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Snad jste byli při rozbalení nové Anté-

ny příjemně překvapení – tedy pokud je vše 
v pořádku a vykouklo na vás pohádkové CD .

Vyrobili jsme celkem tři typy; všechna ilu-
strovala brněnská výtvarnice Klára Kubešová.

O netopýrkovi – pohádkový seriál z pera 
Ivety Doleželové, který načetl Michal Bumbá-
lek, herec brněnského Divadla Husa na pro-
vázku. 26 krátkých pohádek o netopýrkovi, 
který lítá světem a v různých částech Země 
se setkává někdy s opravdu podivnými tvory.

Jak Svítko putovala po zemi – adventní vyprá-
vění Renaty Ferstové o malé andělské holčičce, 
která se jmenuje Svítko a která se rozhodla, že 
se vydá na zem, aby tam mohla něco dobrého 
vykonat pro lidi. Na své cestě se spřátelí s med-
vídkem a společně zažívají různá dobrodružství 
a nástrahy. Vždy, když se pěkně zachovají, vy-
roste v jejich blízkosti nádherný strom – znamení 
Božího království. Knížku načetla Petra Eliášová.

Ašerova cesta – pohádky (tak trochu 
ve stylu fantasy ) s křesťanskou symbolikou, 
o malém chlapci Ašerovi, který byl nemocný, 
ale uzdravil ho kožíšek beránka. A tak Ašer teď 
chodí po světě a pomáhá zase druhým. Na-
psala Mária Lehocká, čte Marcela Dürrová.
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Jedno CD máte jako malý podzimní dárek pro prodlužující se rodinné večery. 
Pokud byste měli zájem i o ta další, stačí, když si napíšete do redakce.
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  Údržba zlatého deště před budovou rádia; technici Michal 
Crhák a Pavel Surý

  Návštěv není nikdy dost; školní výprava v doprovodu býva-
lé kolegyně Petry Eliášové

  Na festivalu UNITED: Ředitel Luděk Brdečko 
ve stánku rádia 

  Nový roll up s fotkami s sebou vozíme na pre-
zentace po celé republice

  Na festivalu UNITED – Ellen Makumbirofa a moderátorka 
Lucie Endlicherová

  Na festivalu UNITED: frontman skupiny Timo-
thy Marián Lipovský 

  Šéfredaktor časopisu Život víry Tomáš Coufal 
při jarní stáži v naší redakci

  Tři veteráni po odchodu ze služby v TWR: Vlastimil Kolegar, 
Aleš Bartošek a někdejší ředitel TWR pro střední Evropu 
Peter Kolárovský

  Jarní zasedání Rady TWR-CZ

  Plánovaný nátěr oken jsme po pár pokusech přesunuli 
do doby po opravě fasády


