
 Začíná al-Adhá, muslimský svátek podřezávání

 
Začal  letošní svátek obětování, při kterém muslimové po celém světě za velké slávy podřežou bez 
omráčení několik desítek milionů jehňat, ovcí , krav a velbloudů a nechají své děti aby si v krvi 
máchaly nohy.

Smyslem, pro civilizovaného človeka 21. století tedy spíše poruchou, je uctění památky Abraháma, 
kterému Bůh nařídil obětovat vlastního syna – aby v poslední chvíli vraždě zabránil a nechal 
podříznout místo syna berana.

Muslimové jsou samozřejmě fascinováni onou podřízeností Abraháma Bohu, navíc nože a krev také
moc rádi, takže se jedná o jeden z hlavních muslimských svátků.

Rozumějte – všude, i ve městě, šílené hysterické kvičení zvířat, krev, zbytky a kůže všude okolo 
stejně jako zápach a jásot cvoků s malými dětmi, jak úžasná podívaná to je. Na to jsou tři dny 
svátků Al-Adhá.

Nejčastější pro krvavá obětování  jsou jehňata, kozy, velbloudi a někdy pak i ovce a krávy. Už 14 
dní je prodávají po ulicích – vypadá to jako když se přesunují farmářské vesnice do města.  Na 
hlavní  šestiproudé silnici plné nonstop hluku – troubení aut (jinak řídit neumí) stojí prodejci  s 
malými stády zvířat (bez vody i na slunci) aby je prodali místním na úžasné krvavé svátky –  HNUS.

Kde se v nich bere necitelnost? No když jako dítě  odmala vyrůstáte v tomto a již jako capartovi je 
vám ukázáno, že kvílení ubohých zvířat a krev všude kolem, ve které si mácháte ruce a capkáte 
nožičkama je super zábava…co z vás může vyrůst?“

Toto je jedno z míst „radostné události“ v Káhiře



Co na to říkají „soudruzi z Bruselu“, kteří nám zakázali pořádat domácí zabíjačky z důvodu, že 
pohled na krev by mohl stresovat některé obyvatele EU, zřejmě vegetariány, vegany nebo jím 
podobné úchyly.

  
Jitrnice vs. EU: Zabijačku zakázali, ale halal porážky mají zelenou

Šílená vlna nevole se zvedla proti nařízení Evropské unie, které zakazuje pořádat zabijačku pro lidi 
mimo vaši domácnost. Necháme si toho líbit hodně, ale tohle už překročilo všechny meze. Jitrnice 
a prdelačku si vzít nenecháme!

Klasická česká zabijačka, na které se sešla celá vesnice, už nebude to, co bývala. Evropská unie 
totiž zakázala podobné věci pořádat – nebo spíš zakázala podělit se s ostatními lidmi mimo vaši 
domácnost. Zdá se vám to na hlavu? Nebojte, nemyslíte si to sami!
Jarmila M. na Facebook napsala: „Za chvíli se nebude moct ani dýchat.“
Mnoho lidí poukazovalo na logické nesrovnalosti v zákonech. Dietr na to kápl: „Češi nesmí zabíjet 
vepříky, ale Španělé vesele masakrují býky v arénách před stovkami diváků.“ I wp3t a mnoho 
dalších vyjádřili názor, na kterém něco je: „Za českou zabijačku pokuta 300 tisíc, rituální zabití na 
musulmanský způsob na jídlo halal tajně povoleno – jen v ČR několik tisíc ročně. 




