Z našej pošty
„V mesiaci jún som sa dožila svojich osem
desiatych narodenín. Moja denná modlit
ba je ďakovaním. Krédom môjho života je,
že verím. Darom mojich detí je, že mi zais
tili, že mám TV LUX. Pri prvom sledovaní
svätej omše mi padali slzy dolu tvárou.
Boli mojím ďakovaním. Vždy sa zapájam
do podpory TV LUX. Nepíšem Vám to
preto, aby ste vedeli koľko, ale že chcem.
Chcem byť členkou Klubu priateľov TV
LUX. Všetko, čo Vám posielam, prijmite
s láskou.“
Mária Ondrejková, Machulince
„Milí naši „Luxáci“, vďaka za Vašu námahu.
Ste naozaj nosičmi svetla v našich životoch.
Boh Vám žehnaj! Nech Vás sprevádza naša
nebeská Matka! V modlitbe na Vás pamätá
Vaša stála diváčka Ľ.“
„Vážený Klub priateľov TV LUX. Som
veľmi rada, že aj na Slovensku niečo také
úžasné, pekné, vzácne máme. Srdečná
vďaka Vám všetkým. Pán Boh zaplať za
Vašu obetavosť a prácu, ktorú robíte pre
nás. Modlím sa a prajem Vám, aby Pán
Boh dal veľa tvorivých myšlienok a nápa
dov v reláciách, aby sme mohli všetci du
chovne rásť.
Pochválený buď Ježiš Kristus.“
Júlia Kintlerová, Levice
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„Milá TV LUX !
Srdečne pozdravujem všetkých pracov
níkov TV LUX. Prajem veľa zdravia, osob
ných i pracovných úspechov, aby ste pre
nás mohli tvoriť zaujímavé programy.
Ďakujem Vám za sväté omše, ktoré sú
balzamom na ubolené naše duše. Ďakujem
Vám aj za všetky programy, vždy si v nich
niečo nájdem, aj keď sa opakujú.
Veľmi sa mi páčila mediálna púť z baziliky
Sedembolestnej. Ostávam s pozdravom
pochválený buď Ježiš Kristus!“
Jozefína Chalásová, Hubina

Kontakt:

Od septembra so zmenou sídla TV LUX
začína platiť nová adresa aj pre Klub
priateľov TV LUX. Je možné posielať
poštu ešte stále aj na doterajšiu adresu.

Nová adresa

Klubu priateľov TV LUX:

Klub priateľov TV LUX
Prepoštská 5, 811 01, Bratislava
Email: klub@tvlux.sk, www.tvlux.sk
Tel.: (02) 6020 2727
Klub priateľov, pobočka Banská Bystrica
Kapitulská 21, 974 01 Banská Bystrica
Tel.: (048) 381 01 62
Klub priateľov, pobočka Prešov
Jarková 77, 080 01 Prešov
Tel.: 0917 720 928
Číslo účtu - SR: 2620013784/1100,
ČR: 884488100/5500
Ako variabilný symbol uveďte svoje
členské klubové číslo.

Milí priatelia
Televízie LUX,
milí bratia
a sestry.

V

poslednom období sme prežívali
v TV LUX viaceré zmeny. Sťahovanie
do nových priestorov, výmena
riaditeľa, zmena sídla, opti
malizácia zames
tnancov, hľadanie možností fungovania
a smero
vania. Zmeny nie sú niekedy jed
noduché, ale sú súčasťou nášho života.
Pre mňa osobne je to tiež jedna z veľkých
životných zmien. Stať sa riaditeľom televízie
nebolo jednoduché rozhodnutie. Veľa sme
sa s mojimi dlhoročnými spolupracovníkmi
modlili. Vnímal som, že táto služba je väčšia
ako ja, no uvedomoval som si, že Pán Boh
sa práve cez slabých ľudí vie osláviť. Viera
v Božiu milosť ma posilňuje a chcem s na
sadením všetkých mojich síl slúžiť Pánu Bohu
tam, kam ma povolal. Je na čom stavať, televízia
má za sebou tri roky fungovania a mnohé veci
sú už zabehnuté a v mnohých sa stále hľadáme.
V TV LUX boli a sú ľudia, ktorým ide o dobré
dielo, a to je pre mňa veľmi dobrý štartovací
bod.
Uvedomujem si, že je pre nás veľmi
dôležité, aby sme sa v prvom rade za televíziu
doma je doma

a ľudí, ktorí v nej pracujú, modlili. Proti dob
rým projektom a službám, ktoré napomáha
jú šírenie Božieho Kráľovstva a bojujú za
spásu ľudí, povstáva nepriateľ v duchovnom
svete. Sv. apoštol Pavol v liste Efezanom píše:
„Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale
s knieža
tstvami a mocnosťami, s vládca
mi
tohto temného sveta, so zloduchmi v nebes
kých sférach.” (Ef 6, 12) Práve preto, aby sme
budovali duchovné zázemie, sme vytvorili
modlitbu za TV LUX a prikladáme ju v tom
to bulletine s prosbou, aby ste ju využívali
a modlili sa za nás.
V bulletine sa dozviete viac o našom
sťahovaní, živom vysielaní z nových
priestorov v Štúdiu špeciál pri príležitosti
Svetových dní mládeže v Madride a tiež
o našej spoločnej kampani. Táto kampaň nám
môže výrazne pomôcť k tomu, aby sme mohli:
- byť viac sledovaní aj tam, kde to doteraz
z ekonomických a technických dôvodov ne
bolo možné,
- vysielať viac premiér a viac nových relácií,
- aj naďalej raz týždenne vysielať hraný film,
- prísť kamkoľvek na Slovensko a vysielať pria
my prenos.
Budeme veľmi radi, ak sa zapojíte do tejto
kampane a pomôžete nám byť lepšími. Verím,
že spoločne môžeme dokázať oveľa viac. Už
vopred Vám ďakujeme za Vaše úsilie a po
moc a ďakujem za všetko, čo ste doteraz pre
TV LUX urobili v materiálnej, finančnej aj
duchovnej oblasti. Myslíme na Vás všetkých
v modlitbách.
Ján Buc, riaditeľ TV LUX
Foto: archív EMfest
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Vysielací tím spolu s moderátormi
a hosťami po prvej odvysielanej relácii Doma je doma v novom štúdiu.

ˇ
Z novej obývacky,
ale stále doma

Novinky z oddelenia
programu

Klbko ide na vandrovku

Kde má Boh zvonček? Načo je chrámu
loď a prečo si kňazi menia farebné rúcha?
Všetky tieto otázky vŕtali v hlave Klbku,
ktoré sa rozhodlo nájsť na ne odpoveď.
Vo svojom košíku odletí za novým
priateľom, otcom Mariánom, a spolu
s ním od septembra skúma zákutia
chrámu a pravidlá liturgie. Všetky svoje
zážitky potom vyrozpráva kamarátke
Katke v iz
bičke. V pokračovaní det
skej relácie Klbko samozrejme ne
chýbajú pesničky, ktoré si môžu chlapci
a dievčatá spolu s hlavnými pred
staviteľmi zaspievať, a tiež tvorivé ná
pady pre šikovné ručičky. Detskú re
láciu môžete sledovať vždy v premiére
každú druhú nedeľu o 7:55.
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Viktória Kolčáková
oddelenie programu TV LUX
Foto: archív TV LUX

Zmena v adrese i vo vy
sie
lacej štruktúre TV LUX sa od
zrkadlila i na pravidelnej re
lácii Doma je doma, kde sa vám
každý podvečer prihovárali
z te
pla televíznej obývačky
mo
derátori spolu so svojimi
hosťami. Asi najväčšou zmenou
prešlo štúdio, ktorého súčasťou
sú od septembra aj živé rybičky
v ak
vá
riu. Na novom dizajne
pracovali kolegovia Ondrej Zla
tohlávek a Michaela Hirnerová.
Krásne no prá
zd
ne štúdio by
však nenaplnilo svoju funkciu.
Aj po prázdninách sa môžete
v relácii Doma je doma tešiť
na zaujímavé témy a hostí.
V septembri sme privíta
li skladateľa Jiřího Zmožka
s manžel
kou, pozvanie tiež
prijme aj spisovateľka Katri
na Zeno. Spolu s občian
skym
združením Fórum života pripra
vujeme cyklus tém zameraný
na problematiku rešpektovania
ľudského života. Reláciu Doma
je doma môžete sledovať
v pre
miére vždy v pondelok
a utorok z bratislavského
štú
dia a v stredu zo štúdia
z Prešova alebo z Banskej Bystrice
o 17:30.

Neľahká finančná situácia, v ktorej sa
momentálne nachádza Televízia LUX,
sa odrazila aj v ponuke nášho progra
mu. Napriek tomu vám v najbližšom
období ponúkame niekoľko premiér.

Televízia LUX prináša od 12. septembra
2011 nový spravodajský týždenník Terra
Santa News - Správy zo Svätej zeme.
Sú to udalosti zo Svätej zeme, informácie
o živote miestnych kresťanských ko
munít, spravodajstvo z miest spojených
so životom Ježiša Krista. Spravodajskú
reláciu vyrába františkánska Kustódia
Svätej zeme a my vám ju prinesieme
v slovenskej verzii. Reláciu budeme
tvoriť v týždennej periodicite a môžete
ju sledovať vždy v pondelok o 20:10
a následne cez týždeň v reprízach.
Druhou ponukou je relácia Slovo Božie
... podľa Matúša, v ktorej sa postupne ro
zoberajú súvislosti a významy zjavených
právd novozákonného posolstva. Sú
objasňované biblistami Katolíckeho
biblického diela. Začíname s Evanje
liom podľa Matúša. Relácia je uvádzaná
ako dvojtýždenník a môžete ju vidieť
v premiére v utorok o 20:10.

Foto: Jozef Lednický

Novou ponukou Televízie LUX je aj relácia pre
mladých Z rýchlika.
Reláciu vyrába TV LUX v spolupráci s Ka
tolíckou univerzitou v Ružomberku s mesačnou
periodicitou a môžete ju vidieť v premiére
v piatok o 19:00 a následne v reprízach.
O tom, čo prinesie budúcnosť, píše študentka
FF KU, ktorá participuje na televíznej tvorbe
relácie - Katarína Kočanová. „Chcú prísť na
kĺb nevšedným veciam, pátrajú po ľuďoch,
o ktorých sa oplatí vedieť viac, a veci, ktoré sa
často okolo nich dejú ako z rýchlika, sa snažia
zachytiť a priblížiť očami obyčajného študenta.
Aj o tom je nová študentská relácia Z rýchlika,
v ktorej sa skupinka mladých ľudí stretne vo
vlakovom kupé a spoločne cestujú naprieč
Slovenskom. Ak ich počas cesty nevyruší
náruživý sprie
vodca, zvyknú debatovať
o veciach, nad ktorými si nie každý vždy
zvykne lámať hlavu tak ako oni, a keď sa k
tomu pridá aj dobrá nálada, premení sa jed
notvárna cesta vlakom na nezabudnuteľnú.
Presvedčiť sa o tom môžete už 7. októbra,
keď toto spoločné dielo Katolíckej univerzity
v Ružomberku a Televízie LUX uvidíte na vašich
obrazovkách.”

Aj v tomto roku vám ponúkame hrané filmy,
žiaľ, už v reprí
zach. Naďalej prosíme o vaše modlitby
a v neposlednom rade aj o finančnú podporu, aby sme
mohli zakúpiť nové zaujímavé hrané filmy a pri
pravovať
pre Vás hodnotné programy, ktoré tak veľmi absentujú
v slovenskom mediálnom prostredí.
doma je doma
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Pápež
medzi
mladými
C

esta Benedikta XVI. na
26. Svetové stretnutie
mládeže (SDM), ktoré sa ko
nalo v polovici augusta v Mad
ride, patrila medzi najväčšie
udalosti jeho letného prog
ramu. Rovnako aj pre našu
televíziu to bola udalosť
tohtoročného leta. Tomu zod
povedala aj príprava, ktorá
prebiehala už niekoľko me
siacov. Oslovili sme rôznych
hostí pre naše Štúdio špeciál,
pripravovali si obrazové ma
teriály, získavali informácie.
Bolo toho neúrekom. Do tejto
prípravy zasiahlo sťahovanie
televízie zo Starých Gruntov
do centra Bratislavy a výmena
moderátorky Štúdia špeciál.
Bolo to skutočne veľmi hek
tické obdobie. Iba dva dni
pred začiatkom stretnutia
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v Madride bolo vymaľované
a nasvietené naše zelené
štúdio, takže dá sa povedať,
že sme vysielali bez skúšania,
naživo. Janku Grešnerovú,
ktorá doteraz moderovala
Štúdio špeciál, a robila to ex
celentne, za čo jej patrí veľké
poďakovanie, nahradila Vik
tória Kolčáková. Tá nastúpila
do rozbehnutého vlaku a mu
sím povedať, že to zvládla
veľmi dobre. Možno sa to zdá
na prvý pohľad jednoduché,
ale za moderovaním Štúdia
špeciál je veľké množstvo
príprav. Samotné vysielanie
naživo tiež nie je jednoduché.
Pápežov program sa niekedy
natiahol, na niektoré zo stret
nutí prišiel s meškaním aj
15 - 20 minút a tento čas sme
museli vyplniť niečím zmys

luplným. Moderátorka i celý
televízny tím mali preto pri
pravené rôzne scenáre pre jed
notlivé udalosti.
Priame prenosy z Madridu pre
nás neboli rutinou. Svätý Otec
išiel na stretnutie s mladými,
a keďže v Televízii LUX sa ešte
všetci cítime mladí, pono
rili sme sa aj my do atmos
féry tohto stretnutia. A tá sa
stala skutočne mládežníckou,
keď medzi nás zavítal priamy
účastník z Madridu, Paľo
Danko. Našou najväčšou
radosťou boli vaše pozitívne
reakcie, ktoré ste nechali na
našej facebookovej stránke
alebo poslali mailom. Za
všetky vám ďakujeme.
Ľudovít Malík
náboženský redaktor
Foto: TK KBS/Peter Zimen

Sila mladej Cirkvi
ˇ
a pohotovost
TV LUX
Moderátor TV LUX Pavol Danko na SDM do Mad
ridu tento rok vôbec neplánoval ísť! Ako sám hovorí,
Boh mal s ním iné plány. Dostal naraz dve pozvania
- ísť do Madridu pomôcť so slovenskými katechéza
mi a súčasne byť v Štúdiu špeciál TV LUX. Rozhodol
sa pomerne akčne, že skúsi obe naraz. Okrem tepla,
náporu náročných situácií a adrenalínu zažil silu
mladej Cirkvi a pohotovosť tímu TV LUX pri preno
soch z ešte nedokončených priestorov našej čerstvo
presťahovanej televízie.
Ako si využíval svoje talenty pri činnostiach, s ktorými
si pomáhal počas SDM?
Spoluvymýšľal som kompletný slovenský program
počas SDM v Madride, prácu v skupinkách, dynamiky
a aktivity počas katechéz, ktoré som aj tri dni naživo
moderoval. Potom som priletel domov, aby som počas
prenosov nočnej vigílie a záverečnej svätej omše
s pápežom Benediktom mohol odpovedať na otázky
našej moderátorky v Štúdiu špeciál.
Ako si sa na ne pripravoval?
Odrazovým mostíkom bolo pre mňa posolstvo Svä
tého Otca k Svetovým dňom mládeže. Keďže robím
roky divadlo a som aj učiteľ, využil som všetko, čo som
sa za tie roky pred tabuľou a na javisku naučil. Túžil
som, aby sme mladým odovzdali obraz Boha, ktorý
je živý, milujúci, nádherný a plný radosti. Prosil som
Ho, aby mi vnukol nápady, obrazy, symboly, ktoré si
mladí budú pamätať aj po návrate domov. A z reak
cií mladých cítime, že sa nám to podarilo. Sloven
ské katechézy boli pre nich akoby oázou v horúcom
Španielsku, kde nie vždy všetko fungovalo.
Má zmysel chodievať na SDM? Má zmysel prinášať to na
obrazovky?
Farnosť, v ktorej väčšia časť slovenskej výpravy mala
katechézy, bola spočiatku rezervovaná. K extrém
7nym horúčavám a španielskym zvláštnostiam v orga

nizovaní tak pribudol ešte jeden kríž komunikácia. Keď však miestny kňaz
a dobrovoľníci videli, ako naši mladí
napriek ťažkostiam a 40 stupňom
v chráme spievajú, žiaria úsmevom
a životom, akoby sa roztopili. Boli
doslovne “hotoví” z nášho prežívania
viery. Toto je dôvod, pre ktorý sa
oplatí cestovať na SDM. Aj cez nás
sa Boh môže dotknúť a priniesť iskru
a dynamizmus Cirkvi.
Preto na otázku odpovedám: ÁNO!
Má to nesmierny význam pre jednot
livca aj pre veľkú skupinu. Je dôležité
vydávať svedectvo, že Cirkev je mladá
a že mladí neváhajú precestovať celý
svet, aby povzbudili seba, hostiteľskú
krajinu aj samotného pápeža. O to
viac vtedy, keď iné médiá mlčia.
Za rozhovor ďakuje Zuzana Chanasová
Foto: TK KBS/ Peter Zimen

,

Krátky príbeh

velkom
nasadení
o
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.budeme sa sťahovať
Táto informácia nás zastihla ne
pri
pravených. V Mlynskej do
line sme boli „doma“. Mali sme
tu zariadené štúdiá, dostatok
priestoru na prácu i na odkla
danie techniky či kulís. Keď
som si predstavil tie kilometre
káblov, ktoré bude treba vyťahať
zo stien, tie tisíce naletovaných
spojov, ktoré bude treba letovať
nanovo, rozobratie a následné
zapojenie vysielacej réžie či
štúdií, a to všetko bez prerušenia
práce jednotlivých oddelení, bez
prerušenia vysielania, bolo mi
jasné, že stojíme pred dielom,
ktoré nás presahuje.
.sťahujeme sa
Prešla takmer polovica práz
dnin a stále to vyzeralo, že sa
nič nedeje. S blížiacim sa au
gustom však priestory TV LUX
v Mlynskej doline pustli stále
rýchlejšie a stále intenzívnejšie
sa pracovalo v priestoroch
nových. Na 18. august sme
mali naplánované vysielanie
Štúdia špeciál zo Svetových dní
mládeže v Madride. Dovtedy
bolo treba pripraviť aspoň „zele
né“ kľúčovacie štúdio, zapojiť
vysielaciu réžiu a virtuálne
štúdio. Vy, ktorí ste naše prenosy
zo SDM sledovali, viete, že sme
to zvládli.

.nervy
Dni plné obrovského nasa
denia si ale vypýtali svoju daň:
podráždenosť a nervozita sa
nevyhli ani nám. Ešteže máme
kaplnku, kam sa dá uchýliť, keď
je človeku najhoršie.
.podvečer 14. septembra
Nové priestory sa nám postupne
stávali domovom, hoci stále
pripomínali skôr sklad techniky
a kancelárskeho zariadenia než
televíziu. No keď prišiel otec
arcibiskup Stanislav Zvolenský
v predvečer sviatku Sedemboles
tnej Panny Márie požehnať novú
kaplnku, bolo už takmer všetko
podstatné na svojom mieste.
Stála i nová scéna relácie Doma
je doma.
.vysielame ďalej
Za to, že sme presťahovanie
zvlád
li v takom krátkom čase,
patrí vďaka všetkým mojim kole
gom, ktorí ho s obrovským úsilím
a obetavosťou zrealizovali. Ešte
zostáva dorobiť veľa drobností,
pozapájať ďalšie potrebné zaria
denia a technológie. Televízia
dnes vysiela z nových priestorov
a je pripravená i naďalej slúžiť
vám, našim televíznym divákom.
Juraj Drobný
vedúci oddelenia programu TV LUX

ˇ
Necakané
udalosti
z banskobystrickej
ˇ
pobocky

Banská Bystrica, mesto v srdci Slovenska
a sídlo jednej z pobočiek Televízie LUX. Práve
odtiaľ prinášame relácie Doma je doma, Vlas
tná cesta, spravodajstvo z celého stredoslo
venského regiónu, či pripravujeme dabingy
zahraničných programov. Z banskobystric
kého štúdia sa k vám prihovára Rút Lačná,
tlmočníčka svätých omší a zahraničných ciest
pápeža Benedikta XVI.
Počas letných prázdnin zastihli Bansko
bystrickú diecézu nečakané udalosti. Koncom
júla si Pán nečakane k sebe povolal diecézneho
biskupa Rudolfa Baláža. Pohrebnej omše v Ko
stole Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bys
trici za zúčastnilo mnoho významných osob
ností duchovného života.
Na obrazovkách Televízie LUX ste moh
li sledovať nielen slávnostnú omšu
v Banskej Bystrici, ale aj poslednú rozlúčku
v Nevoľnom, odkiaľ otec biskup pochádzal.
Prenosy zabezpečili technici z Bratislavy spolu
s našou pobočkou. Tiež sme vám priniesli ak
tuálne spravodajstvo z diecézy krátko po smrti
biskupa Rudolfa Baláža.

doma je doma

V auguste sme v banskobystrickom štúdiu
privítali nového diecézneho biskupa Spišskej
diecézy, Mons. Štefana Sečku. Zavítal do relácie
Vlastná cesta, kde sa s nami podelil o svoj životný
príbeh. (Pozn.: v archíve TV LUX - Vlastná ces
ta č.54) V septembri sme vám priniesli priamy
prenos zo slávnostnej svätej omše uvedenia
Mons. Sečku do úradu spišského diecézneho
biskupa, ktorá sa konala v Spišskej Kapitule.
Aj tento prenos zabezpečovali v spolupráci
s kolegami z Bratislavy aj technici a kame
ramani z banskobystrickej pobočky. Celý tím
sa rýchlo presunul do Banskej Bystrice, odkiaľ
vám v nedeľu, 11. septembra, sprostredkoval
prostredníctvom Televízie LUX unikátnu svätú
omšu. Prečo unikátnu? Pretože bola slúžená vo
vlaku bl. Jána Pavla II., ktorý sa po ceste cez
krajiny Vyšehrádskej štvorky zastavil na jeden
deň aj v Banskej Bystrici.
Sme radi, že vám môžeme aj naďalej prinášať
z banskobystrického štúdia zaujímavé relácie,
spravodajstvo či priame prenosy.
Marián Mecháček
TV LUX Banská Bystrica
Foto: TK KBS/Peter Zimen a archív TV LUX
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prvom rade to bol prvý
líckou Vprorektor
o
t
a
K
s
a
KU a zároveň ga
c
Spoluprá
rant študijného programu
u
o
žurnalistika, profesor Peter
t
i
z
univer
Olekšák, ktorý mal veľkú
verzite dával a dáva srdce?

29. októbra v roku 2009 sa na
našej stránke objavila aktuali
ta: „V najbližšej dobe Katolícka
univerzita plánuje vybudovať
pre svojich študentov kom
pletné televízne štúdio.“ V ok
tóbri 2011 kladieme otázku,
či sa to podarilo, zástupcovi
vedúceho Katedry žurnalistiky
FF Katolíckej univerzity, Mgr.
Imrichovi Gazdovi, PhD.
žem
S plnou vážnosťou mô
povedať, že sa nám to po
darilo. V polovici februára
2011 bolo štúdio slávnostne
vzdané do
otvorené a odo
užívania. V novom televíznom
diu je možné pracovať
štú
so štyrmi najmodernej
šími štúdiovými kamerami
s čítacími zariadeniami,
s ôsmimi reportážnymi ka
merami so statívmi, na spra
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covanie obrazu a zvuku
budú môcť použiť 20 nových
veľkokapacitných počítačov.
Súčasťou vybavenia štúdia
je réžia, strižňa, osvetlenie
a servery.
Aká bola Vaša vízia
s týmto štúdiom?
Štúdio má v prvom rade slúžiť
študijného
poslucháčom
programu žurnalistika.
Záujemcom o televíznu žur
nalistiku sme jeho vybu
dovaním vytvorili priestor
profiláciu
odbornú
na
cializáciu. Naším plá
a špe
nom je postupne rozbehnúť
víziu, ktorá
univerzitnú tele
bude dovnútra, i navonok
informovať o všetkom pod
statnom, čo sa na KU udialo
alebo udeje.
Kto tomu všetkému na uni

túžbu vybudovať profe
sionálne televízne štúdio, čo
sa mu vďaka maximálnemu
úsiliu a za pomoci ďalších
ľudí aj podarilo. Dnes sú
„srdcom“ štúdia najmä kole
govia Peter Kravčák a Marek
Hasák, ale skutočný život
mu dávajú predovšetkým
naši študenti, ktorí do
štúdia denne prichádzajú
a využívajú jeho možnosti.
Akú úlohu v danom projekte KU zohráva Televízia
LUX?
Už od začiatku sme počítali
so zapojením profesionálov
z televíznej praxe – vrátane
pracovníkov TV LUX – do
praktickej výučby. Vtedajšie
vedenie TV LUX s nami
veľmi ochotne nadviazalo in
tenzívnu spoluprácu, ktorá
pokračuje aj po zmenách vo
vedení. S novým riaditeľom
Jánom Bucom sme sa už
niekoľkokrát stretli, aby sme
hľadali možnosti zefektívne
nia a zintenzívnenia tejto sp
olupráce. Relácia Z rýchlika
je prvým ovocím tejto spolu
práce, momentálne pracujeme
na posilnení spravodajstva
z KU i z celého regiónu
a postupne budú pribúdať aj
ďalšie relácie.
Za rozhovor ďakuje
Zuzana Chanasová

Foto: archív Filozofickej fakulty KU

Putovanie
za vami

Milí priatelia, leto sa skončilo a dokonca už aj to ba
bie. Chcem vám len v krátkosti zreferovať, čo sa udia
lo počas tohto slnečného obdobia v Klube priateľov
TV LUX. Počas troch mesiacov sme navštívili ti
eto pútnické miesta: Levoča, Gaboltov, Nitra, Staré
Hory, Klokočov, Ľutina, Mariánka, Šaštín a jeden
mládežnícky festival – Campfest v Kráľovej Lehote.
• Náš prvý výjazd na Levočskú horu nám dal vďaka
náročnému počasiu skutočne zabrať. Vietor nám
v niektorých momentoch presunul stan, párkrát
sme zmokli, ale aj napriek tomu sme sa stretli
s viacerými z vás. Každá z nasledujúcich pútí už
potom bola ako balzam. Pekné počasie, teplo.
• Gaboltov – miesto vrelého prijatia domácimi re
demptoristami, ale aj štedrými klubistami z vý
chodu. Ďakujeme.
• Campfest – mládežnícky festival, ktorý sa roky
nezaobišiel bez zimy a dažďa. A tento rok, čuduj
sa svete, bolo tam táááááááááááák pekne - teplo,
príjemne. Super!
• Počas víkendu 13. – 14. augusta sme zozbierali
všetky sily a rozložili všetky naše tri stánky, ktoré
v Klube priateľov máme. Jeden tím bol v Nitre na
Kalvárii, ďalší v krásnom prostredí Starých Hôr
a tretí na východnom Slovensku - v Klokočove.
• O týždeň neskôr sme obdivovali krásu pútnického
miesta v Ľutine.
• V septembri náš stánok Klubu priateľov nechýbal
na púti v Mariánke v Šaštíne.
Ďakujeme všetkým vám za milé slová, podporu,
povzbudenie, ktorého sa nám vďaka vám dostalo
v stánku TV LUX. Veríme, že aj o rok sa budeme
môcť osobne s vami stretnúť. Poviem vám, niekedy
chodievame z týchto výjazdov unavení, ale s „do
bitými baterkami“, pretože počujeme od vás, di
vákov, s ktorými sa tam stretneme, povzbudenie,
poďakovanie a to nás posilňuje. ĎAKUJEME!
Zuzana Chanasová
predsedníčka Klubu priateľov TV LUX
Foto: archív TV LUX

doma je doma
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ˇ nám bráni
Co
bytˇ lepšími?
Počas leta sme na základe viacerých podnetov pra
covali aj na Klube priateľov TV LUX a dospeli sme
k záveru, že veľmi potrebujeme vašu pomoc. Na
terajšie mesačné fungovanie (vysoká reprízovanosť,
bez nových filmov, bez možnosti sledovať nás aj cez
družicu Astra a bez satelitného prenosového voza,
vďaka ktorému by sme mohli prísť urobiť priamy
prenos do ktoréhokoľvek kúta Slovenska) potrebu
jeme nevyhnutne cca 55 000 Eur. Aj napriek tomu,
že ste k nám štedrí a podporujete nás, nestačí to.
K 27.9.2011 má Klub priateľov TV LUX 8 000
členov.
Dary od členov
Klubu v roku
2010 v EUR

Dary od členov
Klubu v roku
2011 v EUR

Jún
Júl
August

16 679,92
15 449,14
15 101,00

19 570,89
31 901,57
26 166,07

September

26 161,25

21 096,97

Ako pomôct?
ˇ

Najviac nám pomôže, ak nám mesačne bude každý
člen Klubu prispievať pravidelne sumou 5 Eur
(samozrejme podľa vašich možností) a ak každý
člen Klubu získa ďalších troch. Čo to bude pre te
levíziu znamenať, ilustruje obrázok.
Pre členov Klubu máme ešte dve novinky:
1. Ak niekto z členov Klubu nechce dostávať bul
letin poštou a uvítal by jeho zaslanie elektronickou
formou, prosím, napíšte nám email alebo zatele
fonujte v znení.: „Som klubista č. ..... a budem rád,

12

ak mi bulletin budete posielať len emailom
na moju emailovú adresu: .....“
2. Pre členov Klubu sme pripravili ďalšie
zľavy. Tento mesiac je to vo vydavateľstve
Kumran. V internetovom obchode www.
ver.sk majú naši klubisti zľavu 5% z cien
uvedených na webe a letáčikoch, pri nákupe
online treba uviesť ako zľavový kód: „TV
LUX“.

doma je doma
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NOVINKY VYDAVATEľSTVA

Majka Šibíková

tým najmenším...

Deň náš každodenný

6,9 0 €
Odvážne srdce

Ireny Sendler

-DVD, 95 min
-skutočný príbeh statočnej ženy
-zachránila z varšavského geta
vyše 2500 židovských detí

6,45

€

studio lux, p.o.box 87, Kapitulská 16, 814 99 Bratislava
www.lux.sk, vydavatelstvo@lux.sk, tel.: 02- 60 20 27 20
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Členovia Klubu priateľov TV LUX majú na všetky tituly studia lux
zľavu 25% z pultovej ceny. Pri objednávke je dôležité uviesť vaše členské číslo.
Ceny sú uvedené už so zľavou, nezahrňajú poštovné a balné.

Po n u k a v y d av a te ľs t v a D O N BO S CO
NOVINKA

NOVINKA

2 DVD

S VÄTÝ PAV OL

Apoštol
Jeruzalem, niekoľko týždňov po smrti
Krista na kríži. Mladý farizej Šavol
chce zachrániť Izrael pred
nebezpečenstvom v podobe
Ježišových nasledovníkov. Na ceste
do Damasku však náhle oslepne a
padá na zem práve pred tým, ktorého
prenasleduje – pred Ježišom Kristom.
180 min., slovenský dabing
cena 18 EUR
2 DVD

NOVINKA

PAV OL VI.

Pápež v búrlivých časoch
Pavol VI. zažil fašistický režim, druhú
svetovú vojnu, vznik Talianskej republiky, Druhý vatikánsky koncil, ale
aj veľké protesty a teroristické útoky.
Vzrušujúci film odkrýva päťdesiatročnú históriu, ktorá zmenila Katolícku cirkev a svet.
200 min., slovenský dabing
cena 18 EUR

NOVINKA

DVD

KLENOTNÍKOV OBCHOD

Príbeh o láske a sviatosti manželstva
Film podľa divadelnej predlohy
Karola Wojtylu, neskoršie pápeža
Jána Pavla II.
Tajomný klenotník sprevádza tri
manželské páry na ceste ich životmi.
85 min., slovenský dabing
cena 15,50 EUR

Ján Viglaš
UMELÉ OPLODNENIE:
ŽIADNY PROBLÉM!?
Ak je Cirkev proti umelým potratom, prečo je aj proti umelému oplodneniu? Aké riešenia
majú neplodné páry?
40 strán
cena 1,50 EUR

Imrich Degro
TRPÍME ZA HRIECHY
SVOJICH PREDKOV
Dajú sa uzdraviť rodové korene? V čom spočíva táto
prax? Škodia nám duše našich zosnulých? Ako rozviazať
negatívne puto s predkami?
40 strán
cena 1,50 EUR

Martin Žitňanský
H A RR Y PO T T ER
OČA M I K RESŤA N A
Harry Potter je sympatický
chlapec – čarodejník. Tento
pútavý príbeh sa zdá byť rozprávka ako každá iná… Existujú ale nejaké riziká spojené
s touto čarodejníckou sériou?
76 strán
cena 3,85 EUR

Predplaťte si edíciu Viera do vrecka a získate zľavu až 12 % na každý nákup vo vydavateľstve DON BOSCO.

DVD - KLENOTNÍKOV OBCHOD (15,50 EUR)

ks UMELÉ OPLODNENIE: ŽIADNY... (1,50 EUR)
ks TRPÍME ZA HRIECHY SVOJICH... (1,50 EUR)
ks HARRY POTTER OČAMI KRESŤANA (3,85 EUR)

ks
ks
ks

Meno a priezvisko: .......................................................................................
Adresa: ......................................................................................................
e-mail: ..................................................................
www.donbosco.sk
Objednávajte na adrese: Vydavateľstvo DON BOSCO, Miletičova 7, 821 08 Bratislava 2,
tel.: 02/502 313 98, e-mail: objednavky@donbosco.sk
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K zásielke účtujeme poštovné a balné.

2 DVD - SVÄTÝ PAVOL (18 EUR)
2 DVD - PAVOL VI. (18 EUR)

✁

ZÁVÄZNÁ OB JEDNÁVKA
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Televízia
Lux je
dielom nás
všetkých!

„Veľmi rád a ochotne podporujem Televí
ziu LUX, lebo ju považujem za nevyhnut
nú pre spoločenstvo veriacich a pre celú
súčasnú spoločnosť.“
Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup
a metropolita, člen Klubu priateľov TV LUX

„Televízia LUX sa výrazne líši od
komerčných televízií, snaží sa svojim
divákom prinášať povzbudenie, pokoj
a k ľuďom sa správa s úctou, preto ju
podporujem.“
Eva Hrešková, kapela Christallinus, členka
Klubu priateľov TV LUX
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Pracujeme na kampani, prostred
níctvom ktorej chceme prezentovať
víziu Televízie LUX a rozšíriť rady
našich priateľov a podporovateľov
o nových členov.
Stoja pred nami mnohé výzvy:
• rozšírenie pokrytia
• zmena programovej štruktúry
• viac priamych prenosov
• tvorba nových relácií
• viac večerných filmov.
Jednoducho chceme byť lepší v tom, čo
robíme, v tom, ako slúžime našim divákom. Nedokážeme to však bez vašej pomoci. Potrebujeme vás!
Zapojte sa aj vy, pomôžte nám získať
3 nových priateľov a podporovateľov.
Oslovte svojich známych a povzbuďte
ich pridať sa k nám. Televízia LUX
je naozaj dielom nás všetkých. Veď
každou modlitbou a darom vytvárate
s nami spoločenstvo!

Ďakujeme vám!

„Ja a moja rodina podporujeme Tele
víziu LUX preto, lebo chceme, aby tu
bola a prinášala radostnú zvesť živej
viery do našich rodín.“
Jozef Predáč, Liga pár páru, člen Klubu
priateľov TV LUX

Zodpovedná redaktorka: Zuzana Chanasová 		Grafika: Martin Heneš

