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OZNAM 

  

Vážení čitatelia a poslucháči! 

Považujeme za potrebné, informovať hlavne tých, ktorí znovu ešte prispeli na projekt rádia, o tom, ako 

sme využili tieto prostriedky. 

Prvoradým cieľom pre nás, bolo dať urobiť preklad Večných zákonov do ruského jazyka, ale aj nechať 

vyrobiť audio nahrávku v ruštine, hlavne pre potreby rádia. Dnes môžeme s radosťou informovať, že 

cieľ sa nám podarilo splniť. V blízkej dobe bude kniha VZ v ruskom jazyku dostupná aj na našej 

stránke. O našom zámere sme informovali aj dedičku autorských práv, teda dcéru pani Moniku, ba 

sme jej aj ponúkli tento preklad pre knižné využitie, až bude záujem. Náš zámer bol uvítaný 

s porozumením, ba aj sa vyvíjajú nejaké aktivity, pre toto knižné vydanie v ruštine. 

Ešte sme zakúpili nejaké meracie prístroje, ktoré nám pomôžu pri zdokonalení smerovania antén, ba 

aj pri zistení záťaže vysielania a teda dĺžky jednotlivých relácií, čo ešte potom následne upresníme, až 

budeme mať potrebné podklady. Zakúpili sa aj dokonalejšie generátory a predošlé zostali iba ako 

záloha. 

Niektorí čitatelia nabrali dojem, ba sa aj vyjadrujú v tom zmysle, že projekt rádia ustrnul, lenže to je 

iba zdanie, ba ustrnutie ich vlastné, ale z pohľadu aktivity objektívne a vynútené iba vonkajšími 

okolnosťami. Mnohí nevedia, s akými problémami sa musíme stretávať, ba hlavne to, že takéto aktivity 

sú dnes ostro sledované a nechcené. Preto nech si uvedomia, že svojim správaním projektu iba škodia. 

Náš čas ešte nenastal, ale nie je vzdialený a verte nám, že bude tento zámer splnený, keď nie nami, tak 

tými, ktorí nám zasľúbenie zanechali, ba pomoc poskytnúť prisľúbili, lebo podľa všetkých 

vierovyznaní je NEVYHNUTNÁ! Ale hlavne podľa už terajších udalostí po celom svete! 

O budúcich, pripravovaných aktivitách budeme v predstihu informovať, keď nastanú priaznivé 

podmienky a budeme chcieť, ale hlavne môcť, pokračovať v aktivitách, ktoré sú ešte potrebné! 

Kolektív rádia ZÁCHRANA! 

 

 


