
24.11.2002 

Vítám vás v novém týdnu. No minulý týden byl v naší zemi plně ve znamení největší švejkárny od dob 
pouti Josefa Švejka do Českých Budějovic. Mimochodem obě akce jsou si v lecčems dosti podobné. 
Nemám nejmenší chuť rozebírat ony tři dny které otřásaly střídavě mojí bránicí a myokardem, raději 
jsem proto zařadil dva převzaté články níže.
Ale rozhodně bych rád na tomto místě poděkoval panu ministru vnitra za nevšední zážitek... Naprosto 
vylidněná Praha je až neuvěřitelně krásná. Pravda tento zážitek stál nějakých hloupých osm set milionů 
korun českých ale i tak.. A vlaky šinoucí se Prahou rychlostí koněspřežné dráhy, oooó byla to také 
povznášející zkušenost, že?

25.11.
Slavnost Persephone, Proserpiny, Kore, Kateřiny a Arianrod, den ženských radovánek,den ženské 
bohyně dolního světa a den ženských mystérií. 
Dnes začíná keltský měsíc Ruis. 

27.11.
Končí měsíc bohyně Cailleach.

28.11.
Runový měsíc Is a začíná měsíc řecké bohyně spravedlnosti  Astraei. 
Měsíc Is reprezentuje led, čas vynuceného odpočinku a skončení pohybu a růstu. 

29.11.
Dnes je římská slavnost Jupitera, Neptuna a Pluta.

30.11.
Dnes je římská slavnost Andros, personifikace mužnosti.

1.12.
Dnes je řecká slavnost Poseidona, boha zemětřesení, moře a znovuzrození. 

 PŘEVZATO: www.zvedavec.org 

Česká republika plně podpoří agresi USA v Iráku(20.11.)

Premiér Špidla dnes předvedl, že roky strávené v totalitě nebyly nadarmo, a že jeho páteř je i třináct let po pádu socialismu 
stále pružná a schopná ohnout se před současným božstvem do jakékoliv podoby.
Prohlásil jménem celého národa (kde vzal tu drzost, opravdu nevím), že Česká republika plně podporuje americké agresivní 
choutky na Středním východě. „Cokoliv se Jeho Blahorodí Bush rozhodne v Iráku (a jiných zemích) udělat, bude z Prahy 
vždy kvitováno nadšeným potleskem“, řekl Špidla.
Takovou úroveň vlezdopredelismu Bush zřejmě ani nečekal a reagoval na to poněkud zdrženlivě. Stejně tak reagoval na 
další Špidlův návrh, aby bylo v Česku zřízeno velitelství speciálních sil NATO.
Podobnou úroveň souhlasu a nadšené podpory se Američanům dostává pouze od Tony Blaira a Ariela Šarona. Ten první je 
poskok, ten druhý si za to nechává dobře zaplatit. Kam zařadit Špidlu?

PŘEVZATO: www.blisty.cz 

http://www.zvedavec.org/
http://www.blisty.cz/


21. 11. 2002 INNOVATIO: O BEZPEČNOST SUMMITU NATO SE MÉDIA ZAJÍMAJÍ VÍCE NEŽ O JEHO PROGRAM
Bezpečnostní opatření před zasedáním NATO byla hlavním tématem poloviny příspěvků (154 z 306), které se v říjnu a 
listopadu letošního roku v domácích médiích věnovaly připravovanému summitu v Praze. Bezpečnostní záležitosti byly 
okrajově zmiňovány rovněž v příspěvcích s jinými hlavními tématy.
V souvislosti s tímto trendem napsal Václav Havel pro MF DNES (23.10.2002) komentář, v němž se zamýšlel, jestli se Praha 
chystá na významnou mezinárodní schůzi nebo na válku:
"Co si má totiž člověk myslet, když se o obsahu a smyslu dotyčné schůze nedozvídá prakticky nic, ale zato je denně všemi 
médii bombardován zprávami o množství policistů, kteří přijedou, o autech a zbraních, které budou mít, o různých 
vojenských pohotovostech, o cizích stíhačkách, které budou neustále nad námi létat, o uzavřených pražských ulicích atd."
"Prezident republiky se úspěšně zhostil role mediálního analytika,"
konstatuje Marek Prorok, šéfredaktor časopisu Media Tenor, který se věnujeobsahové analýze médií. "Hrozba terorismu je 
reálná, to by však v médiích, která se orientují na poskytování kvalitních informací nemělo být důvodem redukce variability 
zpravodajství. O kolik zemí se NATO v Praze rozšíří, jaká je strategie NATO pro třetí tisíciletí, jaká je mocenská struktura 
organizace, bude se rozhodovat o válce s Irákem, urovnají se vztahy mezi SRN a USA - tato a další témata si zasloužila 
minimálně stejnou pozornost jako potenciální výbuch v metru."
Tematickou agendu zaměřenou na bezpečnostní témata určovali samotní novináři. Například v pondělí 21. října uveřejnila 
MF DNES celostránkový rozhovor s vládním zmocněncem pro přípravu summitu NATO Alexandrem Vondrou. Z 21 otázek 
věnoval zástupce šéfredaktora Viliam Buchert 12 bezpečnostním opatřením, 6 programu konference a 3 osobním 
záležitostem A. Vondry.
Ve čtvrtek 24. října (den po publikaci zamyšlení Václava Havla) vyšel v MF DNES článek s titulkem Specialisté cvičí na 
překvapivý útok, který obsahoval informace o možném minometném útoku z nedalekého parku či lesíka, odpálení 
protitankové řízené rakety z vikýře výhodně položeného domu nebo pumovém atentátu ve stanici metra či jedoucím vagónu. 
Český expert na boj s terorem, který si přál zůstat v anonymitě, v příspěvku upozornil, že "jde o ty nejextrémnější scénáře, 
jimž chce policie předejít."
"Přesto tyto nejextrémnější, tedy nejméně pravděpodobné scénáře dostávají v médiích více prostoru, než informace o 
kongresu samotném," řekl Marek Prorok. Mediální zájem o NATO vzrostl v listopadu ve srovnání s říjnem dvojnásobně. 
Zatímco v lednu a únoru letošního roku bylo NATO v českých médiích (na prostoru minimálně 5 řádků/sekund) zmiňováno v 
méně než 100 příspěvcích, v září a říjnu vzrostl počet na 175 resp. 189 pasáží. V listopadu (1.-19.11.2002) už bylo NATO 
zmíněno v 382 mediálních příspěvcích.
(Toto je tisková zpráva ostravské organizace InnoVatio.)

ZDROJ: http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/1922574.stm  

FOTO: Objekt RX J1856.5-3754: velikost pouze 11 km v průměru a jeho 
teplotní profil ukazují že se nejedná o neutronovou hvězdu.

Astronomové věří že nalezli první quarkové hvězdy - 
suprahusté objekty které se tvoří když se zbytky starých 
hvězd zhroutí do sebe. 

Teoretici mají dlouho podezření na existenci těchto 
podivných objektů, který jsou hustší než neutronové hvězdy 
ale nejsou dost kompaktní aby se staly černými dírami. 

Jestliže mají pravdu, quarkové hvězdy poskytnou úžasný 
pohled na podstatu hmoty. Pozorování byla uskutečněna 
Chandra X-ray Observatory.

Quarky jsou malinké částečky hmoty tvořící velkou část vesmíru. Na Zemi je ale nemožné je pozorovat - shlukují se 
společně ve skupinách tří a tvoří proton a neutron uvnitř normálních atomů. 

Znalosti o jejich existenci jsou získávány experimenty v obrovských urychlovačích. Quarky jsou krátkodobě pozorovány v 
troskách atomů vzájemně rozbitých ve velmi velkých rychlostech. 

Cizí hrozba 

Ale dlouho navrhovaná teorie říká že uvnitř suprahustých zbytků mrtvých hvězd by quarky mohly být vytlačovány stále ven 
do prostoru.

Tvořili by různé formy či skupenství nazývaná divná (cizí?) quarková hmota, která by byla tak hustá že kávová lžička by 
vážila bilion tun. 

Nyní astronomové říkají že nalezli dva objekty v prostoru, jeden je příliš malý a jeden příliš chladný, vzdorující "našemu 
chápání struktury hmoty". Výzkumníci z Chandry říkají že tyto objekty můžeme pochopit pokud jsou složeny z "divné 
quarkové hmoty". 

Tyto quarkové hvězdy nejsou dost husté aby byli černými dírami, ale jsou příliš husté aby byli něco jiného. 

http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/1922574.stm


Astronomové opatrně říkají že jsou třeba dalších pozorování, aby dokázala jejich objevy, ale pokud je to tak potom quarkové 
hvězdy poskytnou fascinující pohled na povahu hmoty. 

Někteří vědci navrhují teorii podle které by při existenci divné quarkové  hmoty, mohla tato hmota bořit a kolabovat 
obyčejnou hmotu převáděním protonu a neutronu na nahé quarky, rozšiřující se prostorem jako kosmický požár. 

Nyní když vědí kam se dívat, výzkumníci budou schopni posoudit jaké jsou možnosti této eventuální cizí hrozby.

  

 

 A jak tento týden ? 

Diagram ukazuje situaci ve středu 27.11.2002 . 

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

●     Slunce
stojí ve znamení Střelce. Slunce v tomto znamení v nás bude podporovat dynamiku a to ji v 



duševní oblasti. Bude přát všem kdo se pohybují ve společnost, zabývají se výukou nebo sportem. 
Pozice Slunce přeje i chápání filosofických a náboženských směrů a myšlenek.
Konjunkce Slunce s Merkurem pomáhá uplatnění inteligence, zlepšuje chápání a přirozenou 
bystrost.
Slunce v konjukci s Plutem zesiluje vliv pudů na chování lidí. Lidé jsou dosti silně ovládáni 
sexualitou, temnem a tajemnem. Nad city převažuje spíše neúprosná osudovost karmických 
svazků a vzájemné přitažlivosti. Lidé často směřují k destrukci a následné obnově svých životů, 
osudů.
Od čtvrtka se přidá ještě sextil Slunce s Neptunem. Dává silnou představivost, přeje hudbě a 
hudebníkům a okultismu. 

●     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. 

●     Merkur
stojí ve znamením Střelce. Planeta v tomto znamení představuje spojení inteligence a ideálu. 
Planeta zlepšuje soustředění a umožňuje upínat myšlenky jedním směrem k jednomu cíli k 
jednomu ideálu. Podporuje filosofické a náboženské ideály, zlepšuje toleranci. Planeta přeje 
novinářům, autorům literatury faktu.
Konjunkce Merkuru s Plutem v lidech v lidech rozvíjí prozíravost. Je příznivý pro zkoumání 
oblasti podvědomí. V lidech způsobuje tendence posuzovat své okolí ze sexuálního hlediska. Přeje 
tvůrcům erotické tvorby. 

●     Venuše
je retrográdní a 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 do čtvrtka díky trigonu se Saturnem přát alespoň dlouhodobým a oddaným 
vztahům.
Konjunkce Venuše s Marsem sice zvyšuje sexuální cítění, avšak díky poškození Venuše je to na 
úkor citů a rozumu ve vztazích.

●     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.
Trigon Marsu a Uranu zlepšuje manuální zručnost, a přeje i politikům a mezinárodní politice. 
Aspekt končí v pátek.
Trigon se Saturnem způsobuje určité poškození citové oblasti. Lidé mají tendenci pohrdat city. 
Zlepšuje fyzickou odolnost.

●     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.

Nejsilnější planetou bude tento týden Jupiter, jinak je síla planet tento týden velmi vyrovnaná a budou 
působit tak jak je naznačeno výše. 

Mějte se hezky...

Hade, 24.11.2002  
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