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Vítám vás v novém týdnu. Minulý týden jsem aktualizoval stránku Sun Cruiser o nové záběry tzv. 
"torpéda" zachycené družicí SOHO.
Protože mě žádné moudro do týdne nového nenapadá a protože mám pocit že se na této stránce 
hromadí čím dál ponuřejší články tak vám pro změnu nabízím k přečtení pěkné povídání z "Táninýho 
deníčku" (dííík:-)))))) )

Pátek 25.října 
Včera se na mně Libor zadíval kritickým okem a významně zahovořil: "Prosím tě nevymýšlej nic, jo?" 
"A co jako? Já nic nevymýšlím, přece!" 
"Tak v tom pokračuj!" 
"Co bych měla nevymýšlet?" 
"No, dostanete třináctej plat, ne?" 
"Aha, no jo, vlastně ..." 
"Tak nic nevymýšlej!" 
A už je to tady, dneska jsem brouzdala po netu a objevila jsem parádní, ale PARÁDNÍ digitální foťák, 
:o))) Hned jsem zvedla telefon a oznámila Liborovi tu šťastnou novinu, prohlásil, že bere svou výplatu a 
utratí ji dřív, než to stihnu já,: o)))) Ale my máme výplatní termín o tři dny dříve, :o))))))) 
  
Středa 30.října 
Libor - tedy manžel - už mi včera předložil rozpis svého nového PC, tak jak by ho chtěl, :o))) Ke 
schválení asi ne, do toho nemám co kecat, možná k obdivování, ale na to jsem zas moc nevzdělaná v 
hártvéru, :o))) Už to tak vypadá, asi si nedá říct, asi si fakt myslí, že dva počítače jsou pro naši rodinku 
jediné řešení, :o)))) Jeho nový komp bude stát 27 tisíc bez monitoru, což je podlě něj lepší varianta než 
můj foťák, který je za dvacet tisíc pro nás moc drahý. 
Tak aplikuju drobné pomsty, :o)))) Šli jsme do obchodu a před námi šel pes, jezevčík, pěkně tlustej, tak 
se kolíbal a pytlíček se mu na zadečku natřásal, myslím, že i ten byl zvětšen nějakou podivnou nemocí ... 
"Fuj, ten je OD-POR-NÝ!!! Něco takovýho přece ani nemá právo na život!" říká tatínek procítěně. 
Tož pomstychtivá já ho chytnu kolem ramen, láskyplně ho postískám a říkám "Ale taťko, ty taky nie si 
bohvie čo ..." 
Juchjuchjuchjuch, to jsem si užila pomstičky, :o)))) 
Musím říct, že než být podobně napadána z jeho strany, to se radši vzdám svýho krásnýho vysněnýho 
stříbrnýho a dokonalýho tikitálu, :o))) Jsme pěkný potvory, my ženský, co se tváříme jako hodné a 
nejhodnější, :o)))  

No a teď se rozhodně podívejte na tuto stránku:-))): 
http://svt.se/hogafflahage/hogafflaHage_site/Kor/hestekor.swf 

http://eldar.cz/hade/kriznik.html
http://svt.se/hogafflahage/hogafflaHage_site/Kor/hestekor.swf


5.11.
Noc Guy Fawkes - Dnes večer je noc pro spálení zpodobení špatných nálad starého roku... samozřejmě 
kromě hocha Fawkese samotného... slavnost má vyčistit cestu k novému roku.  

8.11.
Mánie, římská slavnost pro duchy dolního světa. 
Dnes také Gwynn ap Nudd, lord snového světa, otevírá dveře do našeho světa. Dveře se nacházejí, jak 
se traduje, na Glastonbury Tor v Británii.

9.11.
Dnes je římská slavnost Heleny, manželky císaře Juliana. 

10.11.
Dnes je skotská slavnost Nincnevin, zasvěcená bohyni honu.  

PŘEVZATO: www.zvedavec.cz 

Už je to tady: implantovatelný mikročip se objevil v prodeji pro širokou veřejnost
(26.10.) 

Pod heslem "Get Chipped" rozjela firma ADS (Applied Digital Solution) národní reklamní kampaň, jejímž účelem je 
označkovat co největší počet lidí mikročipem. Jednotka velikosti zrnka rýže obsahuje vysílač, který na frekvenci 125 kHz 
vysílá unikátní identifikační číslo. 

Firma argumentuje obrovskými výhodami, které čip přináší: Lze jej použít k identifikaci při průchodu do hlídaných objektů, 
vybíraní peněz z bankovních automatů, či k zabezpečení osobního počítače, který, jsa vybaven příslušnými obvody, takto 
„pozná“ majitele. Lékaři by mohli v případě nehody, kdy je pacient v bezvědomí, rychle získat přístup k jeho zdravotní 
dokumentaci.

Jednotka stojí 200 dolarů, ale firma vyhlásila, že prvních sto tisíc zájemců získá čip za polovinu. K tomu si ovšem šťastný 
majitel musí ještě připlatit lékaře za vpravení čipu do těla a pak platit deset dolarů měsíčně za záznam v databázi. Před 
implantací vyplní zájemce dotazník, v němž specifikuje informace, které mají být v databázi u jeho jména . 

FDA (Food and Drug Administration), do jejíž kompetence spadá schvalování podobných zařízení, zjevně nemá jasno, zda 
mikročip vyžaduje její schválení, či ne. Zdá se, že ADS nečekala, než se FDA rozhoupe, a čip prostě začala nabízet veřejnosti 
bez jejího konečného verdiktu. 

Organizace na ochranu soukromí jsou neočekávaným oznámením prodeje značkovacího čipu šokovány. Obávají se dalšího 
posunu směrem k policejnímu státu, kde jedinec může být neustále sledován. „Co když,“ ptají se, „si některý zaměstnavatel 
vyhradí podmínku, že všichni jeho zaměstnanci musí být tímto čipem označkováni?“

Obavy jsou plně na místě. Mexická bezpečnostní firma SPIMSA už oznámila, že bude požadovat, aby všichni její vedoucí 
pracovníci byli příslušným čipem označeni. 

Mezitím firma ADS pokračuje ve vývoji nové generace čipu, která umožní propojení se systémem GPS. 

LAKHNAÚ (Indie) 29. října (ČTK) - Důstojník indické policie vysílaný často pronásledovat zloděje při své práci objevil skalní 
malby staré podle prvních posudků 25.000 až 40.000 let. Policista a archeolog-amatér Vidžaja Kumar sdělil agentuře AP, že 
nalezl na náhorní plošině státu Uttarpradéš 400 jeskyní.

Oddělení archeologie státu nález potvrdilo a považuje ho za nevyčíslitelný poklad, který je třeba chránit.

Místo v pohoří Vindhja vzdálené asi 800 kilometrů od Dillí Kumar prozkoumával nejdřív sám a později mu pomáhal kolega. 
Kresby na bílém pískovci znázorňují muže při tanci, lovu či jedoucí na zvířatech. 

ZDROJ: Ross Hedvicek

Marna snaha ukoncit setreni
__________

http://www.zvedavec.cz/


Hana Catalanova a Vaclav Eminger

Dosud stale utajovane komunisticke zlociny musi byt zverejneny, reseny a 
odsouzeny.
Neexistuje demokracie, jez by stala na lzich a podvodech.

S odkazem na clanek "Korejska zahada zustava nevyresena" (MFDnes, 
14-10-2002; Ludek Navara a Jan Gazdik) je treba zduraznit, ze vysetrovani 
neskoncilo, naopak probiha na ruznych urovnich, a my nesmime zapomenout.

Jedna-li se o lidske zivoty, je konstatovani "Vec jsme uzavreli." z 
ust namestka reditele UDV Pavla Breta absolutne neprijatelne jak pro ceskou 
verejnost tak pro nase americke spojence. Bylo receno, ze po desetiletem 
"patrani" ceskych uradu se nenasel jediny - ani neprimy - dukaz… Byla vubec 
snaha nejake dukazy hledat? Z dosavadniho setreni vyplyva, ze nikoliv. UDV 
ve sve "Zprave o presetreni informaci o udajne ucasti cs. komunistickych 
instituci na nehumannim zachazeni s americkymi valecnymi zajatci v prubehu 
korejske a vietnamske valky" (americke strane byla tato Zprava zaslana 
Ministerstvem obrany) popisuje pouze to, co mu bylo vojenskou rozvedkou a 
kontrarozvedkou povoleno zverejnit. Nejedna se tedy o presetreni, ale o 
zpracovani zverejnitelneho. Vice nez polovinu tajnych dokumentu se UDV 
vubec nepodarilo ziskat! Nelze tedy brat vazne tvrzeni o deset let 
trvajicim setreni. Z oficialnich mist dodnes chybi odpovedi na zasadni 
otazky polozene americkou stranou, nebylo ji umozneno poridit kopie 
klicovych dokumentu, o ktere zadal oficialni cestou americky armadni 
velitel Patrick M. Hughes. Zadost o odpovedi byla opakovana americkym 
vojenskym pridelencem v Praze, plukovnikem americkeho letectva Marcem J. 
Neifertem. Dopisy byly adresovany tehdejsimu ministrovi vnitra Vaclavu 
Grulichovi, rediteli vojenske rozvedky generalovi Ing Petrovi Pelzovi a 
prvnimu namestkovi ministra obrany Ing. Jaromiru Novotnemu. Otazky 
zasadniho charakteru nejsou dodnes zodpovezeny a prislibene vyslechnuti 
konkretnich zucastnenych osob z VKR americkou stranou se nikdy neuskutecnilo…

Proc asi??

Proc nebyl vyslechnut ocity svedek, ktery videl 5-7 americkych 
zajatcu na Pankraci? Pritomnost dalsich vice nez 90 zajatcu mu byla osobne 
potvrzena ministrem narodni bezpecnosti Ladislavem Koprivou s tim, ze se 
jedna o vojenskou akci tehdejsiho ministra obrany Alexeje Cepicky a ze 
zajatci jsou vezneni v suterenu bloku "C", coz byl blok tehdy znamy tim, ze 
se zde umistovali lide odsouzeni k trestu smrti. Jednalo se o americke 
zajatce z Koreje…

A proc je stale vyvijeno takove usili na diskreditaci komunistickeho 
generala Jana Sejny? UDV "rozebral" osobu Jana Sejny ve svem elaboratu c. 8 
sborniku Securitas Imperii. Mimo jineho se tam docteme o "pruvanu", ktery 
jeho utek za hranice vsednich dnu zpusobil a o siroke dezinformacni kampani 
na diskreditaci jeho osoby. (Tyto osvedcene praktiky z dilny Oddeleni D 
skvele popisuje ve sve knize "The Deception Game - Czechoslovak 
Intelligence in Soviet Political Warfare" Ladislav Bittman, dustojnik 
rozvedky, ktery tez uprchl v r. 1968 do USA.) A take to, ze od snahy 
zavlect jej nazpet do komunistickeho raje nebylo nikdy upusteno… Pri cteni 
sesitu 9 se zda, ze cely "vyklad" je odpovedi na Sejnovy dve vypovedi v 
Americe (1992, 1996) a snahou Sejnova tvrzeni vyvratit. Neprehlednutelne je 
i bezvyznamne "slovickareni" ci spise snaha o znevazeni vyroku PhDr. 
Josepha D. Douglasse. U osoby doktora J. Douglasse Jr. byla, jiste 
nedopatrenim, opomenuta zminka, ze pracoval v oblasti narodni bezpecnosti 
pres petatricet let. Take prednasel na Cornell University, Naval 
Postgraduate School a na skole Advanced International Studies Johna 
Hopkinse. Doktor Douglass si ziskal siroky respekt za sve studie tykajici 
se americke a sovetske nuklearni strategie, komunistickeho principu 
rozhodovani, chemickych a biologickych zbrani a politickeho puvodu 
mezinarodniho obchodu s narkotiky, terorismu a organizovaneho zlocinu. Jeho 
knize "Red Cocaine: The Drugging of America and the West" se dostalo 
mezinarodniho ohlasu. V tomto roce vydal dalsi titul s nazvem "Betrayed". 
Doktor Douglass se seznamil s Janem Sejnou v roce 1978 a v pratelstvi s nim 
stravil plnych 19 let az do Sejnovy podivne smrti v srpnu 1997. Poznal ho 
jeste pod jmenem "John David", ktere Sejna nejaky cas pouzival. Behem 19 



let Douglass "zpovida" sveho pritele a zminena kniha je sama o sobe jedno 
velke svedectvi Jana Sejny a dalsich, kterym nebyl a neni osud americkych 
valecnych zajatcu lhostejny.

Sejna v Americe nelhal. Nemel duvod lhat. Cela leta pracoval pro 
americkou CIA a DIA a jeho informace byly naprosto spolehlive. V otazce 
americkych valecnych zajatcu se vsak nejen on setkal s usilim americkych 
uradu zamest vse pod koberec a "zapomenout". Sestkrat bylo behem let 
narizeno slyseni pred Kongresem, sestkrat bylo zruseno. Zvitezil vsak tlak 
verejneho mineni a nekterych clenu Kongresu, takze nakonec se cela vec 
prece jen dostala na verejnost. Sejnovu vypoved v plne siri podporil pri 
slyseni velitel Chip Beck, dustojnik americkeho namornictva se 
triadvacetiletou zkusenosti v tajnych sluzbach. Potvrdil, ze americti 
zajatci byli zneuzivani Sovetskym svazem jiz od II. svetove valky pres 
Koreu, Studenou valku i Vietnam. Dalsi svedectvi podal plukovnik Philip 
Corso. Vypovedel, ze obdrzel cetne mnozstvi potvrzenych zprav, ze americti 
valecni zajatci byli behem korejske valky transportovani do Sovetskeho 
svazu, kde byli ruznymi zpusoby muceni a likvidovani. Nejhorsi byly metody 
na zmenu mysleni. Corso potvrdil i zpravy o nemocnici v Koreji, kde se 
podle jeho slov provadely zrudnosti "prinejmensim nacistickeho stylu". 
Corso videl skutecnosti z perspektivy americke zpravodajske sluzby, Sejna z 
pozice vysoce postaveneho komunistickeho "insidera". Vypovedi obou se 
naprosto shodovaly. John Quirk, ktery vede soukromou zpravodajskou firmu na 
Floride (IRG), se tez zacal v roce 1996 zabyvat setrenim ve veci americkych 
valecnych zajatcu. Od svych zdroju (francouzskych, nemeckych a ruskych 
zpravodajskych dustojniku) se dozvedel a mohl potvrdit, ze "americti 
valecni zajatci byli z Vietnamu prevazeni do Sovetskeho svazu… Od nekolika 
soucasnych a byvalych dustojniku KGB, stejne jako od nekolika byvalych a 
soucasnych dustojniku GRU mi bylo receno, ze byli pouziti (americti 
zajatci) v oddelenich "F" a pro urcite ucely vojenske rozvedky." Nejaky cas 
se nevedelo, co se skryva pod pojmem "oddeleni F". Odpoved prinesl PhDr. 
plukovnik Kanatjan Alibekov. Ale o tom az priste, kdy zverejnime odhalujici 
clanek PhDr. Josepha D. Douglasse Jr., ktery nam byl zaslan.

Podivejme se nyni na nasi ceskou "demokracii". Odtajnene materialy 
CIA potvrzuji, ze Ceskoslovensko se po II. svetove valce v cele siri 
podrobilo sovetskemu vedeni a poctive plnilo veskere jeho prikazy. To se 
tykalo i vyzkumu, vyvoje a vyroby chemickych a biologickych zbrani, ktere 
doznaly od roku 1947 znacne intenzity. To vse pod dozorem a vedenim 
sovetskych poradcu.

O podilu Cechoslovaku na zverstvech nejen v Koreji svedci i to, ze v 
odtajnenych materialech CIA (nikoliv UDV!) jsou zpravy o pokusech na 
samotnych obyvatelich Ceskoslovenska, provadenych Praporem zvlastnich 
bojovych prostredku (jednotka c. 2276 umistena v Terezianskych kasarnach v 
Olomouci) a vycvikovym praporem (ZBP-VZVBP), za prime ucasti a pod dohledem 
sovetskych poradcu. Zdroje pitne vody - studny - byly zamorovany na Pisecku 
(Sedlcany) sovetskym biologickym bojovym prostredkem UNA-73 (prostredek 
vyvolal silne krvave prujmy a smrt nastavala prumerne do 13 hodin po 
poziti), provadely se letecke postriky antraxem a jedovatymi plyny na 
Olomoucku a jinych castech Ceskoslovenska. Na lidech se testoval i botulin 
a virus psittacosis (papousci nemoc) a dalsi jedy, bakterie a viry. 
Chemicke a bakteriologicke zbrane proti nepriteli nutne potrebuji lidske 
"pokusne kraliky". A veskere stopy musi byt dukladne zameteny. Proto i ta 
krematoria v Koreji a Vietnamu…

Ceskoslovensky vyzkum, vyvoj a vyroba biologickych a chemickych 
zbrani byly provadeny na cetnych, konkretnich mistech republiky, a to 
vojenskymi vyzkumnymi ustavy pod hlavnim dohledem ministerstva obrany a 
civilnimi vyzkumnymi ustavy pod primym dohledem VTU Praha. Podle sovetskeho 
vzoru se tak delo tzv. "bunkovym systemem", ktery zarucoval utajeni v ramci 
celeho prijateho programu. Jednotlivym "bunkam" nebyl znam cely koncept, 
pouze jeho dilci casti… Na verejnost se dostala pouze znama afera v 
devadesatych letech, kdy se objevila zprava o prechovavani kmenu bakterii v 
arealu vojenske ustredni nemocnice. Az na popud novinaru se tehdejsi 
ministr Antonin Baudys rozhodl nechat tyto latky znicit.

Dokud ve sve zemi budeme trpet "byvale" komunisty ve statni a verejne 



sprave a verejne neprizname a neodsoudime jejich zlociny, dokud budeme 
necinne prihlizet perzekucim komunistickych soudu, ktere se msti tem, jez 
maji odvahu poukazovat na zavazne skutecnosti - viz ostudna kauza Vladimira 
Hucina - a dokud nebudeme moci pohlednout s cistym svedomim do oci svym 
spojencum, do te doby se nemuzeme povazovat za soucast demokratickeho 
sveta. I toto je treba si uvedomit pred nadchazejicimi volbami a tolik 
dulezitym Summitem NATO.

-------Hana Catalanova muze byt kontaktovana na adrese 
<hana.catalanova@worldonline.cz>
Hana Catalanova a Vaclav Eminger, rijen 2002    

 

 A jak tento týden ? 

Diagram ukazuje situaci ve středu 6.11.2002 . 

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.
Konjunkce Venuše se Sluncem která bude působit do pátku přeje umění - poezii, divadlu, hudbě. 
Zvyšuje působení Slunce ve Štíru, neboť tento aspekt silně zvyšuje přitažlivost druhého pohlaví v 
našich očích. 
Bohužel kvadratura Slunce s Jupiterem 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. 

●     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 Štíra. V tomto znamení se naše inteligence ponořuje do hlubin podvědomí. 
Planeta silně zvyšuje tvůrčí schopnosti. Planeta přeje investigativní žurnalistice, zvyšuje smysl pro 
kritiku.
Působení konjunkce Merkuru s Venuší se bude rušit s kvadraturou Merkuru s Neptunem. Aspekty 
působí proti sobě. 

●     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.

●     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.
Od čtvrtka působící sextil Marsu a Pluta, přeje tajným činnostem, skrytému odporu proti 
společnosti a vžitým schématům, podněcuje v lidech chuť se bouřit.
Od pátku 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, 3.11.2002 
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