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 Dlouholetý spolupracovník Petr Janoušek (v červeném tričku) 
byl převelen do Anglie (působí totiž v Armádě spásy). Takto se 
s námi v květnu loučil. 

 Naše někdejší redaktorka, později externí spo-
lupracovnice a dodnes velká podporovatelka Míla 
Marková je žena plná života. Mimo jiné vlastně 
stojí i za fotkou na obálce, která zachycuje tra-
diční úlovek z dvoudenního nahrávání v Náchodě. 

 Skupina Timothy u nás přespala po jednom brněnském hraní, 
ráno posnídala, natočila, co bylo třeba, a zamířila zase do svě-
ta. Setkání se všemi pány je velmi inspirující a povzbudivé. 

  Letošní rok byl svatební hned nadvakrát – 
v červenci se ženil náš externí moderátor Honza 
Vytřísal (vlevo) a v září hudební redaktor Štěpán 
Matuška. 
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NEPRODEJNÉ!

O nás
TWR přináší evangelium, což je dobrá 

zpráva o věčném životě s Bohem a současně 
zpráva o věčném posmrtném trápení v přípa-
dě odmítnutí evangelia.

V evangeliu je popsána možnost osobní-
ho vztahu s Bohem a odpuštění hříchů skrze 
Jeho Syna, Pána Ježíše Krista.

K šíření evangelia určil Ježíš církev, jejíž hla-
vou je On sám a kterou tvoří jednotlivci, kteří 
se stali křesťany tím, že přijali milost a odpuš-
tění hříchů vírou v Pána Ježíše Krista.

Trans World Radio je nástrojem církve Kris-
tovy; česká redakce TWR je národním partne-
rem stejnojmenné celosvětové organizace.

V České republice máme pracoviště v Brně; 
připravujeme rozhlasový program pro sta-
nici Rádio 7, kterou spoluvlastníme s naším 
slovenským partnerem. Tato stanice vysí-
lá 24 hodin denně prostřednictvím satelitu, 

internetu a kabelových rozvodů. Česká redak-
ce odpovídá za českou část programu. Upra-
vené vysílání Rádia 7 na slovenských VKV 
vysílačích a vynechání českého vysílání je věcí 
slovenské redakce (TWR-Media). 

Připravujeme také programy pro Radio 
Proglas.

Můžete nás sledovat také na webu 
www.twr.cz, kde najdete i archiv odvysílaných 
pořadů, na facebookovém profilu Rádia 7 
(www.facebook.com/radio7cz) a Instagramu 
radio7cesky. Pravidelně doplňujeme zázna-
my pořadů na YouTube kanál Trans World 
Radio – CZ a vysíláme živě videa na Facebooku.

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

I vy můžete mít podíl na tomto způsobu 
zvěstování evangelia a šíření biblické zvěsti – 
chcete-li se zapojit, kontaktujte nás.

 Saša Štěpánovský při nahrávání prvních pořa-
dů relace Nejecn chlebem pro rok 2019.

 „Jak bych vám to jen řekla?“ Dita Targoszová při natáčení 
Základů; její série poběží bezmála do konce roku. 

 Z prezentací – v CB Letovice jsme zkontrolovali rodinu na-
šeho bývalého technika Dominika Kratochvíla. 

 Léto na zahrádce před rádiem aneb Nečekaná 
návštěva. 


