ANTÉNA

Zpravodaj české redakce Trans World Radia
Kateřina Hodecová a Ester Krišková při natáčení vánočního
programu.

Miroslav Makovička a Karel Fridrich přijeli
vyprávět o svém pobytu a stavbě školy
v Tanzánii – nástroj v Mirkově ruce slouží
k rozbíjení lebek zabitých zvířat.
Koncem
roku jsme
v našem
nahrávacím
studiu
přivítali na
exkurzi děti
z nedaleké
mateřské
školky
Žabka. Děti
si kromě
prohlídky
zařízení
vyzkoušely
i natáčení.

David Novák čte ze své nejnovější knihy Evangelium
(ne)obyčejných.

Lenka Malinová pozvala do Fortepiana vojenského kaplana Mílu Kloubka.
ner T

lní part

Mediá

Z natáčení vzpomínek na Johna MacFarlana – improvizované
studio v pražském sboru CB na Soukenické.

:
WR-CZ

2015/1

Hostem
Fortepiana
byl Stanislav
Piętak,
emeritní
biskup
SCEAV.
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Kontakty

je mezinárodní křesťanská rozhlasová misie

Důvod kontaktu

TWR přináší evangelium, což je dobrá zpráva o věčném životě s Bohem
a současně zpráva o věčném posmrtném trápení v případě odmítnutí evangelia.
V evangeliu je zjevena možnost osobního vztahu s Bohem
a odpuštění hříchů skrze Jeho Syna, Pána Ježíše Krista.
Pro naplnění tohoto záměru byla samotným Pánem Ježíšem vybrána
církev, jejíž hlavou je On sám a kterou tvoří jednotlivci, kteří se stali
křesťany přijetím milosti a odpuštění hříchů vírou v Pána Ježíše Krista.
Trans World Radio je nástrojem církve Kristovy
a česká redakce TWR je součástí stejnojmenné celosvětové organizace.

Aktuální hlasová reakce
na vysílání, odpověď
na soutěž, otázka, nabídka atd.

✿
V České republice máme pracoviště v Brně; připravujeme rozhlasový
program pro stanici Rádio 7, kterou spoluvlastníme s naším slovenským partnerem.
Tato stanice vysílá 24 hodin denně prostřednictvím satelitu, internetu a kabelových
rozvodů. Česká redakce odpovídá za českou část programu. Upravené vysílání
Rádia 7 na slovenských VKV vysílačích a vynechání českého vysílání je věcí
slovenské redakce (TWR-Media).
Připravujeme také programy pro Radio Proglas.
✿
I vy můžete mít opravdový podíl na tomto způsobu
zvěstování evangelia a šíření biblické zvěsti.
Kontaktujte nás.
✿
Trans World Radio je registrováno u MV jako občanské sdružení
pod č. VSP/1-2207/90-R, od 1.1.2014 v důsledku změny občanského zákoníku
automatická transformace na spolek
Název společnosti: Trans World Radio-CZ
Název stanice: Rádio 7
Založeno v ČR: 1990
Vysílání v českém jazyce: od roku 1970
Kompletní informace: www.twr.cz
Financování: dobrovolné dary (hospodaření zveřejňováno v dubnu každého roku)

Způsob

Telefon

Adresa/číslo

Poznámka

515 535 485

Přímo moderátorovi směny
s možností přepojení
do vysílání.
Volejte na výzvu moderátora.

Aktuální krátká písemná reakce
na právě probíhající vysílání,
odpověď na soutěž, otázka,
nabídka, kontakt atd.

SMS

(+420) 608 566 773

Přímo moderátorovi směny,
může i nemusí být určeno
pro okamžitou reakci, pište
na výzvu moderátora, ale je
možno kdykoliv.

Aktuální, ne příliš dlouhá
písemná reakce na vysílání,
odpověď na soutěž, otázka,
nabídka, kontakt, ale i názor,
polemika atd.

e-mail

studio@radio7.cz

Přímo moderátorovi směny,
může i nemusí být určeno
pro okamžitou reakci.

Prosba o zařazení upoutávky
na akci (písemná prosba
o písničku na přání), pozvánky
na akce.

Vše ostatní, co souvisí
s programem Rádia 7.
Redakční a autorské příspěvky,
polemika, názory, cokoliv.
Oficiální písemnosti.
Oficiální telefon do redakce
a administrativy v pracovní
době.
Fax

e-mail
pošta

pozvanky@radio7.cz
TWR, Box 96, PSČ
656 96, Brno

e-mail

radio7@radio7.cz

pošta

TWR, Box 96, PSČ
656 96, Brno

e-mail

twr@twr.cz

telefon

544 233 771
515 535 487 (VoIP)

fax

Finanční dar

převod

Finanční dar

složenkou A

Redaktoři vyhodnotí,
zpracují a zařadí do vysílání
ve vhodný okamžik
v některém z následujících
dnů, výjimečně ještě týž
den. Většinou zpětně
nekontaktujeme adresáta.
Redaktoři a administrativa
zpracují a v případě potřeby
odpoví nebo adekvátně
reagují.
Redaktoři a administrativa
zpracují a v případě potřeby
odpoví nebo adekvátně
reagují.

na vyžádání
číslo účtu:
74232621/0100

S variabilním symbolem,
který máte od nás přidělen,
chcete-li potvrzení o daru
ke snížení daní.

TWR, Box 96,
656 96 Brno

Získáte u nás v redakci,
na vyžádání zašleme
předtištěnou.

