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Vypravěč: 
V předchozích dílech Meatrixu… 
   

Ukázky z předešlých dílů Meatrix a Meatrix II: Revolta 
 
Leo: 
Kdo jseš? 
 
Moopheus: 
Jmenuju se Moopheus. Slyšel jsi někdy o Meatrixu? 
 

Kolem se začina zhmotňovat velkochovná farma. 
 
Moopheus: 
Vítej ve světě reality. 
 

Krátké ukázky z dokumentů Meatrix I a II 
 
Moopheus: 
O mě se nestarejte! Zastavte továrny na mléko!  
 
Leo: 
Musíme Moophea osvobodit!  
 
 

The Meatrix II ½ 
 

Začíná Meatrix II½ - Chickity a Leo přijedou před jatka a seskočí z motorky. Jatka nesou název 
“Veselá Farma.” 

 
Leo: 
Moopheus je uvnitř? 
 
Chickity: 
Jdeme! 
 
Uvnitř jatek. Agent průmyslu a svázaný Moopheus jsou ve druhém patře jatek a z prosklené kanceláře 

sledují rušný a nechutný provoz jatek. 
 

Agent: 
Tato továrna, Moopheusi, dokáže zpracovat pět tisíc krav za jediný den. To proto, aby uspokojila 
všechny spotřebitele. Nádherné, co říkáš? 
 

Jeden z pracovníků se při práci u zpracovací linky sekne. 
 
Moopheus:  
Ale kvůli šílené rychlosti zpracování dochází k poranění vašich vlastních pracovníků! 
 

Pod obrazem se objeví upozornění: „Nebezpečné pracovní podmínky.“ 
 

Agent průmyslu přejde k ovladači na stěně, který má dvě hodnoty „rychle“ a „šíleně.“ Ovladač též 
ukazuje závislost a poměř mezi „bezpečností“ a „profitem.“ 

 
Agent průmyslu otáčí ovladač na „šíleně,“ a zpracovací linka se ještě zrychlí. 

 



Agent: 
Jediným cílem výroby, Moopheusi, je co největší zisk. Za vyšší rychlost se musí platit, a tak 
zpracování a balení masa je jedno z nejnebezpečnějších zaměstnání. Ale stejně jako v tvém případě, 
můj příteli, naši zaměstnanci jsou nahraditelní.  
 

Z těl které jsou na hácích přepravovány nad zpracovací linkou ukapávají hnědé kapky. 
 
Moopheus: 
Výroba je tak rychlá, že nedopatřením se výkaly dostávají všude. Ze střev se šíří do okolí a dostávají 
se i přímo do masa! 
 

Pod obrazem se objeví upozornění: „Výkaly v mase.“ 
 
Agent: 
Trocha Escherichia Coli nikomu neublíží! Ale dost bylo řečí, je čas se rozloučit Moopheusi. Sbohem! 
 
Agent průmyslu zmáčkne tlačítko na stěně a pod Moopheusem se propadne podlaha. Moopheus padá 

a je zachycen na hák, který jej vleče do smrtící mašiny. 
 
Leo: 
Nééé! 
 
Leo a Chickity proskočí oknem kanceláře a shodí Agenta do stejné pasti, kam spadl Moopheus. Agent 

je zavěšen na háku hned vedle Moopheuse. 
 

Moopheus a Agent spolu bojují, zatímco se blíži smrtícímu stroji 
 
Leo: 
Zpomal okamžitě tu linku! 

 
Chickity otáčí ovladačem a linka se zastavuje. Moopheus ještě Agentovi jednu vrazí, seskočí z háku 

na zem a nechá Agenta bezmocně viset. 
 
Moopheus: 
Díky přátelé! 
 

Moopheus, Leo a Chickity běží k východu. Agent se za nimi dívá, když jej hák strhne mimo obraz. 
 

Na zdi  jatek je nápis „Zastavte to svinstvo!“ 
 

Objeví se červená pilulka „Co můžete dělat zjistíte na PARTICIPATE.COM“ 
 

Vytvořili Sustainable Table and freerangestudios.com 
 

Přeložil JanKo 
 
 


