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Vítám vás v novém tý dnu. Tentokrát to vypadá, že si jaro nechalo ř íct a zahrnuje nás př ízní až  nezvykle velkomyslně .
Tento tý den bych zahájil č lánkem, autorem kterého je pan Mašek a který  vám rozhodně  doporuč uji k  př eč tení, najdete ho 
zde:  http://www.osud.cz/magazin/clanek.php?id=586 a zaujal je mě  krom obsahu ještě  jednou vě cí. 
Mezi nástupem Hitlera a zahájením podivné mocenské politiky prezidenta Bushe existuje zajímavá astrologická paralela. Stálí 
č tenář i "tý dne" asi vě dí o č em mluvím. Na tuto paralelu jsem upozorňoval již  16.9.2001 kdy mě  poně kud zarazila. Text 
najdete v archivu a to na tomto místě : http://eldar.cz/hade/archiv2_7.html . Píši tam následující:

"U inteligentního člověka je vcelku přirozené, že pro danou situaci hledá  nějakou paralelu v historii. Souvislosti jsou často 
zajímavé. Poslední opozice Saturnu a Pluta spadá  do období 1931-1932. Nemusím snad zdů razňovat, co se v té době odehrá valo. 
Vrcholila hospodá řská  krize v Německu a sílil vliv Hitlera a nacistů . Období bylo charakteristické silnými slovy, demagogií, 
ná rustem antisemitismu a sliby o zá zračném vyřešení čehokoliv. Vše vyvrcholilo ná stupem Hitlera do funkce říšského kancléře.
I tehdy stá lo Německo a svět na křižovatce. Německý lid demokraticky zvolil a ná sledky byly více jak strašné.
I dnes stojí svět a USA na křižovatce. Stejně jako tehdy zaznívají silná  slova, všeobecné hrozby a sliby. Stejně jako tehdy tyto slova 
nachá zejí odezvu, stejně jako tehdy propaganda a emoce p řekrývají zdravý rozum a úsudek."

Pro úplnost tedy tyto data upř esním. Poprvé opozice kulminovala okolo 17.2. 1931, druh ý  vrchol byl 8.6.1931, a t ř etí pak 
13.12. 1931, opozice pak trvá celý  podzim 1932 a 30.1.1933 je A. Hitler zvolen kancl éř em.
V roce 2001 opozice nastupuje 19.6. a vrchol í 5.8.2001, další vrchol př ichází 2.11.2001. Další nástup opozice nás č eká letos 2.4. 
s tím že vrchol př ijde 26.5.2002. Mluvit o opakuj ící se opozici v roce 2003 je asi v tuto chv íli př edč asné, ale za zmínku stojí fakt 
že by mě la bý t nejsilně jší v bř eznu 2003, kdy by mě l údajně  Nibiru vstoupit do sluneč ní soustavy... 

WASHINGTON 26. bř ezna (Č TK) - Maso divoký ch zvíř at, které jedli pravě cí lovci, obsahuje zdravě jší tuky než  souč asný  chovný  dobytek. Tento objev podporuje 
myšlenku, že paleolitická strava je klíč em k dobrému zdraví. Př ed 15.000 lety, p ř ed nástupem země dě lství, jedli lidé maso ulovený ch zvíř at a ryb a k tomu semena a 
rostliny, které nasbírali. Z toho důvodu byli zdravě jší, tvrdí odborník na vý ž ivu Lauren Cordain z univerzity v americkém Coloradu.

Cordain se svý mi kolegy prokázal, že maso divoký ch jelenů, srn a antilop obsahuje prospě šně jší tuky než  maso z dobytka krmeného obilovinami. Př echod ke stravě  
našich př edků by mohl př ispě t k boji proti globálnímu šíř ení obezity a s tím souvisejících nemocí, soudí Cordain. "Mě li bychom se snaž it, aby se maso chovný ch zvíř at 
podobalo masu zvíř at divoký ch," ř íká.

Cordain patř í mezi ně kolik svě tový ch odborníků, kteř í doporuč ují paleolitickou stravu. Ta vyluč uje zpracované potraviny jako mléč né vý robky, rafinované obiloviny, 
sůl a př idané tuky. Základem je místo toho libové maso, ryby, č erstvá zelenina a ovoce.

Zastánci této stravy se domnívají, že lidé se vyvinuli k ž ivotu lovců a sbě rač ů a že nemě li č as adaptovat se na moderní ž ivotní styl plný  průmyslově  vyrábě ného jídla a 
pohodlí. "Myslíme si, že existuje nesoulad mezi podmínkami ž ivotního prostř edí, pro ně ž  jsme byli vybráni, a mezi tě mi, ve který ch dnes ž ijeme," vysvě tlil Cordain.

Tato teorie je č ásteč ně  založena za studiích souč asný ch komunit lovců a sbě rač ů. Staffan Lindeberg z univerzity ve švédském Lundu např íklad zjistil, že obyvatelé 
Papuy-Nové Guineje, kteř í jedí sladké brambory, ovoce, ryby a kokosové oř echy jen zř ídka trpí srdeč ními chorobami.

Paleodieta kupodivu docela odpovídá moderním stravovacím doporuč ením. Nakolik ale př edstavuje pravě ké menu, zůstává sporné. Podle antropologa Stanleyho 
Ulijaszeka z britské Oxfordské univerzity mě ly minulé populace ž ijící v různý ch č ástech svě ta odlišnou dietu. Eskymáci nejspíš jedli vý hradně  maso, zatímco ostatní 
národy zase př evážně  zeleninu.

Navzdory tomu, že př esné proporce ve stravě  pravě ký ch lidí nemohou bý t urč eny, je princip vylouč ení průmyslově  zpracovaný ch potravin rozumný , soudí Lindeberg. 
Vě dec chce nyní testovat, zda tento stravovací rež im může v civilizovaný ch společ nostech sníž it vý skyt nejzávažně jších nemocí jako srdeč ní choroby nebo cukrovku.

Barry Bogin, odborník na antropologii a obezitu z Michiganské univerzity, ovšem upozornil, že úč astníci pokusu by mě li bý t vystaveni také fyzické zátě ž i, stejně  jako 
naši př edkové.

Cordain a jeho tý m porovnali svaly, mozek, morek kostí a tuk divoký ch zvíř at a dobytka. Biftek ze zvě ř iny mě l dvě  procenta tuku, zatímco libové hově zí pě t až  sedm 
procent. Tkáň divoké zvě ř e obsahuje také více mastný ch kyselin omega-3, které se nacházejí v rybách a jsou spojovány s nižším rizikem srdeč ních onemocně ní. 

Poslední den kusu č . 45 aneb Jak ze zvíř ete udě lat hamburger

1.4.
Dnes je den vtipů  a recesí, vládcem který ch byl severský  bů h Loki. Dnes měli slavnost také  římské   ženy př i slavnosti Fortuna 
Virilis. 

4.1.
Dnes je první den slavnosti Magna Mater, neboli Cybele, velké  matky, zakladatelky měst a ochránkyně civilizace.

5.1.
Dnes je římská slavnost štěstí, oslava bohyně Fortuny. 

6.1.
Třetí den slavnosti Magna Mater

7.1.
Č tvrtý  den slavnosti Magna Mater.



Obleč te si tady ty pláště  a č epice," ř íká nám ř editel závodu Emil Kasper. Sám má př es oblek navleč ený  bílý  plášť , hlavu mu chrání pokrý vka se síť kou. Dostáváme to 
samé a exkurze jatek může zač ít.
Do auta, které právě  př ijelo se vtě sná zhruba 20 kusů (ř ezníci nehovoř í o bý cích a kravách, ale o kusech, které jsou urč eny k vytě žení). "Dnes budeme porážet 70 
bý ků," př edesílá ř editel.
Dobytek je z kamionu vehnán do stáje, což  je místnost s betonovou podlahou, která se skládá z ně kolika menších ohrad. Bý ci a krávy rozdě lí ř ezníci do boxů podle 
šarž í - tedy podle kvality a podle toho z jakého země dě lského podniku pochází. Kvůli př esnému vážení nesmí bý t zvíř ata dvanáct hodin př ed porážkou nakrmena ani 
napojena. Už  to samo jim stač í ke stresu, protože po celý  ž ivot byla zvyklá stravu dostávat pravidelně .
Bý ci zmateně  pobíhají a č ím více jich do ohrady př ibý vá, tím více se na sebe tlač í a snaž í se najít skulinu k útě ku. Aby se uklidnili dostávají studenou sprchu. Tak se 
č ásteč ně  zmírní stresový  faktor masa - není po usmrcení krávy tak ztuhlé. Je půl deváté, ř ezníci natlač ili zvíř ata do boxů a odcházejí na svač inu.

Omráč it a na hák

Po půl hodině  se provoz na jatkách opě t rozjíždí. Dobytek je naháně n do ulič ky, která konč í úzkou omrač ovací pastí. Sem jsou zvíř ata vpouště na jednotlivě . Na ř adu 
př ichází č erný  bý k označ kovaný  č íslem 45. Než  se nadě je a stač í se vzpamatovat z uzavř eného prostoru, sklání se nad ním ř ezník s pistolí a její hlaveň př ikládá na 
bý kovu č elní kost. "Tady v tom úseku nám vě tšina exkurzí omdlí," usmívá se ř editel Kasper. Z tlakové pistole vystř elí hrot, který  proniká "č tyř icet-pě tce" do mozku. 
Tě žké tě lo padá k zemi, cítím záchvě v pod nohama. V tuhle chvíli ale ještě  bý k mrtvý  není. Aby totiž  došlo k důkladnému vykrvení tě la, musí zvíř eti bít srdce a 
fungovat plíce. Zvíř e je rychle zavě šeno na hák plocháč ové dráby (kolejnice upevně ná ke stropu, která se vine celý mi jatkami) a jeho tě lo vyjíždí k vyvý šené plošině , 
kde č eká další ř ezník. Ten polomrtvě  zvíř e podř ízne. Bý č í konč etiny se pohybují v kř eč i, podle odborníků už  ale nic necítí. "Buď te v klidu, ty se budou škubat ještě  v 
chladírně ," uklidňuje mne jeden ze zamě stnanců masokombinátu.
Na místních jatkách pracuje šest mužů. Osm hodin denně  stojí v krvi a jeden z nich zabíjí. Př ed oč ima mají zavě šená tě la dobytka s vyhř ezlý mi vnitř nostmi. Vlastní 
slovo témě ř  neslyší, všude je šílený  hluk strojů. "Je to práce jako každá jiná. Maso se jíst př eci musí. Denně  se v úkonech stř ídáme," odpovídá jeden z ř ezníků na 
otázku, jestli mu nevadí taková práce. "Krev nám nevadí, č lově k si zvykne. Já na jatkách dě lám už  33 let," dodává usmě vavý  padesátník.
Jak jsme zjistili od více lidí zamě stnaný ch v masném průmyslu, vě tšině  ř ezníků dě lá př ekvapivě  velký  problém vidě t krev lidskou. Ně kteř í př i pohledu na vlastní nebo 
kolegovu ránu omdlévají nebo zvrací. "To víte, tahle krev," ukazuje ř ezník kolem sebe, "ta nás nebolí. Když  ale ř íznete do sebe, tak to cítíte," smě je se. Ze zavě šeného 
zvíř ete vytéká krev 6 až  10 minut. Až  toto vykrvení znamená jeho definitivní smrt.
K tě lu bý ka č . 45 př istupuje ř ezník, který  pracuje se strojem na stahování kůže. Jeho kolega bý kovi uř ízne hlavu. Následuje vykolení č ili vyvržení vnitř ností z tě la. 
Další ř ezník v ř adě  rozpář e bý kovi bř icho, uvolní bránici a nechá vypadnout ně kolik kil stř ev, žaludku a ostatních vnitř ností pod sebe na rampu. Z tě la se kouř í.

Každá sranda ně co stojí

Kvůli aféř e s BSE podléhá zpracování hově zího př ísné kontrole. Všechny rizikové č ásti zvíř ete - mozek, mícha, slezina, oč i, stř eva - jdou do kafilérie. Jde o odpadový  
kontejner, který  je posléze odvezen do kafilerky, č ili spalovny Ještě  př ed tím, než  se jich ř ezníci zbaví, hlavu i vnitř nosti označ í podle č ísla zvíř ete. Tě lo, hlava i 
vnitř nosti putují dál po pásu spolu.

Rizikovou č ást bý ka č . 45 si nyní bere na starost veterinář ka, což  je první žena, kterou od zač átku exkurze v masokombinátu vidím. Peč livě  kontroluje maso a 
ohodnocuje ho razítkem: maso plně  pož ivatelné, podmíně ně  pož ivatelné - lze ho použ ít např íklad v tepelně  zpracovaný ch vý robcích - a nepož ivatelné, které jde do 
kafilérie. Veterinář ka si všímá ř ady vě cí, tř eba toho, zda si kráva př i př evozu nezlomila nohu a není poškozená svalovina, nebo jestli na vnitř nostech nemá nádor. U 
krav starších 30 mě síců odebere kvůli riziku BSE vzorek mozku, který  pošle do centrální laboratoř e v Jihlavě . Vyšetř ení na nemoc šílený ch krav trvá 24 hodin a je 
povinné na všech jatkách. Do té doby se jateč né tě lo nesmí dále zpracovávat. "Témě ř  denně  na chodbě  potkáte ně jakou kontrolu. Př icházejí zcela neč ekaně , takže se na 
ně  nemůžeme př ipravit. Vše musí bý t perfektní nepř etrž itě ," ř íká Kasper. Vyšetř ení jednoho kusu stojí jeho závod 1600 korun. "Každá sranda ně co stojí," posteskne 
si ř editel.

Vyvržený  neboli vykolený  kus dále automaticky najíždí na páteř ní listovou vibrač ní pilu, která ho půlí. Ř ez se chladí vodou a pila se sama omý vá v asanač ní lázni 
stejně  jako použ ité nože. Tady se odstraní mícha - zdroj možné nákazy BSE. Kus je opě t peč livě  osprchován a na ř adu př ichází vážení. Dohlíž í na ně j nejen 
zamě stnanec provozu, ale také zástupce země dě lského družstva, které dobytek dodalo. Hmotnosti peč livě  zaznamenávají do vážní knihy a do poč ítač e.
Tím jatka konč í a to, co zbylo z bý ka č . 45, postupuje do chladírny Zde se dosud teplé maso (30 0C) ochladí na 6 až  12 0C. Prostř edí je hygienicky č isté, př ipomíná 
márnici. Ř editel otevírá obř í vrata jednoho z boxů a zamě stnanec tlač í zavě šené kusy dovnitř . Dý chá na nás chlad a nasládlý  pach syrového masa, půlky visí 
vyrovnané v ř adě  jedna za druhou. "Toho si nefoť te, to je ‚trojka, jen takový  chcípáč ek," navádí fotografa ř ezník a nadšeně  poplácává vedlejší kus. "ten je správný  ta 
roště ná musí bý t pě kně  zmasilá". V chladírně  bude č íslo 45 viset dva dny a č ekat, zda ho veterinární kontrola shledá způsobilý m. Pak se vydá do bourárny.

Rytíř i z bourárny

V bourárně  už  má maso povolenou svalovinu, posmrtné ztuhnutí povolilo. Ř ezníci stojí u dlouhý ch stolů, mají na sobě  gumové bílé zástě ry a pod nimi hliníkové 
ochranné vesty, které mi př ipomínají rytíř ské drátě né košile.,, Č lově k nikdy neví, kdy mu nůž  sjede po hově zí kosti př ímo do bř icha," vysvě tluje jeden z "bourač ů". U 
pasu má na ř etě zu zavě šené pouzdro s ně kolika dalšími nož i a ocílku na př ebroušení.
Teplota v místnosti nesmí př ekroč it 12 °C a ř ezníci mají ruce zkř ehlé od chladného masa. jeden svě šuje hově zí půlky na stůl, druhý  je č tvrtí, další zbavuje kostí. Č ást 
masa pokrač uje do balírny a pak rovnou do obchodů.,, Balicí plyny zajišť ují prodloužení trvanlivosti a udržují př irozenou barvu, plnou vůni a chuť . Pozastavují též  
růst mikroorganismů a plísní. Kyslík zajišť uje zachování té krásně  č erveně  masové barvy", vysvě tluje hrdě  ř editel Kasper.
Z ostatního masa se dě lají párky, paštiky č i hamburgery pro McDonalda. Jak vypadá jeho zpracování? Nejdůlež itě jší osobou každé smě ny na lahůdkách je míchač  - 
pomocí kutru (cosi jako zednická míchač ka) dává dohromady druhy masa s koř ením a př ísadami. Dnes je míchač em pomenší padesátník, pan Oveč ka. V jeho okolí to 
voní paprikou, č esnekem a pepř em. Všechny potř ebné ingredience má dopř edu - podle stanovené normy - navážené v sáč cích. Namíchané dílo, jak se této masové 
smě si ř íká, putuje ve vozíku do narážek. U nich stojí ženy a dílo narážejí do stř ev (vepř ový ch, nebo umě lý ch). Párek, na který  jsme zvyklí z obchodů, nejprve vypadá 
jako ně kolikametrová bílá hadice. Uzenář ky ji kroucením rozdě lí a nahodí na tyč e. Ty se navě sí na pojízdnou klec a putují do udírny.
Za uzeninami postupujeme do skladu. Za n ím už  je jen expedice - koneč ná celého masokombinátu. "K našim velký m zákazníkům patř í např íklad Makro, Delvita nebo 
McDonald," ř íká ř editel. Závod v Plané zásobuje i armádu.

Hově zí je všude

Pokud nejste vegetarián, hově zímu masu neuniknete. Př idává se do vě tšiny vý robků (špekáč ky, vě tšina typů párků, klobásy šunkové salámy gothajský  salám, 
turistický  salám, trvanlivé salámy). Narazit na ně j můžete tř eba i v kuř ecím nář ezu. U všech vý robků by ale mě lo bý t uvedené na obalu.
Do různý ch vý robků se samozř ejmě  dává různě  kvalitní hově zí, což  ovšem zákazník nepozná. Např íklad tzv. zoxidované maso (může mít nazelenalou barvu, ač koliv 
zkažené není) se nejč astě ji př idává do mě kký ch salámů společ ně  s paprikou. Ta dodá salámu pě knou zdravou č ervenou barvu...
Naše exkurze v masokombinátu pomalu konč í a pan ř editel nás zve na malé obč erstvení. Servíruje se č erstvý  párek místní vý roby. Dobrou chuť !

Zuzana Boušková, magazín Lidový ch novin

 A jak tento tý den ? 



Diagram ukazuje situaci ve středu 3.4.2002 . 

Jak vypadají jednotlivé aspekty, které nás budou provázet př íští tý den ?

l Slunce
stojí ve znamení Skopce. Planeta je zde pový šena, dodává lidem vitalitu, životní energii a aktivitu. Srdce 
(Slunce) zde vládne hlavě a lidé  jsou v tomto období emociálnější a méně pragmatičtí.
Konjunkce Slunce s Merkurem, zlepšuje schopnost inteligentního uvažování.
Do čtvrtka bude pů sobit sextil Slunce se Saturnem. Dodává metodičnost, vytrvalost a myšlení dává 
hloubku.
Do čtvrtka bude pů sobit i sextil Slunce s Neptunem. Aspekt silně zvyšuje schopnost imaginace, dává 
uměleckou inspiraci především v hudební oblasti, dává inspiraci i v oblasti okultismu a esoterický ch 
praktik.
Oba tyto aspekty budou vystřídány trigonem Slunce - Pluto. Aspekt sjednocuje vů li a sexualitu a zároveň 
je aspektem poněkud radikálním, svádí ke vzpourám, lidi ponouká ke změnám a prohlubuje tvů rčí 
schopnosti. 

l Lilith
- Č erná Luna, která ovlivňuje pudovou sexualitu, se nachází ve znamení Ryb. V tomto znamení lidské  
pudy tryskají z nevědomí, sexuální život není vnímán na vědomé  ú rovni. U někoho to mů že znamenat 
utajování smyslnosti u jiný ch zvý šený  sklon k nevěrám.  

l Merkur
stojí ve znamení Skopce. V první polovině týdne (do středy) bude poškozen kvadraturou s Jupiterem. 
Hrozí nám nepředvídatelné  nápady naše i v okolí, nestálost a nestabilita myšlení a nebezpečí při cestování 
a  pomluvy. Ve středu už se situace zlepší a Merkur bude pů sobit kladně v duchu svého umístění.
 V tomto znamení se inteligence dere do popředí mnohem živěji než v jiný ch znameních. Dávejte si 
ovšem pozor na sarkasmy a příliš obšírné  diskuse. Planeta bude přát spisovatelů m humoristické  pró zy a 
grafiků m.
Pů sobení sextilů  Merkuru se Saturnem a Neptunem vydrží do pátku a bude po tyto dny zlepšovat 
soustředění, vnímavost a umělců m bude dodávat inspiraci. Středa a čtvrtek budou vhodné  na rozplé tání 
osobních zmatků  a mů žeme zažít chvilky až jasnozřivé  inteligence, ovšem jak kdo asi, že?:-))) 

l Venuše
stojí ve znamení Býka. Planeta je v tomto znamení dobře umístěna. Je zárukou stálý ch citů  a smlouvy 



 

uzavřené  v tomto období rovněž. Přeje všem které  živí umění, lásky a city založené  v tomto období mají 
předpoklad dlouhodobého trvání.
Víkend bude ve znamení zvý šení jejího vlivu díky sextilu s Jupiterem, který  vý še popsané  pů sobení ještě 
zesílí. 

l Mars
stojí ve znamení Býka. V tomto znamení je planeta vždy poškozena. Snižuje citlivost a soucítění s 
druhými. Lidé  mají pod jeho vlivem tendence klást příliš silný  dů raz na materialismus a věnovat svojí 
energii především honbě za penězi. 
O víkendu bude navíc ještě poškozený  kvadraturou s Marsem a tak si dávejte pozor na násilné  tendence v 
chování, roztržky, hádky, vý střednosti a nervové  kolapsy.  

l Jupiter 
stojí ve znamení Raka. V tomto znamení je planeta vždy dobře postavena. Dává ú spěch dlouhodobým 
plánů m, přeje obchodu, bankovnictví ale posiluje i duchovní rů st, protože umožňuje propojení 
materiálního a duchovního světa do harmonického celku.  

l Saturn
stojí v Blížencích. Přeje přesnosti, přemý šlivosti a opatrnosti. Je možné  že po dobu kdy se bude planeta 
pohybovat v tomto znamení lze očekávat možnost nějakého vý znamného objevu z oblasti fyziky, či 
matematiky. 
Trigon Saturnu s Neptunem přeje magii a okultismu a pomáhá prosazování nový ch neotřelý ch myšlenek. 

l Uran
ve Vodnáři je v domicilu a tudíž dobře umístěn. Podporuje prospěšné  změny a je nakloněn bojů m za 
morální cíle. 

l Neptun
ve znamení Vodnáře přeje ideálů m a idealistů m. 

l Pluto
stále ve znamení Střelce. V tomto znamení  pomáhá bojů m za nový  ideál, podporuje nové  filosofické  
směry, či novou mystiku. 

Pokud č tete tyto stránky pravidelně jistě víte, že poloha posledních tř í planet je vždy dlouhodobá a symbolizuje 
směr který m se doba ubírá z dlouhodobého hlediska. 

Tento týden je síla planet vzácně vyrovnaná, o víkendu si rozhodně dejte pozor mohl by bý t poměrně dosti 
výbušný , neb trigon Slunce s Plutem podporovaný  Marsem je všechno možné  jen ne klidná kombinace. 

Mějte se hezky... 

Hade, 31.3.2002 

 


