
PRESTIŽNÍ AMERIČTÍ PRÁVNÍCI Z RUTHERFORDOVA INSTITUTU: 

KŘESŤANY POVINNĚ ČIPOVAT NENECHÁME! 

San Antonio1, Texas, USA, leden 2013.

Americký  „Rutherfordův Institut“  („The  Rutherford  Institute“)2 a  jeho  špičkoví 

právníci  pokračují  bez nároku  na  honorář  v  obhajobě  patnáctileté  křesťanky  Andrey 

Hernandezové  spolu  s  její  rodinu  proti  formě  povinného  „čipování“  (průkaz,  karta), 

které  vyžadovala  střední  škola  v  San  Antoniu  „John  Jay  Science  and  Engineering 

Academy“3 v rozporu s:

1. Ústavou Spojených států amerických (1. a 14. dodatek4)

1 http://cs.wikipedia.org/wiki/San_Antonio   
2 http://en.wikipedia.org/wiki/Rutherford_Institute  
3 http://en.wikipedia.org/wiki/John_Jay_Science_and_Engineering_Academy   
4 „První dodatek se týká práva na svobodu vyznání (zakazuje Kongresu ustanovovat státní náboženství a chrání právo 

na vyznání jakéhokoliv náboženství), svobodu slova, svobodu tisku a svobodu shromažďování, a dále práva žádat 
státní orgány o nápravu křivd.“ „Čtrnáctý dodatek (1868) má pět oddílů. Oddíl 1 definuje, že občanem Spojených 
států jsou „všechny osoby narozené nebo naturalizované ve Spojených státech a podřízené jejich jurisdikci“, což 
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Rodina Hernandezova hájí v médiích svobodu víry, svědomí a přesvědčení vůči povinnému 
"čipování" studentů. Zdroj obrázku: Infowars.com, http://youtu.be/S44pvFUIKhE .



2. zákony státu Texas („S.B. No. 138“5, tzv. „Religious Freedom Act“6)

3. dívčiným náboženským vyznáním, přesvědčením, svědomím.

Svobodomyslní/slušní/vzdělaní  křesťané,  kteří  studují  Bibli  a  porovnávají 

současnou  progresivní  situaci  ve  společnosti  s  textem Písma  Svatého,  jsou  stále 

častěji předmětem různých nátlakových akcí ze strany veřejného nebo soukromého 

sektoru: mají zradit svou víru i svědomí v důsledku povinného podřízení, akceptace 

nejrůznějších  nových  technologických-invazivních  opatření,  zákonů,  vyhlášek  aj. 

Slečna Hernandezová se ovšem rozhodla stát pevně na straně Boha. Odmítla akceptovat 

povinné „čipování“ a byla za to v lednu 2013 vyloučena ze školy7. Celou její rodinu tak 

nyní  čeká  dlouhá  právní  bitva  u  amerických  federálních  soudů  za  velkého  zájmu 

sdělovacích prostředků celého světa. 

President  Rutherfordova  Institutu  John  W.  Whitehead8 ocenil  zásadovost  a 

statečnost mladé křesťanské studentky i jejich nejbližších. Prohlásil: V našem národě je 

zcela  jasně patrná “rostoucí  netolerance k jakémukoliv disentu a vůbec ke všem 

lidem, jejichž názory se odlišují od většinové společnosti na základě náboženských 

důvodů.” Celá  tahle kauza je  „o národních prioritách:  jestli  jsou pro naše školy 

důležitější  peníze  nebo  respekt  k  individuálním  svobodám.“  Doufáme:  „Andrea 

Hernandezová se nenechá naší justicí zviklat ve svém přesvědčení a snaze o dosažení  

spravedlnosti.  Je  to  odvážná  mladá  žena,  která  si  svůj  život  buduje  na  pevných  

zásadách a my ji obdivujme, že si odhodlaně stojí za tím, čemu věří.”9

byla reakce na předchozí rozhodnutí Nejvyššího soudu, podle nějž nebyli za občany považováni černoši. Podle 
tohoto dodatku také nesmí žádný stát omezovat svobody nebo výsady občanů a zbavovat je života, osobní svobody 
nebo majetku bez řádného soudu.“, cit. dle 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ústava_Spojených_států_amerických#Listina_pr.C3.A1v_.28dodatky_I.C2.A0a.C5.BE
_X.29 

5 http://www.legis.state.tx.us/tlodocs/76R/billtext/html/SB00138F.htm  
6 http://www.hensleeschwartz.com/pages/email/llc/FF-090508-HOFFMAN-FOSTER.html  
7 Soud nižšího stupně toto rozhodnutí potvrdil v lednu 2013 - viz 

https://www.rutherford.org/publications_resources/on_the_front_lines/fifth_circuit_court_of_appeals_denies_injunc
tion_prohibiting_texas_school_o 

8 http://www.canadafreepress.com/index.php/members/1/Whitehead/726   
9 https://www.rutherford.org/publications_resources/on_the_front_lines/fifth_circuit_court_of_appeals_denies_injunc  

tion_prohibiting_texas_school_o; 
https://www.rutherford.org/publications_resources/on_the_front_lines/school_officials_reject_request_for_accomm
odation_kick_andrea_hernandez_out  
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Zdroj: http://www.indymedia.sk/index.php/spravodajstvo/zahranine/240-stredna-kola-v-texase-tresta-

tudentov-ktori-odmietnu-by-sledovani-mikroipmi; 

http://zpravy.ihned.cz/svet-usa/c1-  58788150-usa-bojuji-proti-zaskolactvi-mikrocipy  ; 

http://dolezite.sk/Stredna_v_Texase_tresta_studentov_ktori_odmietnu_byt_sl_85.html; 

http://rt.com/usa/texas-school-id-hernandez-033/;

http://www.huffingtonpost.com/2012/10/08/texas-school-district-rep_n_1949415.html; 

http://chipfreeschools.com/featured/school-officials-reject-request-kick-andrea-hernandez-out-of-

magnet-school.html;

 http://chipfreeschools.com/featured/school-officials-reject-request-kick-andrea-hernandez-out-of-

magnet-school.html; 

https://www.rutherford.org/publications_resources/on_the_front_lines/school_officials_reject_request_f

or_accommodation_kick_andrea_hernandez_out; 

https://www.rutherford.org/publications_resources/on_the_front_lines/fifth_circuit_court_of_appeals_de

nies_injunction_prohibiting_texas_school_o;

 http://youtu.be/Um2yLKKVEts;

 http://youtu.be/S44pvFUIKhE 
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