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Poděkování divákům televize Noe a posluchačům Proglasu
„Radujte se stále v Pánu, opakuji radujte se,
Pán je blízko“, to jsou známá slova apoštola
Pavla Filipanům.

Důvodů k radosti je skutečně každý den mnoho.
Máme radost, že nám naši kolegové v „služebně
starším“ médiu dávají tento prostor a že můžeme
kráčet každodenní službou jako dvojčata.
Velký důvod k radosti je také naše maličké
jubileum. V červnu to bude letos 15 let, kdy se
v Ostravě narodila picolla sorelina Telepace.
Malá sestřička, tak nás nazvali naši přátelé
a kolegové v Itálii. Tam vznikla myšlenka Telepace již před 42 lety, v malé
horské vesničce Cerně nad Veronou.
Prostřednictvím charismatického
kněze Dona Guida, který prošel
salesiánskou výchovou a toužil
zasvětit svůj život chudým, se
podařilo úžasné dílo mediálního
apoštolátu. Šířit pokoj a Kristovo
Evangelium se povedlo prvně přes
RadioPace, po dvou letech pak
začala vysílat i televize s výmluvným
názvem a s Noemovou holubičkou v logu – Telepace. Před 16 lety jsem navštívil tohoto vzácného
člověka přímo v televizním studiu v oné malé
vesničce. Setkání s ním mne natolik oslovilo, že
jsem se svými přáteli přenesl tuto tolik potřebnou
myšlenku k nám do Česka. Dostali jsme důvěru
a v červnu 1994 přijel Don Guido Todeschini
posvětit do Ostravy první místnost budoucího
studia. Přivezl s sebou také první dar od italských
diváků Telepace (900 000 Kč) a stále opakoval
corradzo – odvahu! Když viděl polorozbořený
dům na Kostelním náměstí v Ostravě, prohlásil
mirácolo – zázrak. Ono těch zázraků se pak stalo
několik a dodnes se díky Bohu dějí.

Jedním z nich je také televize Noe, která se
z tohoto patnáctiletého úsilí vyloupla a 10. května
tohoto roku oslavila již tři roky vysílání. Těší nás,
že každým dnem přibývá počet lidí ochotných
podpořit myšlenku televize dobrých zpráv. Mnozí
z vás, již řadu let, nás držíte, nesete nad vodou
nejen finančně, ale i svojí modlitbou.
Právě jsem se vrátil ze Zambie, kde jsem
kromě natáčení prožil mnoho krásných chvil, které
mne vedly k přemýšlení. Na Vzkříšení
jsme se dostali do jedné vesnické farnosti, kterou obhospodařují sestry
klarisky. Liturgie byla úžasná.
Po celou mši svatou zněly mnohohlasé zpěvy doprovázené
tancem. Při vstupu do kostelíka
dostal každý do rukou krásnou
květinu, aby se mohl do chval
aktivněji zapojit. Sestřičky zpěvem
i tancem vyjadřovaly Bohu chválu
tak, že strhly k tomu i ostatní věřící. Ti
se pak přidávali a mávali do rytmu nejen
květinami, ale i motykami, bouchali do hmoždíře, nebo do taktu přesívali mouku. Řekl jsem
si v duchu, čím bychom mávali k chvále a díkuvzdání my? Napadlo mne, že snad satelitem nebo
anténou? Protože stejně jako motykou můžeme
Pána chválit moderními sdělovacími prostředky.
A tak jsem v duchu mával a děkoval Bohu, že jej
můžeme chválit a oslavovat právě tímto způsobem.
Děkoval jsem i za vás. Tím, že podporujete naše
křesťanská média, nejenže dáváte vzrůst něčemu,
co pozvedá a pohladí duši, ale zároveň tím chválíte
Boha. Uvědomil jsem si velmi silně, jaký zázrak
nám byl svěřen do rukou, jakým bohatstvím jste vy
– naši přátelé. Alleluja!!
otec Leoš Ryška, SDB

Modlitby se zpěvy z Taizé
„Z hlubin lidského srdce stoupá skrytá
touha po přítomnosti, tichá touha po
společenství. Ať nikdy nezapomeneme,
že tato prostá touha po Bohu je už
začátkem víry.“ Dopis bratra Rogera pro
rok 2004: „K pramenům radosti“

Novým ekumenickým duchovním počinem tele-

vize Noe jsou pravidelné přenosy Modliteb se
zpěvy z Taizé z kostela sv. Václava v Ostravě.
Modlitby se zpěvy vznikly ve francouzské vesničce Taizé, která se nachází na jihu Burgundska
a je domovem mezinárodní ekumenické komunity,
kterou založil v roce 1940 bratr Roger. Bratři se
zavazují na celý život, že budou spolu sdílet materiální i duchovní společenství, život v celibátu
a velké prostotě. Srdcem každého dne v Taizé jsou
tři společné modlitby. Bratři se živí pouze svou
prací. Od konce padesátých let dvacátého století
mnoho tisíc mladých lidí z různých zemí nachází

cestu do Taizé, kde se podílejí na týdenních setkáních s modlitbami a rozjímáním.
Modlitba z Taizé je tedy pozváním k hledání
společenství s Bohem v modlitbě, zpěvu, tichu
a rozjímání. Zároveň je také prosbou o nalezení
vnitřního pokoje, smyslu života a k získání nových
duchovních podnětů.
Modlitby se zpěvy z Taizé máte možnost vidět
na televizi Noe v přímém přenosu vždy poslední
pondělí v měsíci v 19.00 hodin.
Naděžda Urbášková

V posteli chit-chat

rátorek, který se rozrostl na šest báječných milých
děvčat. V jednotlivých rubrikách vystupují ve dvojicích. Vtipně, ale i vážně si povídají s pozvanými
hosty na konkrétní téma. Základ magazínu tvoří
pět stálých rubrik: Nakrm ucho, Chat, Face to face,
La cuisine a Mučírna. V rubrice Nakrm ucho se
děvčata mohou dovědět spoustu rad a informací
z duchovní, lékařské a psychologické oblasti. Na
Chatu jsou našimi hosty známé i méně známé
osobnosti ze všech oblastí společenského života.
Z posledních můžeme jmenovat například herce
Martina Dejdara, zpěvačky Lucii Vondráčkovou
a Ewu Farnou, držitelku titulu Miss ČR Elišku
Bučkovou. Rubrika Face to face poskytne děvčatům rady kosmetičky z oblasti vizáže, v La cuisine
se naučí vařit, a přebytečné kalorie spálí cvičením
pod odborným dohledem v Mučírně. Těšte se, tým
pod vedením režisérky Lucie Pracné pro vás připravuje další skvělé díly!
Eva Baťková

Od začátku roku 2009 se v TV NOE
můžete setkávat s druhou řadou oblíbeného dívčího magazínu V posteli
chit-chat.

Tento pořad je určen dívkám od 12 do 16 let.
Změnou oproti první seriálové řadě je počet mode2

Zpravodajství na obrazovkách
televize Noe

Octava dies má své místo na obrazovkách
televize Noe každou neděli ve 20.05.
Další zpravodajský pořad, který se pro vás
připravujeme dvakrát do týdne jsou Zpravodajské Noeviny. Na jejich tvorbě se přímo v budově
Telepace podílí Táňa Popková jako dramaturgyně
pořadu, Pavel Strakoš, Ondřej Lehovec anebo Milan

Televize Noe vám prostřednictvím zpravodajských pořadů přináší nejčerstvější
zprávy z České republiky, Slovenska, ale
i ze zahraničí.

Každou neděli je pro vás připravováno zpravodajství ze světa
Octava Dies, zpravodajský pořad
Vatikánského televizního centra,
díky vatikánským redaktorům
a kameramanům se máte možnost
podívat na dění kolem papeže,
na události a aktivity Svatého stolce, ale také na
přehled nejdůležitějšího světového dění z pohledu
srdce církve. Televize Noe připravuje toto zpravodajství každý týden s výjimkou měsíce srpna.
Původní italská verze vzniká v průběhu celého
týdne ve Vatikánu. Na přípravě českého znění se
podílí hned několik tvůrců televize Noe. První fáze
předpokládá překlad až jedenáctistránkové dialogové listiny z italštiny do češtiny. Tuto službu úplně
od začátku vykonává PaedDr. ThLic. Marcel Puvák.
V sobotu večer, po odvysílání pořadu na italské stanici Telepace, je už v našich studiích připraven technik a komentátor, který v průběhu přibližně jedné
hodiny namluví do obrazu český text. Na pozici
technika se pravidelně střídá Václav Stuchlý, Ondřej
Lehovec, Martin Pastrňák a Pavel Strakoš. Hlas,
který namlouvá pořízený český překlad, patří většinou Pavlíně Kafkové, Františku Strnadovi, hercům
z Národního moravskoslezského divadla v Ostravě,
a někdy našim „domácím“ moderátorům, sr. Ludmile Němcové FMA a jiným.

Mydlarčík jako technici, Martina
Urbanová jako produkční a nezaměnitelný hlas našeho dabéra
Františka Strnada. Nesmíme
však opomenout všechny kameramany, kteří se snaží ze všech sil
natočit a postříhat zajímavé věci
a dobré zprávy, které se kolem nás dějí a měly by
se objevit právě ve zpravodajství. Velké poděkování patří i všem externím dodavatelům, bez kterých bychom nemohli odvysílat reportáže z okolí
Prahy, Českých Budějovic, Brna a ze Slovenska.
Zpravodajské Noeviny máte možnost vidět v premiéře v úterý a ve čtvrtek v 19.50.
Posledním zpravodajstvím, které pro Vás vyrábíme, je H2O. Tuto mezinárodní relaci vysíláme
opět díky italské společnosti H2O, od níž vybíráme zprávy, které bychom chtěli divákům televize
Noe zprostředkovat. Důležitým článkem výroby je
technik, zde se opět velmi dobře osvědčil Václav
Stuchlý, který zajišťuje stahování příspěvků; nedílnou součásti je překlad, který opět skvělým způsobem zajišťuje PaedDr. ThLic. Marcel Puvák. Hlas
dabingu zpravodajství propůjčuje Martina Urbanová nebo sr. Ludmila Němcová FMA. H2O je
tady pro vás v premiéře každý pátek v 19.50.
Martina Urbanová
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GOODwillBOY

V novém roce 2009 jsme začali vysílat druhou
sérii pořadu. Něco stejného ale zůstalo. Třeba stále
zpovídáme známé osobnosti v rubrice GOODwillOPINION. Světce na den představuje neudržitelný
Ondra. Nově se procházíme nejen Českou republikou, ale i známými světovými městy v GOODwillTRIP. Do speciálního baru si Jirka Lokaj zve
zajímavé kněze, kteří odpovídají na všetečné otázky.
V reportážích druhé série jsme navštívili třeba
megakoncert Matta Redmana či šampionát floorbalové ligy. Vyzpovídali jsme prvního českého pokořitele Mount Everestu Leopolda Sulovského a prolezli
celý teátr Víti Marčíka.
Jirka si nezapomněl ani na své telefonní sluchátko
a vytočil třeba herce a architekta Davida Vávru.
A co nás v GOODwillBOY čeká? Kluci si určitě
ještě pamatují na společenství kněží motorkářů. My
se k adrenalinovým motorkám vrátíme v dílu Freestyle. Podíváme se do mexických salesiánských
misií, prozkoumáme velké koráby nebes – boeingy
a řekneme si, co si vzít s sebou na slaňování skal.
Do prázdnin nás čeká ještě spousta dobrodružství!
Tak se nezapomeňte dívat každý druhý týden
ve středu v 17.00!
Štěpán Josef Lankočí

Od začátku září televize Noe připravuje
další pořad pro mladé - zvláště pro
kluky ve věku 10 -15 let. Ale rádi se
na něj podívají i tatínkové, dědečkové
a také děvčata.

▲ Rubrika Světec představuje netradičním způsobem svaté církevního
roku. Snímek je z natáčení svatého Floriána – patrona hasičů.

Každý druhý týden zvídavý moderátor Jirka Lokaj
spolu s diváky objevuje zákoutí nejrůznějších
témat. Doposud nahlédl pod pokličku třeba kněžského semináře, skautingu a mnoha dalších.
A proč anglický název pořadu? Je to jednoduché; angličtina nás dnes obklopuje doslova na
každém kroku. A mezi mladými se to anglickými
slovíčky jen hemží. Ale když se zaposloucháte víc,
zamrzí vás, tak jako mne, že slyšíte pouze vulgarismy. A proto i pořadem GOODwillBOY chceme
osvěžit slovníček mnoha mladých o nejeden smysluplný anglický termín.
Do Silvestra roku 2008 jsme odvysílali první
sérii pořadů. Některé díly byly opravdu adrenalinové – to když jsme spolu se záchranáři jeli na
skutečný výjezd, anebo když jsme byli s českou
vojenskou jednotkou v Afgánistánu.
V každém dílu volal Jirka zajímavé osobnosti,
které klukům měly co říct. Takže třeba v díle Sport
jsme se dovolali – dnes spokojenému tatínkovi
– několikanásobnému olympijskému vítězi Janu
Železnému či v epizodě Film populárnímu herci
Vladimírovi Javorskému. O svůj názor na filmy,
které zobrazují život Ježíše Krista, se s kluky
podělil i režisér Jan Hřebejk.
V díle Music nás navštívila populární slovenská rocková kapela Kerygma a svá tajná přání
vyzradil i úspěšný automobilový závodník Adam
Lacko. Mezi známé tváře GOODwillBOY patří
i ministrant a filmový herec Pepa Pejchal. Jeho
kolegyně Eva Holubová nám řekla, co našla ve
skautingu, který ji provází celý život.
Nemohli jsme samozřejmě zapomenout na internet a virtuální svět webu. O on-line realitě, hrách
a prostředích nám více řekl Kuba Marek a otec
Martin Holík. Po celé první pololetí nás provázel
i moudrý starý megafon, který vždy vtipně Jirku
doplňoval.
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Říkají to filmem

NOEparáda

Televize Noe od února začala vysílat
nový diskusní pořad s tvůrci amatérských filmů.

Od minulého roku měsíce září, kdy
všichni školáci zahájili povinnou
školní docházku anebo dobrovolnou
docházku na střední či vysoké škole,
televize Noe rozjela nový hudební
pořad s názvem NOEparáda.

Tři mladí a noví moderátoři Bizzy, Zdiša
a Chosé vám každé pondělí v 17 hodin přinášejí dvacetiminutový hudební pořad.
Pro všechny, kteří mají rádi moderní
křesťanskou hudbu, vysíláme hitparádu s názvem NOEparáda. Ta nabízí kvalitní videoklipy z křesťanské produkce, kterým můžete
posílat své hlasy a můžete také soutěžit o zajímavé ceny.
V každém díle je možné vyhrát album některého z interpretů křesťanské hudební scény.
Pokud hlasujete pro svého favorita, kterého
chcete vidět ve finálovém díle, budete automaticky zařazeni do slosování o tři skvělá hudební
DVD. Je jen na vás, který z nabízených klipů
vyberete a zařadíte do finále.
Hlasovat můžete prostřednictvím formuláře na internetu. Ten naleznete po
každém premiérovém dílu v pondělí na
našich webových stránkách www.tvnoe.cz
pod Soutěžemi anebo přímo na webu s názvem Speciál NOEparáda. Na tyto stránky
také můžete psát své náměty, připomínky,
máte možnost diskutovat s moderátory a dozvědět se i něco více o pořadu a o moderátorech. Další způsob hlasování je pomocí
SMS ve tvaru KLIP 1, 2, 3 na telefonním
číslo 733 67 67 67 (cena SMS je určena
dle vašeho tarifu). A posledním způsobem
je hlasování prostřednictvím e-mailu na
noeparada@tvnoe.cz. Na tuto adresu také
můžete zasílat zprávy nám a především
moderátorům.
„Příští pondělí opět v pět na televizi Noe!“

Moderátor PhDr. Eduard Mocek si do ostravského studia Telepace zve známé amatérské
filmaře z České republiky, ale i ze Slovenska.
Povídá si s nimi o snímcích, které vytvořili, jak
filmy vznikaly, kdo se na nich podílel, ale také
jak se musí kvalitní film natáčet, aby diváka
oslovil a aby také přinesl tvůrcům ocenění na
festivalech amatérských filmů.
Televize Noe tak dává prostor k tomu, aby
i diváci, kteří na festivaly filmových amatérů
nejezdí, mohli poznat tento druh naší kultury.
Pořad Říkají to filmem je uváděn každou
první středu v měsíci v přímém přenosu. Diváci
tak mají možnost reagovat a klást otázky hostu
i moderátorovi. Každou třetí středu v měsíci je
pořad odvysílán ze záznamu.
Ostravské studio televize Noe jako první
navštívil úřadující „král amatérského filmu“
Petr Baran. Dalšími hosty pak byli Bohumil
Míša Kheil, Jan Pospíšil, Ján Kuska ze Slovenska a Ing. Ladislav Františ. Těšit se ještě
můžete na PhDr. Terezu Brázdovou, Jaromíra
Schejbala, Jana Stráníka, Jiřího Beneše a další
zajímavé, úspěšné, ale i mladé amatérské
filmaře.
Naděžda Urbášková

Martina Urbanová
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Staňte se kamarády Noe

Při kompletování dopisů často balíme do obcí
se 7, 10, 15 dárci, kteří bydlí i na stejné ulici, jsou
evidentně ze stejné rodiny nebo se určitě potkávají alespoň v neděli – tady je obrovská šance
úspory prostředků. Stačí abyste se přihlásili,
napsali, zatelefonovali, sdělili odkud jste a jakou
oblast, obec, ulici či které sousedy byste se zásilkami navštívili. A pokud se chcete k této službě
přihlásit, udělejte to hned! Stále platí heslo: Co
neuděláš hned, neuděláš nikdy. Tady je telefonní
číslo: 595 177 301.
Těšíme se na Vás!
Petr Kudela

Televize Noe je nekomerční televize a její financování je postaveno,
stejně jako u Radia Proglas, na zájmu
a podpoře členů klubu přátel, dárců
a příznivců. Jejich počet pomalu roste.
Postupně přibývá členů Klubu přátel
Telepace a televize Noe a stejně tak
přibývají noví dárci, kteří se rozhodli
projekt televize Noe podpořit, ale ke
členství se nepřihlásili.

Televize Noe chce být vaší televizí. A to v pravém
slova smyslu. Je totiž odkázána a závislá na podpoře diváků. Pro vybudování pevné základy drobných přispěvatelů právě spoléháme na Klub přátel.
Jeho členové se hlásí k tomu, že projekt televize
chtějí podporovat, že chtějí být zpravováni o dění
v televizi, o novinkách apod. Vyšší formou členství je aktivní zapojení do propagace televize, přinášení informací, oslovování nových diváků a také
nových přispěvatelů.
Již několikrát jsme kamarády Noe – KaNoe
– využili při rozesílání korespondence našim
dárcům. Prakticky se ukázal efekt, vedle jiných, ve
významné úspoře finančních nákladů při takovémto
rozesílání. Další efekt je v osobní komunikaci mezi
námi v zastoupení KaNoe a dárci, ve znalosti prostředí. Služba KaNoe není náročná a pro stabilitu
projektu televize Noe je velmi významná.
Kamarádi Noe také dokáží s členy klubu přátel
a dárci komunikovat, informovat, kdo Noe má
a kdo ne, co se vysílalo, co se bude vysílat apod.
Řada dárců dostává od nás korespondenci, a často
ani neví, že ten či onen soused vedle ji dostává
také. KaNoe dokáže naše diváky a přispěvatele
stmelit, dá jim vzájemně se poznat.
Oblast působení KaNoe je často shodná s farností a s obcí (podle PSČ), ale také může zahrnovat více obcí nebo naopak jen několik ulic podle
dostupnosti apod. Už od předání dvou dopisů je pro
nás služba KaNoe finančně výhodnější, než zasílání
prostřednictvím obchodního psaní, které je zase
daleko levnější než frankovné za obyčejný dopis.

Provoz televize Noe
Televize Noe nevysílá reklamu, nedostává žádný podíl koncesionářských
poplatků, není napojena na žádný
veřejný rozpočet? Za co tedy vysílá?
Takovou otázku pokládají lidé, kterým
projekt televize Noe blíže představíme.
Ano, z čeho televize Noe vysílá?

Prostředky na provoz získáváme téměř výlučně
z dobrovolných příspěvků našich diváků a členů
klubu přátel prostřednictvím Nadačního fondu
Telepace. Jedná se tak o vzájemnou výměnu:
diváci svými příspěvky podporují provoz televize
a televize Noe za to denně připravuje dnes už
konečné 19 hodinové vysílání.
Velmi cenným výsledkem je pro nás nárůst
výše příspěvků drobných dárců. Výnos drobných
darů se každý rok zvyšuje, přibývá počet dárců
a členů klubu přátel. Přesto jsme stále velice
vděčni za podporu z diecézních sbírek. Ty nám
dokrývají rozdíl mezi výší příspěvků drobných
darů a výdaji televize.
Pro ilustraci jaký je vůbec náklad televize
Noe: Měsíční výdaje televize přesahují 2 miliony
korun. Z toho přes 50 % nákladů stojí přenosové
trasy, jejich dohled a servis, asi 25 % nákladů
jsou mzdy, dohody, honoráře a zbylých 25 % je
provoz domu, financování dlouhodobých investic a nákupy pořadů. Náklady na přenosové trasy
jsou přitom konstantní bez ohledu na počet hodin
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vysílání i na to, zda vůbec vysíláme. Jiné náklady
s přibývajícím počtem vysílání rostou.
Všem je určitě jasné, že od prvních měsíců
vysílání nepřicházelo tolik prostředků, abychom
pokryli výdaje. Velice nám pomohly – a tím i projekt nekomerční televize podpořily – diecézní
sbírky. Se stejnou nadějí očekáváme také výnos
letošní celostátní sbírky, protože věříme, že její
výnos nás zase posune v zabezpečení a stabilizaci
celého projektu.
Našim cílem je zabezpečovat celý projekt
skrze individuální dárcovství. Správnost nastoupené cesty ukazuje rostoucí počet adresných přispěvatelů. V roce 2006 jich bylo 2 500, v roce
2007 téměř 5 000 a v roce 2008 skoro 7 500. Je to
potěšující a také zavazující. Věřím, že se s rozšiřováním počtu diváků, kteří mají příjem televize,
bude rozšiřovat i počet dárců natolik, abychom se
nadechli a dále mohli vysílání udržet a zlepšovat.

Tv Noe vysílá
filmy dokumentární i hrané, pořady publicistické, duchovní, soutěžní i zábavné. Více
informací najdete na www.tvnoe.cz.

Možnosti příjmu Tv Noe
Signál Tv Noe je k zachycení v celé České
republice i na Slovensku:
n prostřednictvím mnoha televizních kabelových rozvodů;
n prostřednictvím IPTV – žádejte u svého
poskytovatele přes vysokorychlostní
internet (např. ADSL);
n prostřednictvím zemského digitálního
vysílání DVB-T (v Praze a okolí);
n přijímačem digitálního satelitního DVB-S
signálu a parabolickou anténou z družice Astra 3A.
Co je potřeba pro příjem z družice?

► Jak lze televizi Noe přijímat?

Parabolická anténa a satelitní přijímač
DVB-S. Vysílání je nekódované, stačí jen
nejjednodušší přijímač pro příjem tzv. FTA
(volně šířených programů). Doporučujeme
tzv. KOMBO pro příjem i dalších digitálních
programů. Tyto soupravy jsou k dostání
v cenách od 3000 Kč.

Televize Noe primárně vysílá z družice
Astra 3A spolu s hlavními českými a slovenskými
stanicemi. Pro její příjem stačí nejjednodušší přijímač satelitního vysílání. Doporučujeme však
pořídit si přijímač buď s kartou pro příjem hlavních českých programů, které jsou kódované,
nebo přijímač kombinovaný, kterým budete moci
přijímat satelitní vysílání (DVB-S) Tv Noe a pozemní digitální vysílání (DVB-T) dalších stanic.
Televizi Noe lze také přijímat prostřednictvím
kabelových operátorů a IPTV. Zařazení Tv Noe
do této nabídky programů je záležitostí provozovatelů. Noe jim souhlas dá. Je proto potřeba
obracet se na provozovatele – nejúčinnější je
vyjádřený zájem klientů. Další možností je sledování Tv Noe na internetu. Zatím také vysíláme
v Praze a okolí na 46. kanálu v systému DVB-T.
Udržení tohoto, pro nás doplňkového způsobu
je závislé na dostatku finančních prostředků.
Věříme, že tento divácky atraktivní způsob
dlouhodobě obhospodaříme. Záleží to i na Vás.
Za všechny příspěvky a vaši podporu projektu
televize Noe upřímně děkujeme.
Petr Kudela

Parametry příjmu:
Astra 3A; 23,5 o východně; 12,525 GHz;
V-polarizace; FEC: 3/4; 27,5 Msps; průměr
paraboly 60 cm a více. Někteří dodavatelé
nabízejí předladěný přijímač Tv Noe set.

Proč vysíláme?
n chceme být posly dobrých zpráv
n využíváme nové digitální technologie
n chceme s vámi a pro vás vypovídat
o křesťanské naději
n chceme ukazovat, že televize může být
i dobrá služebnice
n chceme nabízet pozitivní alternativu

Děkujeme za vaše dary, modlitby
a povzbuzení!
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„ Staňte

se

kamarády

Noe ! “

Kontakty

Můžete nás také podpořit:

Tv Noe
Kostelní náměstí 2
702 00 Ostrava
tel.: 595 177 301
e-mail: info@tvnoe.cz

n modlitbou,
n šířením povědomí o Tv Noe
n pomocí lidem ve svém okolí s pořízením
a nastavením satelitního příjmu
– poradíme, doporučíme,
n požádáním místní kabelové sítě o zařazení
Tv Noe do základní nabídky,
n přihlášením se do Klubu přátel Telepace
a Tv Noe,
n podnikatelé: poskytnutím daru s možností
sponzorského vzkazu
– více na www.tvnoe.cz,
n přímým podílením se na tvorbě programu,
n vyžádáním a rozdáním propagačních materiálů – rádi vám materiály zašleme.

Klub přátel Telepace a Tv Noe
Kostelní náměstí 2
702 00 Ostrava
tel.: 595 177 301
e- mail: klub@telepace.cz

www.tvnoe.cz

Vysíláme bez reklam – přispět můžete i vy. Děkujeme!

Nadační fond Telepace – 35-3936570207/0100
Jako variabilní symbol uveďte své členské číslo Klubu přátel Telepace a Tv Noe
nebo své rodné číslo. Poskytnuté dary jsou odpočítatelné od daňového základu.

