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ARALSK 10. dubna (Č TK) - Aralsk je město, na které č as zapomněl. Rozpadající se továrny stojí tiše a chátrají. Rezavějící jeř áby se rýsují nad bezútěšnou krajinou, 
po které jsou poházeny kusy rozbitých a opuštěných strojů. Př ístav, který byl dř íve pýchou a úspěchem jeho obyvatel, je na suchu a prázdný. Žádné ryby, žádný 
náklad nebo lodě již sem nikdy nepř ijedou. Rybář i jsou ohroženým druhem, píše agentura Reuters.

Jen strašidelné, rezavé vyř azené lodě a solný povlak na zemi jsou důkazem, že moř e dř íve omývalo bř ehy na každém z cípů města.

Lidé v Aralsku ř íkají, že př ed více než 25 lety mohli ještě vidět Aralské moř e. Nyní se dř íve prosperující př ístav podobá jen pískovému peklu posetému množstvím 
odpadků.

Dotazy na vodu jsou považovány za špatný vtip. "Moř e? Jaké moř e? My zde již moř e nemáme," ř íká muž na železniční zastávce v Aralsku. Za ním ohromná nástěnná 
malba ukazuje, jak lidé z Aralsku poskytovali ryby hladovějícímu národu na žádost bolševického vůdce Vladimíra Lenina.

Aralské moř e, které se rozkládá na území dvou stř edoasijských republik Uzbekistánu a Kazachstánu, umírá. A bývalý rybář ský př ístav Aralsk společně s ním.

Tímto na vodu chudým regionem protékají ř eky Syrdarja a Amudarja, které dř íve ústily do Aralského moř e. Avšak v šedesátých letech sovětští plánovač i zde nechali 
vystavět síť  zavlažovacích kanálů pro bavlníková pole v Uzbekistánu a Turkmenistánu, č ímž př ipravili moř e o jeho životadárnou tekutinu.

Nyní se do moř e dostane pouhý potůč ek a voda je navíc kontaminovaná zbytky pesticidů, hnojiv a defoliantů používaných na bavlníkových polích.

Dř íve č tvrté největší jezero na světě se scvrklo do takové míry, že se nyní rozdělilo do dvou oddělených vodních ploch - severní malé Aralské moř e a větší jižní.

Nejsou to jen rybář ský a lodní průmysl, které mizením moř e trpí. Textilní továrny a továrny na elektroniku jsou prázdné a př ádelna ve městě již také nepracuje. 
Šíř ení pouští a vysoký obsah soli nič í zemědělství.

Vítám vás v novém týdnu. 
Tato fotografie je pro 
všechny ty z vás, kterým 
lezou na nervy př eplněné 
dopravní prostř edky a 
dokladuje pouze ten fakt že 
vždy může být ještě hůř :-)))
Za př ípěvek děkuji Fizi:-))

15.4.
Zač íná keltský  měsíc Saille.
Dnes byla římská slavnost na poč est Tellus Mater, matky země, je věnovaná modlitbě pro zdraví země. Je také  č tvrtý  den 
oslav bohyně Ceres. 

16.4.
Pátý  den oslav bohyně Ceres.

17.4.
Konč í  měsíc bohyně Columbina.  Dnes je šestý  den oslav bohyně Ceres.

18.4.
Zač íná měsíc bohyně Maia.
Maia je řecká bohyně země, dcera Aatlase a Pleione. 
Dnes je sedmý  den oslav bohyně Ceres.

19.4.
Dnes je osmý  den oslav bohyně Ceres.

21.4.
Dnes je římská slavnost Pales pastý řské ho boha... nebo možná pastý řské  bohyně. Pales je hlídač (ka) stád. 



Aralsk je domovem pro 39.000 obyvatel a v celé aralské oblasti žije 68.000 lidí. Je zde jedna z nejvyšších nezaměstnaností v Kazachstánu.

"Máme zde mnoho nezaměstnaných. Já sama jsem byla t ř i roky bez práce," ř íká Gulžichan Abdulgazijevová. "Je zde velmi málo podnikatelů, pokud by jich bylo víc, 
i nezaměstnanost by byla nižší."

Program OSN pro rozvoj (UNDP) již od roku 1995 organizuje program pro Aralské moř e, který se zaměřuje zejména na ř ízení vodních zdrojů, na rozvoj menšího 
podnikání, na humanitární pomoc a na sociální a zdravotní programy.

S ekologickým neštěstím umírajícího moř e jsou spojeny i klimatické změny jako studenější zimy a teplejší léta, které mají vliv na zdravotní problémy obyvatel. Těmi 
hlavními jsou podle UNDP anémie u žen, tuberkulóza a vysoká úmrtnost novorozeňat. "Také se rodí mnoho postižených dětí," dodává Gulžichan.

Každý, koho potkáte v Aralsku, vás také varuje př ed zvýšenou kriminalitou způsobenou nezaměstnaností.

Aralské muzeum je jako úmrtní oznámení o bývalém životě města. Kurátor Rysbek Akimov pyšně ukazuje moř ské fosílie a množství ryb naložených v nádobách.

"Dř íve lidé z celého Sovětského svazu kupovali naše ryby. Byly zde velmi chutné ryby, i když to bylo malé moř e," dodává zamyšleně.

Moř e je podle manažera UNDP v Aralsku Sergeje Sokolova vzdálené 90 kilometrů. S výjimkou letních měsíců je nemožné se dostat k moř i autem, neboť  půda se mění 
v bažinu. Avšak v létě někteř í obyvatelé Aralsku, př evážně ti starší, podnikají zvláštní výlety, "aby viděli ještě naposled moř e".

PAŘÍŽ  8. dubna (zpravodajka Č TK) - Lidé, kteř í mají obavy ze stárnutí a množství projevů s ním spojených, pravděpodobně ztrácejí jednu z nadějí na dlouhé mládí. 
Užívání hormonu DHEA (dehydroepiandrosteron), kterému se př ezdívá "hormon mládí", totiž zř ejmě žádné zázračné úč inky nemá. Podle dubnového č ísla 
francouzského lékař ského č asopisu Prescrire není rozruch kolem DHEA nič ím jiným, než velkým povykem pro nic.

Hormonu DHEA, který byl objeven ve 30. letech minulého století, jsou př ič ítány až tajemné výsledky př i zpomalování stárnutí. Podle výrobců př ípravků působí 
DHEA blahodárně také proti nádorům, př edchází kardiovaskulárním potížím, omezuje vypadávání vlasů, udržuje optimální tělesnou hmotnost, snižuje cholesterol a 
povzbuzuje sexuální apetit.

Lékař ský č asopis Prescrire však uvádí, že žádná ze 113 studií zasvěcených DHEA tyto úč inky nepotvrdila. Dlouhodobé užívání DHEA může podle Prescrire naopak 
zvýšit riziko rakoviny. Př i pokusech s DHEA se totiž u laboratorních zvíř at po delší době objevovaly rakoviny prsu, vaječníků č i prostaty. Jediným viditelným 
skutečným projevem omládnutí lidí po užívání DHEA tak byl výskyt akné a větší růst ochlupení, poznamenávají autoř i studie.

Zdůrazňují, že př ípravky obsahující DHEA zatím nebyly zaregistrovány jako léč iva ani v Evropské unii, ani ve Spojených státech, kde ř ada lidí užívá tento hormon 
bez lékař ského př edpisu jako potravinový doplněk. Francie se od loňska snaží distribuci DHEA více kontrolovat. DHEA se navíc nachází i na dopingovém seznamu a 
zkušenost s ním mají i někteř í č eští sportovci.

Látka DHEA se objevuje v krvi ve věku sedmi let a její množství roste do 25 let, později postupně klesá. V 75 letech zůstává v lidském organismu jen asi deset procent 
objemu DHEA z 25 let.

Ve Francii má být v nejbližší době zahájena rozsáhlá studie, která bude znovu zkoumat úč inky DHEA. "Do té doby, než budou známy výsledky, pro pěkné stář í 
neexistuje jiný recept než nekouř it, pít málo alkoholu, každý den si zacvič it, hlídat si cholesterol a tlak, a hlavně mít dobrou náladu a chuť  do života," poznamenává 
deník La Parisien. 

PRAHA 13. dubna (Č TK) - Nejdepresivnějším měsícem je pro obč any Č eské republiky bř ezen, kdy se stává i nejvíce sebevražd. Kritický je i poč átek týdne. V pondělí 
si sáhne na život v průměru pět až šest lidí. Podle dnešních Lidových novin (LN) to vyplývá z mimoř ádné publikace o sebevraždách v letech 1996 až 2000, kterou 
zpracoval Č eský statistický úř ad.

Na sebevraždy nejbohatším dnem ze sledovaných let bylo pondělí 22. bř ezna 1999, kdy se o život př ipravilo 13 lidí. Ze statistiky také vyplývá, že ve sledovaném období 
nejč astěji spáchali sebevraždu muži a obč ané ve věku 45 až 55 let.

Loni si v Č esku sáhlo na život celkem 1294 mužů a 329 žen. To je podobně jako v př edchozích letech asi 15 až 16 úmrtí na 100.000 obyvatel. Miroslav Šimek ze 
statistického úř adu uvedl, že nejvíce sebevražd bylo poč átkem 70. let minulého století. V roce 1970 ji spáchalo 2824 lidí a o dva roky později 2764 obč anů.

V posledních dvou letech sebevrazi preferují zastř elení, do konce 80. let dávali př ednost oběšení př ed otravou plynu. 

 

 A jak tento týden ? 



Diagram ukazuje situaci ve středu 17.4.2002 . 

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

l Slunce
stojí do pátku 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 mé ně pragmatič tí.
Od soboty již bude stát ve znamení Býka. Slunce v tomto znamení posiluje především vztah k materiálnu. 
Lidé  se snaží upevňovat své  postavení ve finanč ních, územních a rasový ch otázkách. Býk vládne i hlasu a 
přeje demonstrativním projevům. Č asto zlepšuje i finanč ní postavení těch kdo se živí uměním. Slunce 
podporuje vytrvalost a trpělivost. 
Konjunkce Slunce s Merkurem, zlepšuje schopnost inteligentního uvažování. Aspekt bude působit do 
č tvrtka.
Sextil Slunce s Uranem rozvíjí v lidech schopnost rychlé  orientace v nový ch situacích, dává originalitu, 
vynalé zavost a zároveň i velkou touhu po nezávislosti. Při neuspokojení té to touhy ale svádí k vyvolávání 
dramatický ch scé n. Přeje všem kdo se zabývají prostředky šířící myš lenky mezi velký  okruh lidí - 
televize, rádio, Inet. 

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  úrovni. U někoho to může znamenat 
utajování smyslnosti u jiný ch zvý šený  sklon k nevěrám.  

l Merkur
stojí ve znamení Skopce. 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 spisovatelům 
humoristické  pró zy a grafikům.
Sextil s Jupiterem se bude vzájemně ruš it s kvadraturou Merkur Neptun, působení obou aspektů se 
anuluje.
Konjunkce Merkuru s Venuší je aspektem který  přeje umělcům. Přeje i milostné  korespondenci, něžným 
hrám a dotykům. 

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 budou stabilní. Přeje všem které  živí umění. Lásky a city založené  v 
tomto období mají předpoklad dlouhodobé ho trvání.
Od pátku bude působit konjunkce Venuše s Marsem, zvyšuje silně sexualitu, přináší prudké  citové  
prožitky, ale zároveň i neopatrnost v citový ch závazcích a poněkud přílišné  hý ření city. 

l Mars
stojí ve znamení Blíženců. V tomto znamení planeta spojuje aktivitu s inteligencí. Podporuje vý řeč nost, 
verbální pohotovost, přímost a kritič nost. Zlepšuje schopnost chápat podněcuje dobré  nápady a 
vynalé zavost.
Bohužel konjunkce Marsu a Saturnu je poněkud neblahým aspektem. Probouzí v lidech krutost, sklony k 
násilí a k impulsivnímu jednání. Nutí lidi bojovat proti zavedeným pořádkům. 

l Jupiter 
stojí ve znamení Raka. V tomto znamení je planeta vždy dobře postavena. Dává úspěch dlouhodobým 
plánům, přeje obchodu, bankovnictví ale posiluje i duchovní růst, protože umožňuje propojení 
materiálního a duchovního světa do harmonické ho celku.  

l Saturn
stojí v Blížencích. Přeje přesnosti, přemý š livosti a opatrnosti. Je možné  že po dobu kdy se bude planeta 
pohybovat v tomto znamení lze oč ekávat možnost nějaké ho vý znamné ho objevu z oblasti fyziky, č i 
matematiky. 
Trigon Saturnu s Neptunem přeje magii a okultismu a pomáhá prosazování nový ch neotřelý ch myš lenek.



 

Od tohoto týdne opět zač íná působit opozice Saturn - Pluto. Je to aspekt př edcházející změny. Na 
celosvětové úrovni označuje hlubinné proudy a vř ení. Aspekt př edcházel např íklad nástupu Hitlera 
k moci a druhé světové válce. V minulosti př edcházel i zániku společ enství a civilizací, č i 
politických uskupení. Aspekt je vždy signifikantem krize.
V roce 2001 opozice nastoupila 19.6. a vrcholila 5.8.2001, dal ší vrchol př išel 2.11.2001. Letos bude opozice vrcholit 
26.5.2002. Mluvit o opakující se opozici v roce 2003 je asi v tuto chv íli př edč asné, ale za zmínku stojí fakt že by měla 
být nejsilnější v bř eznu 2003, kdy by měl údajně Nibiru vstoupit do sluneč ní soustavy. 

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

l Neptun
ve znamení Vodnáře přeje ideálům a idealistům. 

l Pluto
stále ve znamení Střelce. V tomto znamení  pomáhá bojům za nový  ideál, podporuje nové  filosofické  
směry, č i 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 vyrovnaná, ale víkend bude jednoznač ně pod silným vlivem Venuše. Na zřeteli je 
třeba mít i působení Marsu se Saturnem - podporují poněkud násilné  chování. 

Mějte se hezky... 

Hade, 14.4.2002 

 


