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Jistě víš, že jsem jednoznačně odmítl vstoupit do profesionální politiky, nezbytně (při
přijatých pravidlech hry) přetížené přemírou individuálních aspirací, ctižádostí a tahanic o po 
díl na moci. Olxhází mne hrůza, když odhaduji, jaké procento času a intelektuální potence
prosakuje tímhle směrem, a jak málo jí zbývá na nutnou, společensky nezbytnou činnost. V
Chartě bychom měli brzy začít solidně předvídat hořké plody toho nepatřičného a většinou li 
dí nechtěného dění, a s předstihem začít chystat nejen záchranné sítě, ale také alternativu,
která bude blíž, představám a oprávněným požadavkům plodných a slušných lidí.
Těch, které ta přemíra ostrých loktů, vysunutých ramen a chtivé drzosti zahnala do kou 
ta a naplnila pocitem marnosti a znechucení. Kdo jiný by měl rozsvítit zelenou tomu pozitiv 
nímu ve společnosti, když ne Charta? - A to je práce, u které chci být. Ne ve fasádě, ale ně
kde v užitečném řetězu.“

kročených individualit.

„Na Cháně mi záleží víc než na čem jiném v té planetě proudů, vlivů a bezohledných
aspirací. Rychle se blíží čas, kdy by Charta měla sehrál roli nejen morální kotvy, ale iniciátora
racionality a společenské (tj. té úplně základní a určující) odpovědnosti daných proudů a roz

C h d VtCl má rozsvítit zelenou všemu positivnímu ve společnosti
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1. Antikomunistická aliance - výzva k zakládání
poboček AA, dokumentačních středisek a inform. sítě.
2. Heralding Ohrist Jesus Blessings - misionářské rádio
v Ecuadoru vysílá v 17 jazycích v tom česky a sloven,

3. Ing.Vladimír Hajný: Třetí žádost na FMV o lustraci.
4. Přepočtový diagram spotřeby alkoholu k jízdě autem.
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V Šumperku, dne 16.února 1992
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Jde o minulost. Němci, té
měř už experti na zpracová
vání temných kapitol z ne
dávných i nejnovějších dě
jin, jsou zase jednou nuce
ni přiznat barvu. Na západě
Německa, kde šlo v prv
ních poválečných letech
především o hospodářskou
obnovu, o praktické zvlád
nutí každodenního života,
byla po vlně, vyznačující se
potlačováním minulosti,
nastolena otázka zločinu

poštovní schránka

a trestu. Bezpodmínečná

Federální ministerstvo vnitra

poslušnost byla zavržena
stejně jako omluva, že ten
či onen byl jen pouhým ko
lečkem ve velkém soukolí.
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Aktuell” č.1/92
Věc: In^.Vladimír Hajný, vydavatel týdeníku "Res publica" žádost o vydání osvědčení podle zákona č. <51/1991 Sb.
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Doufám, že mi konečně tento třetí pokus o získání osvědčení
podle zákona č.451/91 Sb., od vydání t.zv. lustračního zákona
vyjde. Zároveň žádám, jako u všech předcházejících Žádostech o
zaslání /přirozeně, že za úplatu/ kopie veškerých materiálů,
které si o mně Státní bezpečnost pořídila a které se jí nepoda
řily, za dodnes ještě nevysvětlených okolností, "záhadně” zničit.
Konečně je naděje, že svobodný občan bude moci získat tento mate
riál, tak jak jsem to žádal již ve své první žádosti o lustraci z
června r.1991· Je jen s podivem ne co potřebovala současná demo
kratické moc tyto údaje utajovat a teprve po prigetí jistého zá
kona v Německu, o odtajnění těchto materiálů koncem loňského ro
ku, se k tomu alespoň proklamativně odhodlává. Že by zase úřado
val vzcd t.zv. Velkého bratra, dnes snad již o trochu menšího.
S projevem hluboké úcty

Ing.Vladimír Hajný
ČSA 34 „
787 01 Šumperk

LIANCE
1 60 00 Praha 6

BOX 161 posta Kafkova 19
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Za přípravný výbor AA

IxaAx
Jskkoliv souhlasím se sdělením a mám ty samé zku• šanosti, že i ve třetím roce po listopadu 89 DOtupná & škodlivá näááiáda bývalých komunistů trvá
fakticky dál a že je třeba skončit s ve
lkým ignorováním spravedlnosti vůči hod
ně provinilým i vůči silně postiženým
zvůlí komunistů a jejich byrokracie /neí slučuje se s členstvím v KSC/, varuji
> před fundamente 1ismem lumpenproletariátu.

"Res publica“ Č.10/92
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~Kdo jsme
World Radio Missionary Fellowship Inc.,
vice známé jako HCJB - World Radio, je
nevydelečna interdenominační
*—kresťanskéi organice, určena k Siření
evangelia Ježíše Krista lidem celého
L2světa skrze mezinárodní i místní radiovou
F a televizní stanici, zdravotnickou a
•

— HCJB
DEPT. CHECOSLOVAKO
CASILLA 691
QUITO, ECUADOR
AMERICA DEL SUR

technickou službu, tisk, vzděláváni a
evangelizaci.

Heralding
Christ—

Jak Jsme začali
Když Clarence Jones a Reuben Larson,
mladí američtí misionáři, poprvé vstoupili
na ekvádorskou půdu, bylo radiové
vysíláni stále v plenách. 25. prosince
1931 zaznela HCJB éterem jako první
křesťanská rozhlasová stanice na svetč.
Od skromného začátku HCJB World
Rádio postupne vzrostlo do rozměrů
hlavni mezinárodní misie s personálem
pracujícím ve více než 20 zemích sveta.

Rozsah misie
Mezinárodní rozhlasová stanice. Hlas
And, HCJB World Rádio vysílá z
Ekvádoru témer do celeho sveta v
několika programech ve vSech hlavních
jazycích a dialektech simultánne po 24
hodin denne, četné vysílače a antény,
napájeny energii ze dvou
hydroelektrických bloků, přesné cíli a
vysílají signál lidem celého sveta. HCJB
také spolupracuje se společností The Far
East Bioadcasting Co., umístěnou na

tichomořském ostrově Saipan.
Místní rozhlasová stanice. HCJB operuje
AM/FM službou se stanicemi po celém
Ekvádoru. HCJB-2 je křesťanské FM
vysíláni z Guayaquilu, největšího mesta
Ekvádoru. Kooperační společenství
zahrnuje Rádio HOXO v Paname a World
Rádio Network, což je řetezec
rozhlasových stanic podél americko mexické hranice. V Evropě produkuji
pracovníci HCJB vlastní programy,
poskytuji praktickou výuku a technickou
pomoc radiovým i televizním stanicím.

Zdravotnická péče. HCJB poskytuje
fyzickou i duchovní pomoc provozem
dvou plne vybavených nemocnic,
lékařskou praxi i výukou lékařů,
mobilními klinikami a lékařským
výzkumem.
Teoretická a praktická výuka. Ve snaze
vybudovat křesťanskou církev v Latinské

Americe HCJB provádí rozsáhlou výuku
pastorů, komentátorů, nových pracovníku
rozhlasového vysílání a budoucích
misionářů. Televizní produkce,
knihkupectví, publikace, kazety s
hudebními nahrávkami a zpěvníky,
filmová produkce, osobní evangelizace a
biblické kurzy zasahují všechna místa
tohoto silně populačně rostoucího
kontinentu.

Čemu

očtime

Veríme, že Bible je slovo Boží, verbálne
ispirované a bez chyb, jak bylo původně
sepsáno, že je jedinou a neomylnou
směrnici víry a života pro každého
křesťana.

Kooperace
HCJB World Rádio úzce spolupracuje s
ostatními misijními organizacemi celeho

Pracovní zamoření
V HCJB World Rádio je soustředěn
početný tým navzájem spolupracujících
komentátoru, techniku, lékařů,
spisovatelů, audio - specialistu,
hudebníku, televizních a radiových
producentu, účetních, umělců, tiskařů,
fotografu, učitelu, evangelistu,
mechaniku, zdravotních sester a mnoha
dalších z více než dvaceti zemí sveta.
Mnoho misionářů HCJB zde slouží po celý
život, jiní přicházejí na tri tydny, tři měsíce
či tri a více let. Univerzitní studenti jezdi
na letní misijní praxe, profesionální
pracovníci zde aktivně tráví své dovolené,
řemeslníci pracují v HCJB v různých
obdobích, lidé důchodového veku nalézají
příležitost k činnému odpočinku.

Systém organizace
HCJB World Rádio je vedena radou

pověřencú, zvolenou členy, která se
pravidelně schází k řízení politiky HCJB a
misijní práce. Rada se skládá z
misionářů, pastorů a křesťanských
podnikatelů.

Finanční politika
Peněžní fondy nejsou získávány od
rozhlasových posluchačů. Je
zachovávána striktní finanční integrita,
která musí souhlasit se všemi etickými,
morálními a právními normami. Misie je
členem charty The Evangelical Council
for Financial Accountability (ECFA).

Misionári HCJB si sami získávají finanční’
podporu na základě stabilizované platové
kategorie, stanovené faktorem životních
nákladu. Podpora zahrnuje procenta pro
misijní administraci, zdravotní a životní
pojištěni, důchodové zabezpečení, školné
a pracovní vydaje. Fondy pro osobní
potřeby misionářů jsou odděleny podle
individuálních plánu.
Specifické projekty jsou financovány
zainteresovanými stranami. Mnoho

ECUADORss=^ss=

Vysílací jazyky
arabština
čeština
francouzština
angličtina
němčina
gruzínština
rumunština
japonština
quechua

portugalština
španělština
ruština
slovenština
švédština
finština
ukrajinština
uzbekština

Adresa Československého
oddelení
HCJB * Departamento Checoslovako
Casilla 17-01-00691 * Quito
Ecuador * S.A.

,Po celé zemi se rozlehl
jejich hlas,
do nejzazších končin
jejich slooa.'

(Rim, 10:18)

Programy Hlasu And-HCJB v českém a slovenském jazyce jsou vysílány
také pfes rozhlasovou stanici Klng of Hope Libanon denne v 17:00 UTC
280 a 11 530

svéta. Nejvyznamnější partnerství je
World by 2000 se stanicemi Far East
Broadcasting, TWR a ELWA se
společným cílem Síření evangelia do
celého svéta.

(ČSFR - 18:00 zimní čas, 19:00 letni Čas) na frekvencích 6

kHz.

partnerů poskytuje finance pravidelně.
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