
Splněný sen
Představ si televizi, která by byla jako 

knihovna. Vejdeš a vybereš si z mnoha 
nejrůznějších titulů právě to, co tě v tu 
chvíli zajímá. Běžná televize se dnes spíše 
než ke knihovně dá přirovnat k povinné 
četbě. Někdo sestavil program, a tobě se 
to buď líbí, nebo nelíbí… A můžeš jenom 
přepnout. A nebo vypnout… To jde 
naštěstí vždy – i když i to může být pro 
někoho problém a mnozí se to červené 
tlačítko na ovladači televize ještě nenau-
čili používat.

Ještě před dvanácti lety byla televize 
jako knihovna pouhým snem. Jakáko-
liv, nejen křesťanská. Pokrok techniky jde 
ale kupředu. A na nás, křesťanech, je najít 
způsob, jak ho zapojit do služeb evange-
lia…

Internetová televize TV–MIS.cz se 
intenzivně připravovala již od roku 2004 
a provoz zahájila před Vánocemi 2005. 
Ale její historie je delší. Můžeme k ní 
připočítat i léta, kdy jsme o ní jen snili, 
po očku pošilhávali po cenách za inter-
net a snažili se odhadnout, kdy už bude 
reálné se do tohoto nápadu dát… No 
a pak se to stalo. A tak jsme se do toho 
s prosbou o Boží pomoc dali. Sen se začal 
stávat skutečností…

Od knížek k televizi
Ve Farním týmu (FATYMu) ve Vra-

nově nad Dyjí a ve Znojmě–Příměticích 
jsme už delší dobu vydávali brožurky 
o víře a o životě z víry. Snažíme se, aby byly 

stručné, čtivé, snadno srozumitelné i nevě-
řícím a dostupné každému. Nabízíme je 
jen za příspěvek na tisk. Jeho doporučená 
výše bývá podle tloušťky knížky tak 5 až 
20 korun. Knížečky je možno v kompletní 
verzi přečíst i na internetu na našem webu 
www.fatym.com, kde je i možnost objed-

návek. Je také nožné si je z internetu přímo 
vytisknout, ale pravděpodobně vyjde lev-
něji si je u nás objednat. Mají to být takové 
brožurky na rozdávání dle stručného 
návodu: sám si je nejdřív přečteš, objednáš 
si jich víc a pak je ve svém okolí šíříš mezi 
těmi, kterým mohou prospět…

Internetová 
křesťanská televize 
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Jenže po čase jsme zjistili, že mnohé 
z dnešních lidí tímto způsobem neoslo-
víme. Nečtou vůbec žádné knihy a u těch 
našich nebudou dělat výjimku… A tak 
vznikla myšlenka křesťanské televize 
na internetu. Televize je něco, na co lidé 
slyší!

Program si tvoří každý sám
TV–MIS.cz není klasická televize 

s programem, který postupně běží, kde 
jeden pořad navazuje na druhý podle 
předem daného plánu. TV–MIS.cz fun-
guje jako tzv. on–demand televize. To 
„on–demand“ znamená anglicky „na 
vyžádání“. Tedy divák si sám vybírá 
z nabízeného menu, kdy a na co se chce 
dívat nebo co si chce poslechnout – pro-
tože TV–MIS.cz má i rozsáhlou audi-
osekci se zvukovými nahrávkami. Jde 
o systém budoucnosti. Netroufám si 

odhadovat kdy, ale jednou jistě přijde 
doba, kdy klasické předem dané tele-
vizní programy téměř nebudou existovat 
– snad s výjimkou aktuálního zpravodaj-
ství a sportovních přenosů. A lidem bude 
nepochopitelné, proč by měl někdo čekat, 
až „budou dávat“ film nebo pořad, na 
který se chce dívat.

Nemusíme se tedy bát, že nějaký titul 
někomu nepadne do noty. Divák si z námi 
nabízené databáze zvolí to, co ho zajímá, 
a ostatní nechá být. A jsou tam pořady na 
výběr jak pro mládež či děti, tak třeba pro 
důchodce, pro ty, kdo se chtějí bavit, ale 
i pro ty, kdo si chtějí rozšířit své obzory…

Snažíme se o co nejširší tematický 
záběr – však si divák sám vybere. Pro pře-
hlednost jsou pořady tematicky rozčle-
něny do čtyř programů: MIS 1 je zábava, 
MIS 2 vzdělávací (jde nám především 
o duchovní vzdělání), MIS 3 je publicis-
tika a dokumenty (já sám mám nejraději 
dokumenty se špetkou humoru), MIS 4 
je lokální program – do něj mohou při-
spět i místní tvůrci se svými tituly, které 
mají význam především pro jejich obec či 
oblast. TV–MIS.cz má i audiosekci s mlu-
veným slovem a hudebními nahrávkami.

Jakmile je titul zařazen do vysílání, 
zůstává v něm trvale. Má své číslo (ID) 
a pevnou internetovou adresu, takže je 
možno na něj odkazovat na dalších inter-
netových stránkách. Je možno ho také 
doporučit druhým nebo sám se k němu 
vracet. Každý titul je také možno uložit 
do svého počítače a většinu je možno dále 
volně šířit. Záměr je, aby to fungovalo 
podobně jako s těmi našimi knížečkami, 
od kterých jsme začínali.

Nyní se počet titulů blíží již 150 a cel-
ková délka nabízeného programu 200 
hodinám. Je z čeho vybírat…

Jedni zaseli, druzí zalévají…
Svatý Pavel o svém apoštolském půso-

bení v Korintě kdysi napsal: „Já jsem zasa-
dil, Apollos zaléval, ale Bůh dal vzrůst“ 
(1 Kor 3,6). Chtěli bychom, aby to platilo 
i o TV–MIS.cz. My především budujeme 
systém a doufáme, že se najdou další, kteří 
ho pomohou plnit obsahem. U zrodu TV–
MIS.cz stáli členové FATYMu, Misio-
náři obláti P. M. Neposkvrněné, sdružení 
A.M.I.M.S. a další… Věříme, že těch, kdo 
přispějí svou pomocí, svým programem, 
svou modlitbou a také tím, že budou dílo 
šířit, propagovat mezi lidmi, bude stále 
přibývat. Za svou patronku jsme si zvo-
lili Pannu Marii. Proto také sdružení, 
které televizi provozuje, se jmenuje 
A.M.I.M.S. (Apostolatus Mariae Imma-
culatae Matris Spei – česky: Apoštolát 
P. Marie Neposkvrněné, Matky Naděje). 
To je i název televize – TV Maria Imma-
culata Mater Spei. Jen je to ještě o kou-
sek zkráceno na MIS, což má i druhý 
význam: Multimediální Internetová 
Samoobsluha, protože se snažíme oslo-
vit opravdu všechny… 

Takže zkus naťukat do svého inter-
netového prohlížeče www.tv–mis.cz, 
a když tě tam něco zaujme, řekni (nebo 
třeba mailuj) to dál… I to může být 
forma apoštolátu.

P. Pavel Zahradníček, koordinátor  
A.M.I.M.S. a TV–MIS.cz

TV–MIS.cz je možno „přijímat“ s běžným multimediálním počítačem. Doporučená rychlost internetového 
připojení je 256 kb/s, ale v nízké kvalitě lze přehrávat i s velmi pomalým připojením.

Z programu TV–MIS.cz

Němý výkřik
(dokument o interupcích)
Kolínské ozvěny
(CD písniček z Kolína n.R.)
Svědectví o Babicích
(svědci vyprávějí 
o komunistických zločinech)
Jubileum mladých
(strhující dokument o setkání 
v Římě r. 2000)
Velehrad 2006 po 50 letech
(dokumentární komedie)
Spasitelův traktor
(agrofolkrocková skupina)

Zkus naťukat do 
svého internetového 
prohlížeče 
www.tv-mis.cz.
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