
K datu uzávěrky tohoto vydání Antény (25. 10.) vypadal graf 
znázorňující naši finanční situaci takto. Není to radostný pohled. 

Nicméně máme důvěru v Boží svrchovanost i v této situaci a doufáme,  
že když Bůh dá, mohou se čáry protnout …

Aktuální vývoj grafu můžete sledovat  
na našich webových stránkách  

http://www.twr.cz/ekonomika/ekonomicke-bilance-graf

Pokud byste chtěli přispět na službu Trans World Radia, můžete 
tak učinit darem na číslo účtu: 74232621/0100. Informace rádi 

poskytneme na telefonním čísle 544233771 – Jitka Vyležíková anebo 
Vlastimil Kolegar.
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Úvodník
Změna v satelitním vysílání 

Fasáda a další opravy
Modlete se spolu s námi…

Lidé v rádiu Svědectví
Do Betléma!

Příchod a přicházeníPrezentace



TWR není jen tým lidí v brněnské 
redakci, ale velká rodina národních 
redakcí. Proto jsme v první polovině 
tohoto roku pozvali na návštěvu 
Petera Kolárovského z evropského 
týmu, který má na starosti práci TWR 
ve střední Evropě a tedy i nás, aby 
nám pověděl novinky a celou svou 
práci přiblížil.

Petr Húšť, autor a protagonista pořadu Klika, který je od ledna 
v našem programu. Snad vás potěšíme, když prozradíme, že Petr se 
rozhodl pokračovat i příští rok J.

Improvizované studio v ložnici Míly 
Markové v Náchodě; Míla nám takto už 
roky pomáhá, když zorganizuje něko-
likadenní návštěvu Kateřiny Hodecové 
a sezve na ty dny křesťany z Náchoda 
i širokého okolí a Katka pak vždycky 
přijede s velkou zásobou materiálu pro 
vysílání. Velmi si Míliny praktické pomoci 
a vytrvalosti vážíme.

Naše nová kuchyňská linka, kterou nám o prázdninách namontoval a novým 
vařičem vybavil Petr Hodec.

Vlastimil Kolegar – tentokrát ne 
za mikrofonem nebo ve své kance-
láři, ale při leštění oken.

V redakci nás (konečně J) navštívil Aleš Bartošek, bývalý ředi-
tel. U šálku kávy jsme krátce popovídali a domluvili celorádi-
ovou návštěvu u něj.

Moderátorka Renáta Žemličková a paní Milena Mikulková, pravidelný host 
Rozmarýny. Spolu připravují volně navazující seriál o výchově dětí, o jehož 
záznamy si často píšete.

A opět sanitární den a Jitka 
Vyležíková, která dala „do pucu“ 
kuchyňku.




