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 Ani letos jsme nevynechali festival UNITED. V altánu místní-
ho parku jsme pořádali a natáčeli rozhovory s hlavními řečníky 
a zajímavými hosty. Záznamy můžete slýchat v našem vysílání. 

 V červnu se vdala naše kolegyně Lída Hojková. Už je tedy 
Matušková a my se radujeme s ní a jejím manželem Jirkou. 

 Věrka Zvonařová má úžasnou schopnost vy-
tvářet krásné věci (jejím dílem jsou patchworkové 
deky v pokojích pro hosty) a taky se starat o kyt-
ky. Díky ní máme před domem spoustu krásy. 

 Jitka Vyležíková letos slavila hned dvě výročí. 
30 let v rádiu a také kulaté výročí věku; kdo spo-
čítá růže, bude vědět... 

 Kapřík jako živý, ne? Ve skutečnosti je to dort potažený 
marcipánem, který ozdobil červnové setkání s našimi spolu-
pracovníky. Kvůli covidovým opatřením jsme se nemohli sejít 
v prosinci, a tak jsme uspořádali vánoční večírek v červnu. 



 Na Den dětí usedly ve studiu spolu s Broňou Procházko-
vou sestry Marie a Bety Mazurovy. 

 Kapela Vinesong nás navštívila v rámci svého turné po Čes-
ku v červnu. 

 Broňa Procházková miluje čerstvou zeleni-
nu. Vymyslet jí dárek k narozeninám tedy nebyl 
problém. 

 Hosté pořadu Zákoutí jsou inspirativní osob-
nosti, tvrdí Lucie Endlicherová. Setkání s au-
torem Smysluplných rozhovorů Vítkem Novot-
ným toho bylo důkazem. 

 Lenka Malinová a Vojta Trčka, už tradiční host Fortepiana 

O nás

ANTÉNA, periodicita 2× ročně
ANTÉNA 2022/2 vyšla v Brně 27. 10. 2022
Evidenční číslo: MK ČR E 10676

Vydavatel: Trans World Radio, Horníkova 2562/36, 628 00 Brno, IČO: 15526372
 registrované jako spolek u KS Brno, spisová značka L 314
 tel: 515 535 487, e-mail: twr@twr.cz

Foto: redakce; grafické práce: Tomáš Lanča, www.tomaslanca.cz

bankovní účet pro poukázání darů: 74232621/2010 (FIO banka – pro příjemce bez poplatku)
 74232621/0100 (KB – z příjmu sražen bankou poplatek)

O nás

Podávání novinových zásilek povoleno Jihomoravským ředitelstvím spojů v Brně pod čj. P/3-8636/91, 
ze dne 5. 8. 1991

NEPRODEJNÉ!

Trans World Radio je partnerskou součástí 
stejnojmenné celosvětové misie, která se za-
měřuje na sdílení evangelia prostřednictvím 
rozhlasového vysílání. Hlavní činností TWR 
v České republice je vysílání Rádia 7.

Rádio 7 se zaměřuje na sdílení evangelia 
v naší zemi – přináší dobrou zprávu o odpuš-
tění hříchů skrze oběť Ježíše Krista na kříži. 
Prostřednictvím biblických výkladů, životních 
příběhů, glos o současném dění, hudby, čtení 
na pokračování a mnoha dalších typů pořadů 
nabízí prostor k diskusi o duchovních otáz-
kách a životě vůbec.

Rádio 7 vysílá 24 hodin denně prostřed-
nictvím DAB, internetu a kabelových rozvo-
dů; každý den připravujeme jeden pořad pro 
Radio Proglas. Celý provoz Rádia 7 je hrazen 
z darů posluchačů a ochotných dárců, kterým 
leží na srdci biblické poselství.

Můžete nás sledovat na webu 
www.radio7.cz, kde najdete i archiv od-
vysílaných pořadů; dále na FB Rádia 7 
(www.facebook.com/radio7cz) a Instagramu 
(radio7cesky). Na FB a YouTube pravidelně 
streamujeme živě vysílané pořady, na YouTu-
be (kanál radio7cesky) najdete i ukázky dalších 
vybraných pořadů. Odvysílané relace najdete 
také na dostupných podcastových službách 
(Spotify, iTunes, Google podcast a dalších) pod 
názvem „Pořady TWR a Rádia 7“. Vybrané po-
řady mají i svůj vlastní samostatný podcast.

Informace o připravovaných pořadech 
zveřejňuje měsíčně časopis Život víry.

Máte-li zájem se ke službě TWR-CZ přidat 
a osobně se zapojit do rozhlasového šíření 
evangelia, kontaktujte nás.

SMS: 
608 566 773

Facebook: 
radio7cz

Pevná telefonní linka do studia: 
515 535 485

e-mail:
studio@radio7.cz
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