v predajniach so satelitnou
technikou.
Mám zavedenú káblovú televíziu, no
TV LUX neviem naladiť.
Ak máte zavedenú káblovú televíziu
a neviete naladiť TV LUX, kontaktujte
svojho káblového operátora a zistite,
či je TV LUX súčasťou nejakého iného
programového balíka, ktorý poskytuje. Ak TV LUX nie je súčasťou žiadneho programového balíka vášho káblového operátora, vyjadrite mu, ako jeho platiaci zákazník, váš záujem
o zaradenie TV LUX.

DOMA JE DOMA

Mám zavedenú káblovú televíziu
a káblový operátor nemá v ponuke
TV LUX. Po mojej prosbe o zaradenie
TV LUX do programovej ponuky, to
operátor rezolútne odmietol. Čo
mám robiť?
Ak váš káblový operátor rezolútne odmietne zaradenie TV LUX do programovej ponuky, zistite, či vo vašej lokalite funguje ešte nejaký iný káblový
operátor a či TV LUX má, prípadne či
by bol ochotný ju zaradiť. Ak áno, môžete vypovedať zmluvu so súčasným
káblovým operátorom a prehlásiť sa
k novému. Zoznam káblových operátorov, ktorí šíria TV LUX, nájdete na
stránke www.tvlux.sk; poradiť sa môžete aj na telefónnom čísle 02/602 027
27, alebo na marketing@tvlux.sk.
Nemám možnosť nájsť káblového operátora, ktorý by
mal v ponuke TV LUX. Je aj
iná možnosť ako pozerať vysielanie vašej televízie?
Ak nenájdete vhodného káblového
operátora, môžete si nainštalovať
vlastný satelitný prijímač, alebo objednať satelitný prijímač od spoločnosti
DIGI TV. Tanier musí byť nasmerovaný
na juh, preto by ste mali mať možnosť
ho nainštalovať tak, aby mu pri južnej
orientácii nič nebránilo „vo výhľade“.
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STÁLE S VAMI
KLUB PRIATEĽOV
TV LUX
Ďakujeme vám všetkým, ktorí ste sa
zapojili do našej ankety. Výsledky nám
pomohli spoznať vaše názory na konkrétne relácie, či úroveň vysielania a aj
na ich základe budeme pre vás pripravovať kvalitnejší program. Veríme, že
niektoré z vašich návrhov budete
môcť vidieť už na jeseň, kedy by malo
dôjsť k obmene nášho vysielania.

Milí členovia Klubu TV LUX, televízia
je veľmi náročný projekt. Jej existencia
je vo veľkom závislá od podpory vás.
V súčasnosti spoločníci financujú prevažnú väčšinu jej výdavkov, ale ak
chceme napredovať, robiť náš program stále lepší a v budúcnosti vôbec
fungovať, potrebujeme aj vašu finančnú pomoc. Bez tejto pomoci je existencia TV LUX takmer nemožná.

Do ankety sa zapojilo celkovo 781 ľudí.
171 z vás nám poslalo anketový lístok
poštou, ostatné ste vyplnili prostredníctvom internetu.
V nasledujúcich tabuľkách si môžete
porovnať vekové zastúpenie hlasujúcich divákov a tiež zástupenie jednotlivých krajov.

VEKOVÉ SKUPINY POČET PERCENTÁ
12 – 25 rokov
229
29,32 %
26 – 39 rokov
208
26,63 %
40 – 60 rokov
199
25,48 %
61 a viac rokov
145
18,57 %
SPOLU
781
100 %
KRAJ
Bratislavský
Banskobystrický
Košický
Nitriansky
Prešovský
Trenčiansky
Trnavský
Žilinský
SPOLU
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POČET PERCENTÁ
204
26,60 %
56
7,30 %
81
10,56 %
55
7,17 %
133
17,34 %
76
9,91 %
47
6,13 %
115
14,99 %
767
100 %

Ďakujeme všetkým vám, ktorí nám takýmto spôsobom pomáhate.
Aj vďaka vám televízia funguje.

DOMA JE DOMA

STÁLE S VAMI
BLIŽŠIE K VÁM
SATRO
Spoločnosť SATRO ponecháva TV LUX
v balíku MINI svojej digitálnej televízie
SATROdigital aj naďalej.
UPC Broadband Slovakia
Spoločnosť UPC nás šíri celoslovensky
v svojich káblových rozvodoch v rozšírenom súbore a aj v dynamicky rastúcej digitálnej televízii UPC Digital,
v balíkoch Basic a Exclusive. UPC ako
najväčší šíriteľ televízneho vysielania
na Slovensku poskytuje aj možnosť satelitného príjmu, službu UPC Direct,
z kapacitných dôvodov TV LUX do
programovej ponuky UPC
Direct nie je zaradená.
DIGI TV
Ak TV LUX sledovať môžete, ale niekedy vám signál vypadáva, buď ide
o momentálny výpadok vysielania,
alebo sa vám mierne vychýlil satelitný
tanier. Môžete kontaktovať priamo
DIGI TV a nahlásiť im poruchu.
Pokrytie
Pribudlo pár nových káblových operátorov, takže TV LUX šíri už spolu 74
operátorov s viac ako 750 000 prípojkami.

Reklama
Ponúkame firmám a malým živnostníkom možnosť prezentácie svojich produktov a služieb cez náš program. Televízna reklama je stále najvplyvnejšou formou propagácie; u nás je naozaj lacná a zasahuje široké spektrum
populácie. Vaša investícia sa vám vráti
a my ju použijeme na skvalitnenie nášho programu. Kontaktujte naše marketingové oddelenie: 02/602 027 27,
alebo marketing@tvlux.sk

Propagačné predmety
TV LUX pripravila propagačné predmety s vlastným logom: pero, hrnček,
šálku na kávu, instantnú kávu, svietnik
so sviečkou, ceruzky.
Budeme ich používať ako pozornosť
pre vzácnych hostí, ale môžete sa
k nim dostať aj vy, a to počas našich
výjazdov, kde vám ich poskytneme za
finančnú podporu pre našu televíziu.

Označenie áut TV LUX
Odteraz už budete poznať naše autá
všade, kam pôjdeme. Nechali
sme ich olepiť tak, aby bolo
jasné, komu patria.

DOMA JE DOMA
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VĎAKA VÁM
NAVŠTÍVILI SME
AJ TIETO FARNOSTI
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DOMA JE DOMA

u
ub
Kl a
ia av
ov zľ
en %
Čl 15

Ponuka z vydavateľstva DON BOSCO
FILMY PRE VÁS
Meditácie Chiary Lubichovej

Klára a František

Svätý Peter

Faustína

2 x DVD; 200 minút
13 Eur / 392 Sk

2 x DVD; 200 minút
13,30 Eur / 400 Sk

DVD; 77 minút
10 Eur / 300 Sk

ka
novin

3 x CD; 200 minút
9 Eur / 271 Sk

KNIHY PRE VÁS
Máriine tajomstvá

Ako pokaziť dieťa...

ka
novin

ejšia
dávan
e
r
p
j
na

30 zamyslení, 30
modlitieb k nebeskej
Matke Márii.
2 Eur / 60 Sk

Dobré rady ako napraviť zlé prvky vo
výchove dobrými.
4,20 Eur / 127 Sk

Pripusti si Boha k telu

Aj jed môže liečiť

Modlitby s Jánom
Pavlom II.

Chcem byť tvojou ženou

K Eucharistii, Nepoškvrnenému srdcu
Márie, za rodinu...
1,30 Eur / 39 Sk

Svätá Gianna Berettová-Mollová obetovala život za dieťa.
5 Eur / 151 Sk

ka
novin

Otvorene o čistote
a o prítomnosti Boha
vo vzťahu.
4 Eur / 120 Sk

časopis AHA!

Pexesá o svätých

e
rúčam
odpo

7 hlavných hriechov Mesačník pre mladých. Tarzícius, Ján Bosco,
a ich hriešne prejavy Láska, viera, rozhovory... Dominik Savio, Laura Viv nás.
Predplatné na rok:
cuňová, Miško Magone
4,20 Eur / 220 Sk
12,95 Eur / 390 Sk
kus: 1,50 Eur / 45 Sk

Objednávajte na adrese: Vydavateľstvo DON BOSCO, Miletičova 7, 821 08 Bratislava 2,
tel.: 02/555 722 26, e-mail: objednavky@donbosco.sk, www.donbosco.sk.
K zásielke účtujeme poštovné.

konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

VŠETKO PRE VAŠE DETI

Foto: Štefan Fajta,
Jaroslav Chanas

OSLÁVILI SME PRVÉ VÝROČIE

V nedeľu 3. mája 2009 sme vám
otvorili všetky dvere pri príležitosti
prvého Dňa otvorených dverí TV
LUX. Predstavili sme vám celú televíziu a jej ľudí ako ich nepoznáte
a tradične nevidíte. Na druhý deň
sme slávnostne oslávili naše prvé výročie vysielania a prehupli sa do ďalšieho roka. Ďakujeme všetkým vám,
ktorí ste sa zúčastnili, alebo prežívali naše oslavy doma pri televíznych
obrazovkách.
Nezabudnite
Aj keď sa vám môže zdať, že vaše
príspevky sú len kvapkami v mori financií, ktoré Televízia LUX potrebuje, bez nich by to more nebolo takým akým je. Nedovoľte, aby v ňom
vaše kvapky chýbali. Pozývame vás,
vašich blízkych a známych k podpore
vašej televízie. Ďakujeme.

Staňte sa aj Vy členom
Klubu priateľov TV LUX.
TV LUX
Klub priateľov TV LUX
Staré Grunty 36
841 04 Bratislava
e-mail: klub@tvlux.sk
www.tvlux.sk
tel.: 02/602 027 27

zodpovedná redaktorka Zuzana Jurčová
jazyková úprava Katarína Mišková

PRIPOMÍNAME všetkým, ktorí nám ešte svoje finančné dary posielajú na staré číslo účtu, aby ich
posielali na nové: 2620013784/1100. (Nové platí
od januára 2009, staré len do konca tohto roku.)

grafika a zalomenie Jano Miško

