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[PRAHA, 21. u nora] - Americka FBI zna podezreleho z lonsky ch antraxovy ch u tok˚ , ktere  zavinily smrt píti lidı a zp˚ sobily paniku 
takrka po celem svítí. Oficialnı vysetrovanı ale zatım vyznıva do ztracena. D˚ vodem je podle americke  expertky na biologicky  
vy zkum fakt, ze jde o vídce, ktery  pracoval pro americkou vladu a je dobre obeznamen s tajnym vy zkumem, placenym ze statnıch 
prostredk˚ .

“Tento muz take  poslal dopis s falesnym antraxem z Britanie do americkeho Senatu a mohl pracovat i v laboratori, kam byly jeho 
dopisy posılany na rozbor,č rekla Barbara Rosenbergova, se fka pracovnı skupiny chemicky ch a biologicky ch zbranı Federace 
americky ch vídc˚ .

Rosenbergova v americkem tisku rekla, ze vysetrovatele  od lonskeho rıjna podezreleho uz dvakrat vyslechli. “FBI vysly chala tuto 
osobu vıce nez jednou, coz znamena, ze ji bere velmi vazní,č uvedla ve sve  reci na Princeton University.

Z verejny ch prohlasenı Federalnıho u radu pro vysetrovanı (FBI) se zda, ze se snazı vyhnout prımemu oznacenı pachatele. Na konci 
ledna 2002 byla ovsem zdvojnasobena odmína za informaci, ktera povede k zasadnımu pr˚ lomu v celem prıpadu. Teó  cinı uz 2,5 
milionu dolar˚ .

Nejmenovane  vladnı zdroje Rosenbergove  se obavajı, ze existuje ticha dohoda o tom, ze se pachatel postupní ztratı z dohledu. To 
by mohla by t zprava pro ostatnı teroristy, ze mohou uniknout pred spravedlnostı. 

Podle prof. Rosenbergove  ukazujı d˚ kazy na to, ze pachatel mohl pracovat v americke  vojenske  laboratori ve Fort Detricku ve statí 
Maryland. Zrejmí je ockovan a bude mıt prıstup k tajnym informacım o tom, jak upravit spory antraxu tak, aby mohly by t 
prenaseny vzduchem.

“M˚ zeme sestavit priblizny  portre t pachatele jako by valeho vídce z Fort Detrick, ktery  nynı pracuje na u zemı Washingtonu D.C.,č 
rekla Rosenbergova. “Míl d˚ vod cestovat na Floridu, do New Jersey a do Velke  Britanie.č Dodala, ze si pravdípodobní vyrabíl 
antrax sam. “Pístoval ho a udílal z níj nebezpecnou zbran v soukrome  laboratori, kde shromazdil potrebne  vybavenı a material.č 

Chcete 2,5 milion˚  dolar˚ ? - najdíte FBI antraxoveho u tocnıka!
Níkterı dalsı vídci v soucasne  dobí tvrdı, ze pachatel musel pracovat v americkem programu biologicky ch zbranı a take  kritizujı 
prıstup vysetrovatel˚  FBI. “Oni by míli by t schopni omezit vysetrovanı na urcity  pocet d˚ lezity ch okolnostı, tento pocet je urcití 
mensı nez 20,č rıka dr. Elisa Harrisova by vala poradkyní rady narodnı bezpecnosti (national security council).

Dopisy se snítı slezinnou, poslane  americkym senator˚ m Tomu Daschleovi a Patricku Leahymu, dale do listu the New York Post, 
televiznımu moderatorovi Tomu Brokawovi a dalsım, zp˚ sobily loni smrt celkem píti lidı. Nakazeno bylo celkem 13 osob a mnoho 
senator˚  bylo nuceno opustit sve  kancelare de le nez na dva mísıce.

Zdroj: Tiscali/The Guardian/Britske  listy

ATLANTA (USA) 2. brezna (CTK) - Radioaktivnı spad z test˚  jaderny ch zbranı provadíny ch v dobach studene  valky si podle dosud 
nezverejníne  studie vyzadal ve Spojeny ch statech kolem 11.000 zivot˚  lidı, kterı zemreli na rakovinu.

Radioaktivita zasahla cele  u zemı USA a prakticky kazdeho jejich obyvatele, uvadı se ve zpraví atlantskeho Centra pro kontrolu a 
prevenci nemocı (CDC), na kterou se odvolava agentura AP. Nasledky jaderny ch test˚  povazujı odbornıci z Atlanty za prımou prıcinu 
onemocnínı rakovinou ve 22.000 prıpadech.

Zprava CDC byla podle AP predlozena Kongresu uz loni. Tato studie se poprve  zaby va zdravotnımi nasledky nadzemnıch zkousek 
jaderny ch zbranı, ktere  r˚ zne  staty svíta provedly od roku 1951 do zakazu tíchto test˚  v roce 1962. 

WASHINGTON 2. brezna (CTK) - Prvnı snımky, ktere  na Zemi vyslala americka sonda "Mars Odyssey 2001", ukazujı na jiznım polu 
rude  planety urcite  mnozstvı ledu, bízní neviditelneho. Oznamili to na tiskove  konferenci ve Washingtonu vídci Narodnıho u radu 
pro letectvı a vesmır (NASA), kterı byli kvalitou snımk˚  prımo nadseni.

Led byl objeven pomocı gamapaprskovy ch spektrometr˚ . Dıky nim se povrch planety na jiznım polu jevil na snımcıch jako zariví 
modry , zatımco ostatnı povrch ma spıse odstıny cervene  a hníde . Podle vídc˚  z toho lze vyvodit, ze v polarnı casti Marsu je ledova 
vrstva níkolik centimetr˚  pod povrchem. Dalsı zkoumanı a vyhodnocovanı ale jestí musı tyto predbízne  zavíry potvrdit, nez budou 
prijaty za platne .

Sonda obıha kolem Marsu jiz 129 dnı, ale vídecka prace zacala teprve pred ty dnem, kdyz se jejı obízna draha dostatecní priblızila 
k planetí a stabilizovala. Vy znamne  poznatky dodane  za pouhy  ty den naplnujı odbornıky optimismem, jake  objevy jestí m˚ ze 
sonda bíhem sve  zivotnosti prinest.

Ukolem sondy je patrat na Marsu predevsım po stopach vody, ktera by byla vyuzitelna pro pripravovane  mise s lidskou posadkou. 
Odyssey ma take  vytipovavat oblasti vhodne  k míkkemu pristanı automaticky ch robot˚ , jejichz start k rude  planetí je planovan na 

5.3.
Navigium Isis - dnes se slavila slavnost bohyní plavby. 

6.3.
Na dnesek pripadla slavnost Marsu, boha valky a zemídílstvı, otce rımskeho lidu.

7.3.
Dnes byla oslava rımske  bohyní Juno. 



rok 2003. 

 A jak tento ty den ? 

Diagram ukazuje situaci ve stredu 6.3.2002 . 

Jak vypadajı jednotlive aspekty, ktere nas budou provazet pr ıstı ty den ?

Slunce
stojı ve znamenı Ryb. V tomto znamenı je Slunce pochodnı ktera dokaze osvítlovat skryte  víci. 
Preje v tomto znamenı detektivnım, policejnım a romanopiseckym cinnostem. Preje duchovnım 
oblastem, dokaze upevnovat vıru a zvysuje soucıtínı s ostatnımi.
Konjunkce Slunce s Venusı bude zvysovat pritazlivost druheho pohlavı v nasich ocıch, preje 
umílecke  inspiraci predevsım v oblasti poezie, hudby a divadla. Konjunkce napomaha hledanı a 
nachazenı milostneho idealu. Aspekt bude p˚ sobit do patku.
Naopak cely  ty den bude p˚ sobit kvadratura Slunce s Plutem. Je to dosti neblahy  aspekt vyvolavajıcı 
v lidech jak agresivitu tak autodestruktivnı sklony. Je mozne  ze aspekt m˚ ze prinest prekvapenı i od 
prırody ci jina skryta nebezpecı. Rozhodní si dejte pozor u sebe i u okolı na prılis agresivnı tendence 
pri prosazovanı svy ch zajm˚  a nazor˚ .
V kazdem prıpadí bude v sobotu a nedíli tento aspekt poskozovat Slunce nejvıce a lze cekat dosti 
zmatecny  a chaoticky  vıkend.  
Lilith
- Cerna Luna, ktera ovlivnuje pudovou sexualitu, se nachazı ve znamenı Ryb. V tomto znamenı 
lidske  pudy tryskajı z nevídomı, sexualnı zivot nenı vnıman na vídome  u rovni. U níkoho to m˚ ze 
znamenat utajovanı smyslnosti u jiny ch zvy seny  sklon k nevíram.  
Merkur
stojı ve znamenı Vodnare. Preje intuici a rozvıjı tvorivost, originalitu. Planeta v tomto znamenı preje 
rozvoji novy ch vídnıch obor˚  a i astrologii a esoterice. Preje korespondenci a korespondencnım 
pratelstvım. 
Konjunkce Merkuru s Uranem preje intelektualnı nezavislosti,  literature, informatice a elektronice. 
Preje i cestovanı a automobilismu. 
Venuse
stojı do ctvrtka ve znamenı Ryb. V tomto znamenı preje nalezenı velky ch osudovy ch lasek a takove  i 
rozvıjı. Preje i laskam "na dalku". V tomto znamenı planeta zlepsuje i "paranormalnı" schopnosti 
nadany ch jedinc˚ , dava soucit, laskavost, preje vsem kdo se zaby vajı hudbou.
Od patku jiz bude Venuse ve znamenı Skopce. V tomto znamenı je vzdy poskozena. Dava cit˚ m zar, 



 

ale lasky vzesle  s takovy ch vzplanutı jsou nestabilnı. Nicmení v tomto znamenı preje planeta 
smlouvam.  
Mars
stojı ve znamenı By ka. V tomto znamenı je planeta vzdy poskozena. Snizuje citlivost a soucıtínı s 
druhymi. Lide  majı pod jeho vlivem tendence klast prılis silny  d˚ raz na materialismus a vínovat 
svojı energii predevsım honbí za penízi.
Ve ctvrtek negativnı p˚ sobenı Marsu zlepsı sextil Marsu s Jupiterem a nese alespon zdanliví 
ukvapenym cin˚ m alespon stístı.  
Jupiter 
stojı ve znamenı Raka. V tomto znamenı je planeta vzdy dobre postavena. Dava u spích 
dlouhodobym plan˚ m, preje obchodu, bankovnictvı ale posiluje i duchovnı r˚ st, protoze umoznuje 
propojenı materialnıho a duchovnıho svíta do harmonickeho celku.  
Saturn
stojı v Blızencıch. Preje presnosti, premy slivosti a opatrnosti. Je mozne  ze po dobu kdy se bude 
planeta pohybovat v tomto znamenı lze ocekavat moznost níjakeho vy znamneho objevu z oblasti 
fyziky, ci matematiky. 
Trigon Saturnu s Neptunem preje magii a okultismu a pomaha prosazovanı novy ch neotrely ch 
myslenek. 
Uran
ve Vodnari je v domicilu a tudız dobre umıstín. Podporuje prospísne  zmíny a je naklonín boj˚ m za 
moralnı cıle. 
Neptun
ve znamenı Vodnare preje ideal˚ m a idealist˚ m. 
Pluto
stale ve znamenı Strelce. Je poskozen a m˚ ze zp˚ sobovat pocity odcizenı a chlad. 

Pokud c tete tyto stranky pravidelne jiste vıte, ze poloha poslednıch trı planet je vzdy dlouhodoba a 
symbolizuje smer ktery m se doba ubıra z dlouhodob�ho hlediska. 

Sıla planet je tento ty den velmi vyrovnana. Dıky celkovemu vlivu planet lze cekat dosti rozkolısany  ty den 
a mozna i problematicky  vıkend. 

Hade, 3.3.2002 

 


