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Vítám vás v novém týdnu. Minulý týden jsem aktualizoval stránku o Planetě X - NIBIRU...  a to hned 
dvakrát, na výsledek se můžete podívat. Do diskuse na téma Planety X se zapojuje čím dál více lidí, ale 
v podstatě se již objevuje čím dál méně novinek. Dá se říci že v tuto chvíli bylo již vyřčeno asi vše a 
čeká se již pouze na jednoznačně potvrzené pozorování, či jasný důkaz že vše byla pouze mystifikace. 
Myslím že již stačí jen trocha trpělivosti. Realitou zůstává neobvyklá aktivita Slunce. K tomu se ještě 
přidala rostoucí seismická aktivita na naší planetě. Minulý týden se odehrálo ničivé a velice silné 
zemětřesení na Aljašce, které dosáhlo síly 7,9. V tomto týdnu seismologové předpovídají další 
zemětřesení na západním pobřeží USA.

Ale asi bych měl uvést nový týden něčím méně pochmurným. Proto se s vámi chci podělit o krásnou 
historku, kterou mi minulý týden vyprávěla Polly. Je to příběh téměř hororový:-)))
Hlavními aktéry tohoto podivuhodného příběhu byli sousedi. Jedni se jmenovali dejme tomu Novákovi 
a druzí byli Smolíkovi. Rodina Nováků připomínala svou pořádkumilovností, puntičkářstvím a kladným 
postojem k víře televizní rodinu Flandersů ze známého seriálu Simpsonovi. Tito Novákovi měli pejska, 
kterého velice milovali, chlupatou potvůrku která měla nejblíže asi k pudlovi. Sousedské soužití 
Smolíků s Novákovými probíhalo bez problémů do té doby, než si Smolíkovy také pořídili pejska. 
Pravda byl to pejsek o mnoho větší a bohužel i poněkud temperamentnější. A co hůř Novákovic pejsek 
tomuto tvorovi velikosti menšího poníka nějak nepadl do oka. Nepadl do oka asi nebude úplně nejlepší 
výraz, protože  tento superpes měl na svého menšího kolegu neuhasitelnou žízeň. Dokonce v 
nestřežených chvílích několikrát vnikl na zahradu Nováků a snažil se ubohého punťu velice razantně 
připravit o život. Smolíkovy pak vždy museli podniknout safari na cizí zahradě, odlovit svého psa a 
sousedům dosti trapně vysvětlovat, že jejich pes je v podstatě velice hodný, jen si prostě s Novákovic 
pejskem jaksi nerozumí. Obě rodiny samozřejmě toto narušení jinak dobrých vztahů velmi mrzelo. 
Zvlášť paní Nováková byla velice smutná a paní Smolíková po každém incidentu trpěla rostoucími 
hrůzou z představy jak si jejich pes přeci jen splní svůj sen...
Jednoho ponurého večera Smolíkovy seděli u televize a těšili se na poklidnou noc. V tu chvíli se ozvalo 
známé zaškrábání na dveře. Paní Smolíková se zvedla a šla psovi otevřít dveře tak jako vždy. Otevřela a 
ze tmy se vynořila silueta jejich psa. Radostně vrtěl ocasem a z tlamy mu vysel špinavý, zmáčený a 
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ublácený Novákovic pejsek. Po prvotním šoku a půlhodinové vzrušené diskusi měli manželé Smolíkovi 
jasno. V žádném případě není možné oznámit Novákům pravdu, přiznat se že jejich miláček utahal a 
zardousil Novákům psa a zničit tak sousedské soužití. Rozhodli se proto k horovému plánu. Vzali 
ubohého psího nebožtíka, vyšamponovali, vykoupali a načesali. Potom vzal pan Smolík načinčaného 
nebožtíka a větrnou nocí se vydal na zahradu Nováků. Představte si tu scénu. Tmou se krade tmavě 
oblečená postava s igelitovým pytlem na zádech, vítr skučí a rve listí ze stromů, po trávníku běhají stíny 
větví a berou na sebe podoby bizarních příšer... Pan Smolík nakonec složil svůj ponurý náklad do psí 
boudy vedle vchodu do Novákovic domu, v pořádku přelezl plot a dostal se zase zpět do bezpečí svého 
domu. Dílo bylo dokonáno. 
Ráno seděli Smolíkovy u snídaně když se ozval domovní zvonek. Vzhledem k tomu, že neměli příliš 
čisté svědomí tak se jim oběma doušek kávy proměnil v krku ve zmrzlý rampouch a paní Smolíková šla 
plna obav otevřít. 
Ve dveřích stála paní Nováková s lehce nepříčetným výrazem:"Paní Smolíková tomu neuvěříte... Před 
třemi dny nám umřel pejsek. Obrečeli jsme ho a pohřbili na zahradě. A teď si představte, manžel chtěl 
uložit psí boudu a v ní ležel náš pejsek.. krásnej a čisťounkej jako andílek! Zázrak!!"

11.11.
Lunantishees je irská slavnost zasvěcená  duchům kteří hlídají  trnkové keře. Byl to také den začátku 
začíná zimy v starém evropském kalendáři. 

13.11.
Dnes je římská slavnost k poctě Feronie, Juno, Minervy a Jupitera. Začíná čas Nyd - doba příprav na  
zimu. 

14.11.
Dnes je slavnost Dubricuse, který prý korunoval krále Artuše. Je také dnem zasvěceným keltské bohyni 
vepřů - Moccas. 

16.11.
Západ slunce dnes označí počátek Hacate noci, kdy jsou bohyně z Wiccy oslavovány. 

PŘEVZATO: www.zvedavec.cz 

Summit NATO v Praze – mám s tím problémy

Článek ve Zvědavci (http://www.zvedavec.org)

Ve dnech 21. a 22. listopadu se má v Praze setkat 46 prezidentů, premiérů a ministrů ze zemí NATO. Po čtrnáct dnů se naše 
malá země změní v neprůchodnou, nevlídnou policejně-vojenskou pevnost, ve které její občané budou mít - ač není válka - 
velmi omezená práva. Přiznávám se, že mám problémy pochopit potřebnost konání celé akce, stejně jako i bezpečnostní 
opatření s ní spojená a finanční náklady z toho plynoucí. 

Kladu si řadu otázek, na které nenacházím odpovědi. Např. proč jsou v době videokonferencí osobní setkání papalášů 
nutná, zvláště když jsou spojená s takovým rizikem a s takovými náklady? Proč jsou konána tak často? Vždyť probíhají 
téměř dvakrát do roka. Je-li toto setkání nutné, proč se nekoná v jiné zemi, např. v Polsku či v Maďarsku? A musí-li se konat 
u nás, proč se má konat v Praze a ne někde v horách (jako to nedávno připravili Kanaďané pro podobnou schůzku), kde by 
se dařilo lépe a nižšími náklady zajistit bezpečnost? 

Bezpečnostní opatření - je jim někde konec?

V angličtině existuje hezká fráze pro něco, co roste nad všechny meze normálnosti: sky is the limit - končí to oblohou , nebo 
ještě lépe - končí to ve vesmíru. Každé setkání papalášů provází stále se stupňující ochrana, pro kterou platí ono sky is the 
limit. 

Na bezpečnost 46 politiků při této akci bude dbát 12 tisíc policistů, 2400 vojáků, každého státníka bude tedy hlídat ne méně 
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než 313 policajtů. Kdyby si na každého státníka lehlo 313 policajtů, docela dobře by ho ochránili svými těly v neprůstřelných 
vestách a nemuseli by už nic jiného dělat. Jak to, že to ještě nikoho nenapadlo? Cituji z deníku MF Dnes: 

Při bezpečnostních opatřeních má být nasazeno 5500 pražských a stejný počet mimopražských policistů, 1000 policistů z 
ochranné služby a desítky jejich kolegů z útvarů policejního prezídia.

Policie bude dohlížet například na to, aby z letišť nevzlétla ultralehká letadla, která by mohla posloužit k teroristickým 
útokům. Připravuje se i na možnost, že odpůrci summitu budou rušit její vysílačky. To se stalo před dvěma lety při pražském 
jednání světových finančníků. Zástupci ministerstva vnitra zatím ale neuvedli, jaká konkrétní opatření letos chystají. 

Armáda poskytne kromě vojáků vozidla s radlicemi, obrněné transportéry, vrtulníky, lékaře, řidiče, tělesné strážce a 
zásahový pyrotechnický tým. Ve svých objektech ubytuje 3000 policistů. Bude se podílet i na letecké přepravě tajných 
dokumentů aliance a na ostraze objektů včetně pražských letišť a armádních a diplomatických budov. Mimo Prahu zřejmě 
vojáci nahradí policisty, kteří budou nasazeni v hlavním městě.

To ještě není všechno. Ministr Tvrdík, jako pravý feudál, který si se svým územím může dělat co chce, požádal Američany o 
soudružskou vojenskou pomoc a ti mu rádi vyhověli. Takže k těm 313 policajtům na každého státníka přibude od 15. do 30. 
listopadu 15 amerických letadel a výzvědný letoun se systémem AWACS. Jak budou letadla vyzbrojena, zpráva neuvádí. 
Rovněž se neuvádí co vlastně bude AWACS vyzvídat. Údajně mají hlídat vzdušný prostor České republiky. 

O tom, že se Američané snaží zachytit se drápkem kdekoliv se to jen trošku hodí - a Česká republika díky své strategické 
poloze uprostřed Evropy se hodí velice, nebudu teď psát. Nebudu psát ani o tom, co všechno musíme Američanům 
poskytnout, jaké logistické a důvěrné informace spojené s obranou státu. Jen o tom, jak si může volený politik dovolit 
rozhodnout tak důležitou věc, aniž by ji předložil národu formou referenda. Vždyť my se bez boje vzdáváme největšímu a 
nejnebezpečnějšímu současnému agresorovi. Co čekáme? Že nás ochrání? Podívejme se zpátky do minulosti. Naše historie 
je vroubena planým očekáváním pomoci zvenčí. Pořád se k někomu upínáme, pořád doufáme, že nám někdo bude pomáhat. 
Pokud si vzpomínám, nestalo se tak ani v jednom případě. Vždy nás nechali na holičkách. Ani Francie, ke které máme 
mnohem blíže nejen kulturně, ale i historicky a nakonec i zeměpisně, nám v poslední válce nepomohla, ačkoliv měla a 
mohla. 

Američané mají ovšem na ochranu patent. Ale není o co stát. Jejich vojáci "úřadovali" pouze tam, kde měla vláda ve 
Washingtonu svůj zájem. A je tady otázka, proč by nás vůbec měli ochraňovat? Copak jsme někomu něco udělali? Proč 
jménem slona dráždíme spícího lva a pak zalézáme tomu slonovi pod ocas (jinde to není) v obavě, aby si to ten lev s námi 
nevyřídil? Proč nenecháme slona i lva, ať si to mezi sebou rozdají sami? Co čekáme? Drobky z hostiny? Nebudou. Na ně už 
čekají jiní. Je to ubohé a je mi z toho na zvracení. 

Cena

Noviny iDnes tvrdí, že celá akce bude stát 800 milionů korun, z toho na bezpečnost bude vydáno 460 milionů. Češi jsou 
zřejmě kouzelníci, kteří umějí vařit z vody, nebo tady někdo lže.

Když se v červnu t.r. konal v Kanadě summit G8, uspořádali ho nikoliv v hlavním městě Ottawě, ale v zastrčeném koutě 
Alberty, městečku Kananaskis. Důvodem byla jednak snaha uchránit Ottawu rabování a ničení majetku, které je už nedílnou 
součástí všech sumitů, jednak snazší zajištění bezpečnosti a z toho plynoucí nižší cena. Summitu se zúčastnilo pouze 11 
politiků. Přesto byly náklady na jejich bezpečnost vyčísleny částkou 300 milionů kanadských dolarů (6 miliard korun). 
Ochrana jednoho politika při summitu v Kanadě tedy přišla na 27 milionů dolarů neboli 545 milionů korun.

U předcházejícího summitu 2001 v Genoe stála bezpečnost "pouhých" 244 milionů kanadských dolarů (4,9 miliardy korun). 
Celý summit v Genoe přišel ve skutečnosti Itálii na rovnou miliardu kanadských dolarů. 

Summit v Okinawě v roce 2000 stál 1,2 miliardy kanadských dolarů (24 miliard korun.) Kolik z toho padlo na ochranu 
papalášů se mi nepodařilo zjistit.

Ve výše uvedených příkladech ale šlo jen o ochranu zhruba desítky politiků. Nyní jich máme hlídat 46 a v novinách nám 
tvrdí, že setkání bude Česko stát pouhých 800 milionů korun, z toho že půjde jen 460 milionů na bezpečnost? Pak by 
ochrana jednoho politika při setkání v Praze stála "pouze" 10 milionů korun, neboli 54krát méně než utratili Kanaďané. 
Mnohem pravděpodobnější je, že se z částky uváděné v novinách, někde ztratil jeden řád, a že ve skutečnosti jde o 8 miliard.

Peníze zaplatí čeští daňoví poplatníci. Uvěříme-li na okamžik, že setkání opravdu přijde na pouhých 800 milionů, a 
porovnáme-li tuto částku s jinými platbami, není to mnoho: oprava pražského metra - 25 miliard, povodňové škody - 70 
miliard a jen takový Kožený, sám jediný, stačil z republiky vyvézt 11 ukradených miliard. Ale jako hospodář se ptám, komu 
to prospěje a zda by ty peníze nepřinesly více užitku jinde.

Už slyším oponenty: Přinese to prospěch turistickému ruchu (všechny pražské hotely jsou beznadějně vyprodané už teď), 
světové zviditelnění Prahy a Česka. Raději bych Prahu a Čechy vůbec zviditelňoval jinými, méně politickými akcemi. Jen aby 
to zviditelnění nezaznamenali i v zemích, odkud se rekrutují ti, u kterých mají někteří politikové, které budeme se slávou, 
servilně hostit, vroubek.

Dovolte mi jednu konverzi slova. Až do tohoto místa článku jsem nazýval ty, kteří budou rokovat slušně: politici, státníci, 
ministři atd. Chci je od tohoto okamžiku nazývat jejich pravým označením: zmrdové. Nic jiného totiž nejsou. Více o 



zmrdologii viz článek ve Zvědavci Jak pokořit zmrda. Tito volení státní úředníci povýšili sami sebe na kastu 
nedotknutelných. A neodvolatelných. A protože vládnou arogantně a řadě lidí lezou značně na nervy, mají pádné důvody se 
obávat, aby si to s nimi někdo nevyřídil. Proto se nechávají hlídat. S typickou drzostí zmrdů si svou osobní bezpečnost 
neplatí z vlastní kapsy, ač 90 procent z nich by klidně mohlo, ale nechávají za to platit nás, obyčejné občany. Ať to stojí, co 
to stojí. Sky is the limit. A když přijde na lámání chleba (případný útok zlých teroristů), budeme to my, obyčejní občané, 
první na řadě, kdo ponese následky (jako už tolikrát v minulosti). Co na tom, že na rozhodnutí, kter! á vedla k útoku, jsme 
neměli žádný podíl... A nikomu to nepřijde divné. Opakuji ještě jednou: A nikomu to nepřijde divné.

Ne teroristé, ale zmrdi v politice nás zabíjejí. Zmrdi v politice nás vysávají. Za ně a za jejich chyby platíme. Pořádají si svoje 
nesmyslné a zbytečné dýchánky kdekoliv a kdykoliv. Nemůžeme je odvolat, dokonce jim ani nemůžeme říct, co si o nich 
myslíme. Respektive říci to můžeme, ale nic se nestane. Nechají nás říct téměř cokoliv a dělají si stejně po svém. Jsme proti 
řádění zmrdů ve vysoké politice zcela bezmocní. Kéž by si to s nimi vyřídili alespoň ti teroristé. 

 

 A jak tento týden ? 

Diagram ukazuje situaci ve středu 13.11.2002 . 

Jak vypadají jednotlivé aspekty, které nás budou provázet příští týden ?



●     Slunce
stojí ve znamení Štíra. Slunce je zde pochodní osvětlující temnoty. Měli by jsme konstruktivně 
využít období kdy Slunce pomáhá přetvářet situace, umožňuje stavět na nových poznatcích a 
vycházet z nových situacích. Slunce nám může pomoci i poznávat hlubiny našeho podvědomí. V 
tomto znamení Slunce přeje tajným láskám, v lidech probouzí smyslnost a energie kterou dává je 
především postavena na podvědomí a sexualitě. 
Konjunkce Slunce s Merkurem pomáhá uplatnění inteligence, zlepšuje chápání a přirozenou 
bystrost.
Bohužel do středy bude působit kvadratura Slunce s Jupiterem která v lidech vyvolává samolibost, 
lidé neznají míru, aspekt vyvolává chybný úsudek. Dejte si pozor na promarněné příležitosti a na 
špatný vliv aspektu na finanční záležitosti.
Ve čtvrtek tento aspekt vystřídá kvadratura Slunce s Uranem. Aspekt podněcuje špatný úsudek, 
způsobuje nepromyšlené a zbrklé chování. Lidé jednají bezhlavě. Dejte si pozor na snahy po 
přehnané nezávislosti. Aspekt také často způsobuje nehody, přírodní neštěstí a podobně.  

●     Lilith
- Černá Luna, která ovlivňuje pudovou sexualitu, se nachází ve znamení Skopce. Lilith ve Skopci 
podporuje živou a aktivní smyslnost, vášnivost a nutí lidi projevovat toto i navenek. Díky 
nepříznivému ozáření Marsem nám ale výše uvedené spíš může komplikovat život.

●     Merkur
stojí ve znamením Štíra. V první polovině týdne bude poškozen kvadraturou s Jupiterem v druhé 
půlce kvadraturou s Uranem. Planeta bude svádět k sarkasmům, dejte si pozor při cestování 
postavení cestám skutečně nepřeje.
Kvadratura Merkuru s Jupiterem působí  chybný úsudek, nediskrétnost, kolísání názorů a jejich 
bezmyšlenkovité změny.
Kvadratura Merkuru s Uranem v lidech vyvolává sarkasmus, sklony kráčet proti proudu vžitých 
zvyklostí, nevyváženost myšlenek a představ. Aspekt často způsobuje generační spory, nervovou 
labilitu. Rozhodně si dejte pozor na cestách. 

●     Venuše
stojí ve znamení Štíra. V tomto znamení korupce a rozkladu je planeta vždy špatně postavena.  
Díky tomu vnáší do vztahů spory, pomluvy, žárlivost. Dejte si pozor na nebezpečí nákaz krku, 
hrtanu, ledvin.
Přesto bude Venuše díky trigonu se Saturnem přát alespoň dlouhodobým a oddaným vztahům.

●     Mars
stojí ve znamení Vah. Planeta je v tomto znamení vždy poškozena. Přeje hádkám, bojům, lžím. 
Přímá agresivita se v tomto znamení ale spíše mění ve skrytou a záludnou.
Do středy působící sextil Marsu a Pluta přeje tajným činnostem, skrytému odporu proti 
společnosti a vžitým schématům, skrytým přírodním silám a podněcuje v lidech chuť se bouřit.
Do čtvrtka bude působit ještě sextil Marsu s Jupiterem, zvyšuje aktivitu, sebedůvěru a rozhodnost.

●     Jupiter 
stojí ve znamení Lva. V tomto znamení planeta přeje prosazení nějakého nového ideálu, završení 
nějakých dlouhodobých ideových, či morálních snah. Může dát nový směr a nové vedení.
Trigon Jupiter - Pluto je svým působením poněkud nejednoznačný. Silná touha po úspěchu a 
snaha napravovat a vylepšovat situaci se často projevuje na úkor druhých. V širším měřítku pak 
můžeme říct, že rozpad jednoho systému (společnosti, politického uskupení, paradigma či 
podobně..) vede k úspěchu konkurenčního systému. Uvidíme co aspekt přinese v dalších dnech a 
týdnech.

●     Saturn
stojí v Blížencích. Přeje přesnosti, přemýšlivosti a opatrnosti. Je možné že po dobu kdy se bude 



planeta pohybovat v tomto znamení lze očekávat možnost nějakého významného objevu z oblasti 
fyziky, či matematiky. Díky retrográdnosti planety je ale možné že nebude včas rozpoznán...
Trigon Saturnu s Uranem je spíše globální aspekt. Často působí změny společenské, či politické 
situace, při jeho působení mohou být formulovány nové vědecké hypotézy, či směry. 

●     Uran
ve Vodnáři je v domicilu a tudíž dobře umístěn. Podporuje prospěšné změny a je nakloněn bojům 
za morální cíle.

●     Neptun
ve znamení Vodnáře přeje ideálům a idealistům. 

●     Pluto
stále ve znamení Střelce. V tomto znamení planeta přeje nové mystice, novým myšlenkovým 
proudům, esoterice a nekonvenční sexualitě. 

Pokud čtete tyto stránky pravidelně jistě víte, že poloha posledních tří planet je vždy dlouhodobá a 
symbolizuje směr kterým se doba ubírá z dlouhodobého hlediska.

Síla planet je tento týden velmi vyrovnaná a budou působit tak jak je naznačeno výše. 

Mějte se hezky...

Hade, 10.11.2002 
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