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Oslavujeme dva roky

DOMA JE DOMA

bulletin_02_2010:2-2010

10. 6. 2010

15:47

Stránka 2

BULLETIN
Klubu priateľov TV LUX

Z našej pošty
Členom Klubu priateľov TV LUX sme položili otázku, čo by im mal klub priniesť.
Odpovede sú takéto:
• možnosť stretnúť seberovných ľudí,
ktorí vyznávajú rovnaké hodnoty a chcú
dostávať informácie z prvej ruky o dianí
v TV LUX
• stretnutie sa so živým, užitočným spoločenstvom
• aby sa klub rozširoval a vydržal v programe
• väčšiu spätosť s TV LUX
• aby šíril ďalej informáciu a získaval ďalších členov
• že budeme ešte väčšia rodina.
Z pozdravov, ktoré prišli do klubu, vyberáme:
„Som 83-ročná dôchodkyňa a denne sledujem sväté omše. Z úprimného srdca vyslovujem, nech všetkým zainteresovaným
pomáha Božia dobrota v ich zaslúžilej
činnosti.“ A. Škoricová, Zbehy. „P.S.: Prepáčte moje nedostatky v písaní, lebo som
v PC len učnica“
„Navrhoval by som obmedziť počet diskusných relácií, zaradiť do vysielania prírodopisné filmy, záznamy koncertov cirkevnej, vážnej, ľudovej i populárnej hudby a tiež reláciu, ktorá by nám televíznym divákom priblížila umeleckú kresťanskú prózu. Chápem, že obmedzené finančné zdroje vám bránia častejšie odvysielať hrané filmy, ale verím, že sa to
v budúcnosti zmení. Nenechajte sa odra-
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diť problémami, ktoré prináša každý takýto veľkolepý projekt. Skvalitňovaním
vašich programov si postupne získate
srdcia všetkých Slovákov.“ Ján, Prešov
„Keď som prišla v nedeľu z kostola a doniesla som letáčik Nalaďme sa spoločne
s TV LUX, manžel mi povedal, aby som
na jeho meno poslala peniaze pre televíziu. Manžel je chorý, tak do kostola chodiť nemôže. Som veľmi povďačná za to,
že môže pozerať televíziu LUX.“ Kamila
Hvizdáková, Dolný Hričov
„Keďže TV LUX je mojím verným spoločníkom v dňoch všedných i sviatočných,
túžim patriť do Klubu priateľov TV LUX.“
Marta Schieberová, Krupina
„Ďakujem celému osadenstvu TV LUX za
celodenné vysielanie a tiež ďakujem za
bulletin, ktorý som dostala. Mám 84 rokov a televízia ma sprevádza skoro celý
deň.“ Eva Krajčovičová, Bratislava
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Diváci zaplatili jednu pätinu vysielania
Už pri vzniku TV LUX sme chceli, aby bol
divák našej televízie aktívnym členom
nášho spoločenstva. Na jednej strane aby
televíziu a programy v nej sledoval, na
strane druhej, aby sa o svoju televíziu
staral a podporoval ju. Bez tejto vzájomnej pomoci televízia nie je schopná svojho fungovania. Preto sme zriadili Klub
priateľov TV LUX, ktorý je podstatným
pilierom financovania televízie. Ďalšími
piliermi sú základný vklad spoločníkov
a predaj mediálneho priestoru v televízii.
Klub priateľov TV LUX má za úlohu komunikovať s aktívnymi členmi, ale aj ich

vyhľadávať a pozývať do spoločenstva.
V roku 2010 chceme prizývať do spoločenstva všetky farnosti na Slovensku.
V roku 2009 ste naši klubisti podporili televíziu sumou 184 000 eur. Pán Boh zaplať. Táto suma pomohla tvoriť relácie a
rozvíjať našu televíziu. Na výrobe relácií sa
tieto financie podieľali 18,4 %. Ďakujeme.
Prosíme, aby ste nám ostali aj naďalej
verní a aby v budúcich rokoch bolo toto
číslo rastúce a aby sme mohli viac obohatiť programovú štruktúru. Snažíme sa
každé euro obrátiť v rukách niekoľkokrát
a premýšľať, ako ho čo najvhodnejšie pre
vás využiť.
Pozývame do klubu aj spoločenstvá veriacich, ktorým nie je ľahostajná budúcnosť nášho krásneho Slovenska.
Váš Darius A. Hatok
riaditeľ TV LUX
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Otvorené dvere a otvorené srdcia
Povzdych: „Tak. A je to za nami!“ sa
ozýval v sobotu 15. mája 2010 z úst mojich kolegov. Bola už takmer noc, keď
sme si unavení sadali alebo – lepšie povedané – keď sme klesali na náš pohodlný gauč v produkčnej miestnosti. Vedela
som, že okrem debát v kruhu kolegov
bude nasledovať i vnútorné prehodnocovanie a spracovávanie dojmov a zážitkov
z tohto nevšedného dňa. V hlave sa mi
rozkrútil uragán myšlienok o množstve
ľudí, ktorých som v ten deň stretla, o diskusiách priaznivcov i kritikov myšlienky
mediálnej púte, o osobnostiach, ktoré na
mňa mimoriadne zapôsobili, o kilometroch, ktoré ste boli schopní prekonať,
aby ste do Banskej Bystrice prišli.
Bez vás by naša práca nemala zmysel.
A aj keď sa zdalo, že počas Púte katolíckych médií vládol v našej pobočke chaos
a zhon spôsobený prichádzaním a odchádzaním návštevníkov, hlasnou vravou
či detským smiechom, bolo to len zdanie
prvého dojmu. Bolo veľkým zážitkom sle-
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dovať, ako si každý z vás aspoň na chvíľku našiel v tomto frmole svoje miesto
a vychutnával si atmosféru televízie. Deti
učupené na koberčeku pozorne sledovali
bábkarské umenie Jána Haruštiaka a zapájali sa do dialógov malých improvizovaných bábok. Chlapček sediaci na stoličke sa pod šikovnými rukami Katky Haruštiakovej menil na spidermana a s úžasom
svoju premenu sledoval v zrkadle, v prítomnosti ďalších detí, ktoré už mali na
tvári namaľovaného motýľa, kvetinku či
tigra. Najmenšie deti si vyrábali svoju zástavku vo farbách nášho LUXu. Rodičia
i starí rodičia sa pustili do rozhovoru
s moderátormi Paľkom Dankom, Jankou
Fedešovou či Petrom Holbičkom.
Ešte dlho po 16.00 prichádzali tí, ktorí
chceli nazrieť do našich priestorov
a stretnúť tvorcov programov katolíckej
televízie. To už sme ale my sedeli v katedrále a okrem príprav na priamy prenos svätej omše sme sa sústredili na
hlboké slová otca Juraja Töröka, Slováka
žijúceho dlhé roky v New Jersey, a čerpali silu zo životného príbehu človeka s filmárskym talentom a veľkým srdcom.
Verím, že o rok sa na Púti katolíckych
médií stretneme znovu. Že za ten čas sa
práca novinárov pracujúcich v katolíckych médiách opäť skvalitní a že vám
osud katolíckych médií nebude ľahostajný, ale že sa aktívne zasadíte za to, aby
si udržali na slovenskom mediálnom trhu
svoje miesto.
Martina Karlíková
vedúca pobočky v Banskej Bystrici
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Sme tu pre vás
Deň otvorených dverí na prešovskej pobočke
Každý človek oslavuje svoje narodeniny.
Pripomínajú si ich dokonca aj rôzne inštitúcie, firmy, združenia či skupiny. Svoje
narodeniny oslávila aj naša televízia. Špeciálny program si presne na narodeninový deň pripravila prešovská pobočka.
Lepšie povedané – na druhé výročie prvého vysielania TV LUX v televíznom éteri.
Vedeli sme, že nás čaká deň naplnený
návštevami všetkého druhu a všetkých
vekových kategórií. Pripravili sme teda
občerstvenie, ako sa na dobrých hostiteľov patrí, rozložili sme si „funkcie“ a tešili sme sa na návštevu. Počas dňa sme pripravili štyri priame vstupy. Tak ste všetci
mali možnosť sledovať u vás doma, aké
to je byť vo vašej televízii nielen „Doma
je doma“, ale aj „Pri káve“ či v „Čaviarni“. Desiatky divákov si prešli vysielacími
priestormi, vyskúšali si prácu za kamerou, v strižni, v hosťovskom kresle alebo
aj úlohu moderátora.
Deň sme sa usilovali rozložiť si na polovicu. Dopoludnia mali prísť študenti v rámci exkurzií. No hneď s prvými študentmi
prišla aj pani Boženka. Prišla vlakom od
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Humenného len preto, aby sa mohla porozprávať s moderátormi. Tak to bolo
počas celého dňa.
Mnohí z Vás nám prinášali kvety, sladkosti, detské kresbičky. Mnohí chceli len
potriasť rukou ľuďom, ktorí stoja za ich
obľúbenou televíziou. A my sme boli
šťastní, že sme tu naozaj pre vás – pre
konkrétnych ľudí. A že vám prinášame
také relácie, pri ktorých oddychujete
a načerpávate nové sily, ktoré Vás zaujímajú, odpovedajú vám na otázky, nútia
vás premýšľať…
Najkrajším zážitkom bola návšteva pani
zo Širokého. Počas dňa otvorených dverí
sme vyhlásili súťaž o najlepšie koláče. Pani
zo Širokého k nám prišla o dva dni neskôr
s krabicou plnou fantastických buchiet. Je
mi ľúto, že som si v tej eufórii nezapamätala jej meno. Aj touto cestou jej ďakujem! Nie je na svete krajší pocit, ako keď
otvoríte dvere a tam je váš priateľ, ktorého jediným cieľom je urobiť vám radosť.
Všetci spoločne veríme, že sa nám bude
dariť vytvárať takúto rodinnú atmosféru
plnú pohody aj naďalej a tešíme sa na
stretnutie s vami kedykoľvek, nielen počas
špeciálneho Dňa otvorených dverí.
Andrea Čusová
redaktorka
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Foto: Michaela Škodová

Od Antona Paduánskeho a Františka

Pred Bazilikou sv. Petra

Zima, veterno a dážď, aj takéto počasie
bolo na ďakovnej púti k hrobu Jána Pavla II., ktorá sa kvôli štrajku talianskych
železničiarov konala o týždeň neskôr.
Mnohí pútnici sa aj napriek tomu rozhodli putovať. Dôvodov, pre ktoré som
sa rozhodol putovať aj ja, bolo hneď niekoľko.
Patrónka železničiarov
Keď TV LUX v roku 2009 pripravovala
priamy prenos posviacky sochy sv. Kataríny Alexandrijskej, patrónky železničiarov, objavila sa možnosť cestovať do Talianska vlakom a pozrieť si mestá, v ktorých bude vlak stáť. Pôvodne som sa tešil
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na prehliadku umenia a architektúry;
o tom, že ide o púť som sa dozvedel až
neskôr a aj napriek časovému sklzu, zapríčinenému štrajkom talianskych železničiarov, som sa rozhodol ísť.
Prvým dôvodom, pre ktorý som sa rozhodol cestovať, bola návšteva Padovy. V Padove som nikdy predtým nebol, ale postava Antona Paduánskeho či Padovského (i keď správne je Antona Lisabonského) pre mňa znamenala jeden z prvých
kontaktov s nadprirodzeným či zázračným.
Druhý dôvod, pre ktorý som sa rozhodol
cestovať, bola zastávka v Assisi spojená
s prehliadkou katedrály sv. Františka.
Pred niekoľkými rokmi som tam obdivoval nádherné fresky, na ktorých Giotto
di Bondone inšpirovaný životopismi
sv. Františka od sv. Bonaventúru zobrazil
začiatky františkánskeho rádu. Niekoľko
mesiacov po mojej prvej návšteve však
Assisi postihlo zemetrasenie a časti katedrály sa zrútili a spolu s nimi aj časti
Giottových fresiek. Bol som teda prirodzene zvedavý, ako si s tým reštaurátori
poradili. Návšteva Assisi bola tiež skvelou
príležitosťou pre opätovnú návštevu hrobu sv. Františka a tiež Porciunkuly, ktorá
je priamo spätá so vznikom františkánskeho rádu.
Tretím a najdôležitejším dôvodom bola
skutočnosť, že pri mojej druhej návšteve
Talianska som sa zúčastnil na audiencii
u predchodcu súčasného pápeža Benedikta XVI. Jána Pavla II. Táto druhá návšteva bola vzdaním pocty tomuto výni-
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močnému mužovi, ktorý neprehliadnuteľným spôsobom zasiahol do dejín
dvadsiateho storočia.

Foto: Michaela Škodová

Špecifický typ púte
Púte sú vždy zároveň miestom stretávania ľudí, ktorých na krátky čas spojí spoločné putovanie. Vlaková púť je však veľmi špecifickým spôsobom putovania.
Podstatnú časť totiž trávite vo vlaku, kde
sú všetky priestory viac než úsporné. Čas
trávite s ľuďmi, ktorých ste predtým poznali iba z tej profesijnej či profesionálnej stránky ako kolegov či kolegyne
a zrazu s nimi bývate štyri dni v priestore
iba o trochu väčšom ako štyri štvorcové
metre.
Spoznať ich ako ľudí, ktorí jedia, spia,
modlia sa, umývajú si zuby, konajú rovnako ako vy, je veľmi zaujímavá skúsenosť (a nie že by som si predtým myslel,
že som jediný, kto si zuby umýva :-)
Úsporné priestory pútnikov zároveň motivujú byť voči ostatným o niečo pozor-

Na Námestí sv. Petra
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Foto: Michaela Škodová

Assiského až ku Jánovi Pavlovi II.

Redaktor Pavol Dzivý a kameraman Lukáš Straka
pred jasličkami v Ríme

nejší, ohľaduplnejší, milší. Na druhej strane, mnohí púť nepovažovali iba za stretnutie s ľuďmi žijúcimi. Bolo to zároveň
stretnutie s osobnosťami kultúrneho
a náboženského života, ktoré žili pred
mnohými rokmi, stretnutie s Jánom
XXIII., iniciátorom druhého Vatikánskeho
koncilu, ktorého telo je vystavené
v Chráme sv. Petra v Ríme, stretnutie
s Rafaelom Santim a Michelangelom,
prostredníctvom stretnutia s ich dielami.
Stretnutie s antickými rečníkmi, atlétmi,
filozofmi a bohyňami starého Grécka na
nekonečných chodbách labyrintu Vatikánskeho múzea.
Toto všetko, vrátane bohatého duchovného programu, ktorí pripravili organizátori púte v spolupráci so spišským biskupom Mons. Františkom Tondrom, robí
ďakovnú vlakovú púť k hrobu Jána Pavla II. nezabudnuteľnou.
Karol Karlík
oddelenie produkcie
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Televízia LUX

Biskup Rudolf Baláž s Milanom Spišiakom

Otec Juraj Török

Helena Ivoríková a Milan Bubák
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Keď sme 4. mája 2008 pripravovali vysielanie slávnostnej svätej omše z kostola
Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave, boli
sme v riadnom strese. Ešte päť minút
pred začiatkom prenosu sme nemali
funkčnú trasu pre signál z kostola do réžie v bratislavskej Mlynskej doline. Prenos
sme nakoniec začali presne podľa programu, ale aj táto udalosť bola akoby predzvesťou toho, čo nás čaká v najbližších
hodinách, dňoch, mesiacoch a rokoch.
Keď sa dnes, dva roky od onoho pamätného dňa, pozerám späť, nemôžem sa
ubrániť pocitu, že sa pozerám na permanentný zázrak. So zlomkom prostriedkov, ktoré sú na vybudovanie televízie
potrebné, s nespoľahlivými lacnými technológiami, personálne poddimenzovaní
vysielame denne 17 hodín programu,
v pracovných dňoch každý deň novú
spravodajskú reláciu, každý týždeň štyri
premiérové dokumenty, priame prenosy
hudobných festivalov a veľkých cirkevných slávností a vo vymenovávaní by som
mohol stále pokračovať.

Marián Mecháček a Martin Štepanovský
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oslávila druhé výročie „narodenia“
Za tie dva roky, čo vysielame, sme si
zmapovali a zadefinovali jednotlivé procesy v televízii tak, že dnes dokážeme vyrobiť a odvysielať každú minútu programu oveľa efektívnejšie, ako to bolo na
začiatku. Sľubne sa rozbieha pobočka
v Prešove i v Banskej Bystrici. Odvysielať
priamy prenos svätej omše z katedrály
svätého Martina, publicistické relácie Pri
káve, U Nikodéma a U Pavla, niektorú
z našich relácií v cykle Doma je doma,
Poltón klub či natočiť Tandemkvíz je pre
nás dnes už rutinná záležitosť.
Aj vďaka tomu dnes nie sú témou dňa
v TV LUX debaty o odlaďovaní výrobných
procesov. V posledných dňoch stále častejšie diskutujeme o tom, ako by sme
mohli náš program skvalitniť. A verte mi,
že riešenia nachádzame. Ja na druhej
strane verím, že s vašou podporou ich
dokážeme zrealizovať.
Juraj Drobný
Autor je vedúci oddelenia programu

Vždy usmiata Zuzana Herichová

Pavol Danko „v akcii“

Vedúci programu Juraj Drobný
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Nechýbame na stretnutiach mladých
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Hodnoty Slovenska
Som presvedčený, že nepredpojaté debaty aj odlišne uvažujúcich dosiahnu dvojitý cieľ: posunú nás v schopnosti viesť dialóg a zároveň ozrejmia aktuálnu problematiku. Postupne, trpezlivo, a štýl normálnej komunikácie sa môže stať príležitosťou pre toľkých ďalších, aby viedli dialógy argumentačne, v úcte a v tolerancii.

Som veľmi rád, že na Slovensku vysiela
katolícka televízia, ktorá prispieva k uvádzaniu prirodzených hodnôt do všetkých
foriem spoločenského života. Je významnou alternatívou v spleti televíznych staníc, ktoré hodnotovú stupnicu veľakrát
nesledujú a divákom neponúkajú.
Rozvoj kresťanskej kultúry
Počas svojho denného programu nemám
veľa priestoru na pravidelné zhliadnutie
programov, najčastejšie pozerám Správy
a niektoré besedy. Jedno i druhé je
v dnešnej popletenej a vedome klamanej
spoločnosti veľmi dôležité.
Okrem televízie a rádia máme k dispozícii náboženské časopisy rôzneho cieľového zamerania, ich prehľad býva aj v televízii LUX. Navrhol by som napríklad zaradiť do programu televíznu diskusiu na
tému nastolenú časopisom Verbum, ktorý vychádza tu na východe.
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Kultúrna tradícia
V preberaní kultúrneho odkazu predchádzajúcich generácií, ako i ducha národa,
máme veľký deficit. Štyridsaťročná totalita nám vzala schopnosť kriticky hodnotiť
vlastné dejiny, či už boli také alebo také.
Stále víťazia nad serióznou argumentáciou a faktami politici a citácie z marxisticko-ideologických kníh. Neustrážili sme
ani vyrovnávanie sa s udalosťami spred
roka 1989, keď sme v spoločnosti neupriamili pozornosť na príčiny a nástroje
režimu, ale vinu sme zvalili na slabé obete, ktoré sa neubránili ani vtedy, ani teraz.
Ak chceme preklenúť mnohé praktiky
z minulosti, aby sme neničili prítomnosť
a vytvárali nádej pre budúcnosť, musia sa
zjednotiť sily, ktoré nepreferujú komerciu, klamstvo a mnohé ďalšie nezriadenosti. I dnes sa kde-kto vyhlasuje za národovca, čo v očiach iných vyvoláva nielen údiv, ale aj znechutenie zaoberať sa
národnými vecami. Národní buditelia
predchádzajúcich období neprofitovali
z prezentácie svojho presvedčenia, ale
často strádali a trpeli. Nie je to dnes celkom naopak?
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sú späté s hodnotami Európy
Hodnoty slovenského národa sú veľmi
úzko späté s kresťanskou kultúrou Európy. Odhaliť a posilniť vlastnú identitu je
časovo dôležité práve v súčasnosti, keď
Európa i celý svet prežíva značný pohyb
a premiešavanie sa kultúr, národností
i náboženstiev.
Predchádzajúce epochy v dejinách ľudstva presviedčajú, že tých, ktorí dvíhali
pochodeň k dobru iných, nebolo nikdy
veľa. Preto každý príspevok konkrétneho
človeka je dôležitý. Stále máme obetavých otcov a matky, ktorí príkladne vychovávajú svoje deti a žijú zodpovedný
rodinný život. Zodpovedných ľudí je neúrekom na každom spoločenskom stupni
i v každej profesii, a to sú tie spojivá,
ktoré preklenujú národné bohatstvo minulosti, aby bolo živé v prítomnosti i budúcnosti. Odvážim sa tvrdiť, že tvoria
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väčšinu, ale keďže sa dáva širší priestor
v médiách negatívnym príkladom vytvára
sa dojem, že spoločnosť je zlá. Niekedy
sa tak robí zámerne, aby sa nenasledovali dobré príklady. Bohužiaľ, veľakrát sa to
darí.
Keďže veľa z toho, o čom hovorím, sa
usiluje TV LUX vnášať do svojich programov, aby pozitívne ladila život v našej
spoločnosti, chcem jej poďakovať za každú iniciatívu a povzbudiť ju pokračovať
v nastúpenej ceste. Naďalej prispievajte
k zachovaniu a odovzdávaniu dedičstva
otcov. Je ešte stále veľa toho, čo sa dá
udržať a ešte viac toho, čo sa dá rozdúchať.
Rád vám žehnám.
Mons. Stanislav Stolárik
košický pomocný biskup
(Redakčne krátené.)
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Navštívili sme
21. marca 2010
Klub prišiel medzi divákov na košické
sídlisko Ťahanovce.
10. apríla 2010
Klub priateľov nechýbal na konferencii
Kresťan v dnešnej nemocnici, ktorá sa
konala v Martine. TV LUX prinesie v relácii Večerná univerzita niekoľko zaujímavých prednášok z tohto podujatia.
10. apríla 2010
V Mestskej športovej hale v Prešove bolo
arcidiecézne stretnutie mládeže. Nechýbali sme ani tam.
18. apríla 2010
Boli sme na návšteve farnosti Rožkovany
a jej filiálok Jakubova Voľa a Červenica
pri Sabinove.
24. apríla 2010
Stretnutie Klubu priateľov sa konalo
v Divadle Alexandra Duchnoviča, ktoré
susedí s prešovskou pobočkou TV LUX.
V úvode privítal účastníkov vedúci prešovskej pobočky Martin Michelčík. K prítomným prehovoril aj riaditeľ televízie
Dárius Anton Hatok. Zvlášť pútavým pre
divákov sa stal kultúrny program, v ktorom vystúpila moderátorka Monika Marchevská za sprievodu gitary a Zdenka Juhošová s piesňami, ktoré nadchli všetkých prítomných. Príjemne prekvapila recitátorka Laura Hrehová s prednesom
básní od Milana Rúfusa a Rudolfa Dilonga. Duchovná obnova kňaza Jána Knapíka mala už tradične vysokú úroveň.
27.-28. apríl 2010
V prešovskom PKO Čierny orol sa uskutočnila medzinárodná vedecká konferen-
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Košice-Ťahaňovce

cia Cirkev v okovách totality pri príležitosti 60. výročia Prešovského soboru, kde
nemohol chýbať ani spravodajský štáb
a Klub TV LUX. Náš klub získal nových
členov aj z radov bohoslovcov, ktorí sa
podujali distribuovať propagačné materiály v ich farnostiach.
8. mája 2010
Konala sa 7. celoslovenská púť učiteľov
v prešovskej Konkatedrále sv. Mikuláša,
ktorej sa zúčastnil štáb aj Klub priateľov
TV LUX.
9. mája 2010
Na Deň matiek litmanovskí pútnici prišli
vzdať úctu Nebeskej Matke na horu Zvir,
kde nemohol chýbať náš klub. Svätú
omšu východného obradu celebroval
Vasil Kindja.
16. mája 2010
Boli sme na Dni rodiny (Family Day), ktorý bol otvorený v Prešove slávením svätých liturgií a pokračoval popoludňajším
kultúrnym programom v chráme svätého
Jána Krstiteľa.
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Druhé výročie očami verejnosti a médií
„Dvojročná“ televízia LUX sa verejnosti
pripomenula viacerými podpornými aktivitami, ktoré posilnili poznateľnosť značky TV LUX, rozšírili povedomie o tejto televízii, ponúkli svojim priaznivcom nové
možnosti podpory a spolupráce s televíziou a v neposlednom rade sa priblížila
k svojim divákom. Priazeň a podpora divákov pre fungovanie katolíckej televízie
na Slovensku je neoceniteľná a bez nej
by televízia ďalej jednoducho nemohla
napredovať a fungovať.
Podarili sa tieto aktivity:
◗ Inzercia TV LUX v mesačníku a periodikách: Quark, Cesta, Slovo medzi nami
◗ Vkladačka – náš leták s prihláškou/šekom ste mohli nájsť v Katolíckych novinách, mesačníkoch AHA!, Don Bosco
dnes, Sväté písmo pre každého (máj, jún)
v náklade viac ako 120-tisíc kusov
◗ Kolportéri v uliciach slovenských miest,
v saleziánskych strediskách a v kostoloch
rozdávali letáky
◗ Tlačovú správu o druhom výročí prinieslo viac ako pätnásť médií
◗ Propagačný spot informoval divákov,
koľko prenosov a relácií televízia počas
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dvoch rokov odvysielala na svojich obrazovkách
◗ Na stránke www.tvlux.sk môžete nájsť
nové reklamné predmety („luxuveníry“),
ktoré sú určené pre vás. V tomto „internetovom obchode“ nájdete USB kľúč,
kuchynskú zásteru, podložky pod poháre, farbičky, perá, šálky, kávu, jojo, lietajúci tanier, svietnik, tričká a iné predmety
◗ Televízii môžete napomôcť novým spôsobom – platbou cez PayPal, na túto
službu nájdete odkaz na našej webovej
stránke
◗ Bannerová kamaň bola spustená paralelne na viacerých portáloch, medzi tie
najvýznamnejšie patril a patrí portál
www.tvprogram.sk, kde sa okrem iného
dozviete o našom programe na najbližšie
dva týždne
◗ Uskutočnili sme Raňajky s novinármi,
keď sme do svojich priestorov pozvali
partnerov z katolíckych médií (Rádio Lumen, Katolícke noviny, Spolok Sv. Vojtecha, TK KBS), ako aj iné známe médiá
Peter Novák
vedúci oddelenia marketingu

13

bulletin_02_2010:2-2010

10. 6. 2010

15:48

Stránka 14

bulletin_02_2010:2-2010

10. 6. 2010

15:48

Stránka 15

bulletin_02_2010:2-2010

10. 6. 2010

15:48

Stránka 16

BULLETIN
Klubu priateľov TV LUX

Foto: TK KBS/Peter Zimen

Na stretnutiach s našimi divákmi alebo
členmi klubu sa často opakuje otázka na
prenosy z Vatikánu alebo zahraničných
ciest Svätého Otca. Pýtate sa, či máme vo
Vatikáne naše televízne kamery a či cestujeme spolu s Benediktom XVI. do rôznych krajín. Čo sa teda naozaj deje za
oponou vatikánskych prenosov?
Cestovať ako novinári spolu s Benediktom XVI. do zahraničia je možné, ale veľmi nákladné a často zložité, pretože
miesta v lietadle sú niekoľko mesiacov
vopred beznádejne vypredané. Preto má
TV LUX podpísanú dohodu s Vatikánskym televíznym centrom. Tá nám umožňuje preberať všetky priame prenosy,
ktoré toto televízne štúdio vyrába. Ako
to teda vyzerá, keď Benedikt XVI. vycestuje napríklad do Fatimy?

Všetky priame prenosy v tej-ktorej krajine vždy vyrába miestna štátna televízia.
Tá ich poskytuje Eurovízii a ďalším spoločnostiam, medzi nimi aj Talianskej ka-

tolíckej televízii Telepace. No a LUX preberá tento televízny signál práve od Telepace. Takže naše kamery na mieste pápežovej cesty síce nenájdete, ale priame
prenosy môžete sledovať bez problémov
v našej televízii. Všetky tieto prenosy
nám umožňuje práve vyššie spomínaná
zmluva s Vatikánskym televíznym centrom.
Druhou často kladenou otázkou je, ako
sa naši redaktori pripravujú na tieto
priame prenosy. Samotná príprava začína už vo chvíli, keď Vatikán oznámi konanie zahraničnej cesty. Zvyčajne je to
minimálne šesť mesiacov pred samotnou
cestou. Odvtedy zbierame všetky informácie o mieste návštevy, o sociálnej i politickej situácii krajiny, o situácii miestnej
katolíckej komunity a podobne. Jednoducho sa snažíme zhromaždiť čo najviac
informácií, aby naše komentáre boli čo
najfundovanejšie.
Príprava na ktorúkoľvek cestu Benedikta
XVI. je skutočne náročná. Preto každé
dobré slovo z vašej strany je pre našu
prácu veľkým povzbudením.
Ľudovít Malík
redaktor spravodajstva
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Foto: TK KBS/Jozef Kováčik

Za oponou televíznych prenosov

