
Anténa
ZPRAVODAJ TRANS WORLD RADIA  

V ČESKÉ REPUBLICE

2019/2

 Už je nás znovu tolik, že je to zapotřebí – setkání moderá-
torů domácích i externích. 

 Od počátku roku jsme navštívili mnoho nejrůznějších spo-
lečenství; zde na návštěvě ve sboru Apoštolské církve v Uher-
ském Hradišti.

 Katka představuje definitivní podobu nového 
vysílacího schématu. Vy se s ním můžete blíže 
seznámit uvnitř časopisu.

 Ailsa Randall se svým hostem při natáčení po-
řadu Life+.

 Současná podoba Rady TWR, která dohlíží na fungování 
rádia.
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NEPRODEJNÉ!

O nás
TWR přináší posluchačům evangelium, což 

je dobrá zpráva o nabídce odpuštění hříchů 
skrze oběť Ježíše Krista na kříži a o věčném 
životě s Bohem; a současně zpráva o věč-
ném posmrtném trápení v případě odmítnutí 
evangelia.

Šíření evangelia svěřil Ježíš církvi, jejíž hla-
vou je On sám a kterou tvoří jednotlivci, kteří 
přijali milost a odpuštění hříchů vírou v Pána 
Ježíše Krista.

Trans World Radio je nástrojem církve Kris-
tovy; česká redakce TWR je partnerem stej-
nojmenné celosvětové organizace.

V České republice máme pracoviště v Brně; 
připravujeme rozhlasový program pro stanici 
Rádio 7. Tato stanice vysílá česky 24 hodin 
denně prostřednictvím satelitu, internetu a 
kabelových rozvodů.

Připravujeme také programy pro Radio 
Proglas.

Můžete nás sledovat na webu www.twr.cz 
nebo www.radio7.cz, kde najdete také archiv 

odvysílaných pořadů, na facebookovém pro-
filu Rádia 7 (www.facebook.com/radio7cz) a 
Instagramu (radio7cesky). Pravidelně dopl-
ňujeme záznamy pořadů na YouTube kanál 
TWRCZ a vysíláme živě videa na Facebooku. 
Odvysílané relace najdete také na streamova-
cí službě Spotify nebo iTunes – pod názvem 
„Pořady TWR a Rádia 7“.

Informace o připravovaných pořadech zve-
řejňuje měsíčně časopis Život víry.

I vy můžete mít podíl na tomto způsobu 
zvěstování evangelia a šíření biblické zvěsti.

Kontaktujte nás.

 Na jaře došlo k výměně druhé části oken, ten-
tokrát v předním štítu budovy. Děkujeme štědré-
mu dárci, který celou akci zaštítil finančně.

 Dlouholetá spolupráce nás váže s festivalem UNITED – 
a jsme za ni velmi vděční.

 Grilování na poděkování rodinám pracovníků, externím moderátorům 
a na rozloučení s Jirkou Krejčím.  Natáčení pořadu Zákoutí.

Foto na obálce:  Běžný pracovní den v rádiu očima foto-
grafa FIlipa Žitného.

Foto nahoře:  Tým české redakce TWR/Rádia 7 v červnu 
2019.


