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Královna
krásy
řekla :NĚT!
Anglický lord Leachfield vydal kalendář, na němž vyšla fotografie
Marie Kalininové, moskevské studentky zvolené za “Miss Moskva”, Na
snímku není nic zvláštního: Kalininová má na hlavě kožešinovou bera
nici a na těle kožich. Ale..jiné snímky už ukazují zcela svlečenou
žě0uujležící na kožichu rozprostřeném na sněhu, přičemž do tváře není
vidět. Logicky by mělo ztoho vyplývat, že onou svlečenou dívkou je Ma
rie Kalininová. Montáž fotografií je falešná.
"Miss Moskva” ovládající několik jazyku, z cizích nejlépe španělšti
nu, odmítla před časem pozovat svlečená pro americký Playboy, Tehdy
list “Daily Records'* napsa1:"Sovětská Maria Kalininová vyslovila krá
lovské "nět", když ji požádali, aby se svlékla."
Daily Mirror:“Nikdy neodložím šaty veřejně, dokonce ani tehdy,
kdyby to mělo pomoci glasnosti, řekla Kalininová,"
"Sun": Maria doslova omráčila všechny svým odmítnutím návrhu časo
pisu Playboy, aby se za částku 250 000 dolarů dals fotografovat svle
čená, nebot i kdyby mělo její svlékání pomoci vztahům Východ - Západ
by tak neučinila."
Lord Leachfield zřejmě nečekal tak bouřlivou odezvu a proto
provedl ony fotomontáže. Co by kvůli zisku ziskuchtivec neprovedl,
třebaže je to lord. Zřejmě však neměl z čeho žít a ani ten nejvěr
nější lokaj mu už nechtěl půjčovat."

PROČ mají generálové tak rádi vojnu /a možná i válku/?
Nejen světové, ale dokonce i sovětské žurnalistice celkem neznámý
list "Alternativa" vycházející v Krasnogorsku zveřejnil neobyčejně
zajímavé a dokumentované údaje o tom, jaké dače/chaty/ mají ke svému
odpočinku vysocí vojenští činitelé. Tak například dača, která byla
к dispozici dříve generálu Kočetovovi, nyní ministru obrany Jazovovi
zabírá plochu 1380 m2 a zahrada 16,7 hektaru /to je 167 000 m2.
Dača, která se donedávna těšila přítomnosti generála Achromějeva,
vojenského poradce M. Gorbačova, spočívá na ploše 1016 m2 а к tomu
přiléhá 2,6 hektaru /26 000 m2/ půdy. Dača maršála Sokolova o stavební
ploše 1432 m2 leží obklopena zahradou o výměře 5 hektarů /50 000 m2/
Nyní se naskytla možnost, aby rozmanité dače přešly, tedy byly
koupena dosavadními uživateli a tak se staly předmětem osobního vlastnictví/toto vlastnictví je všemi zákony více chráněno než vlastnictví
soukromé, to na vysvětlenou z právního hlediska/. Tak hodnota dače
generála Sorokina byla určena částkou 43,2 tisíc rublů /což je našich
zhruba 500 000 korun, máme-li na zřeteli tamní finanční relace/. Ale
předtím pouze oprava přišla na 343 000 rublů /asi 4 milióny korun čs./.
A dále: pouze oprava dače, kde žil generál Lušev /dače o ploše 890 m2/
přišla na 700 000 rublů /asi 8 miliónů korun/, přičemž bylazpak úředními
odhadci odhadnuta pouze na částku 226 000 rubrů /asi 3 milióny Kčs/.
/zdůrazňujeme, že máme na zřeteli tamní finanční relace, nikoli
kursovní/.
A dále: Všeho všude ve vzdálenosti pěti kilometrů od tohoto "chrá
něného území sovětského min. obrany,leží činžovní dům, v němž žijí
důchodci, vdovy, jejichž muži padli ve válce. Tak 60 lidí obývá pouze
27 místností. Střechou protéká voda, rezivějící eletrické vedení,
padající obložení dřevěné a jiné, což podle sdělení jiného listu "Avan
gard" nikoho kromě obyvatel vůbec nevzrušuje. Ještě jiné údaje sděluje
Z.V.Zacharovová, vdova po plukovníkovi sloužícího 35 let v armádě.

CO za stranické příspěvky?
Majoři V.I.Semčuk a S.N.Kras ilnikov navrhují, aby 75% stranických
příspěvků za půl roku /od 1.července do 31,prosince 1990/, které odevz
dává 1 250 000 členů KSSS v sovětské armádě, bylo použito к výstavbě
bytů pro nebydlící vojáky. Platí-li sovětský voják v průměru 8-10
rublů měsíčně na stranických příspěvcích, představovalo by to v celém
50 - 55 miliónů rublů, za což by se postavil© 5000 - 5500 bytů.

NÁSLEDKY

Černobylu

na

Kubě

V těchto dnech přibylo na Kubu 1044 dětí ze sovětského Černobylu.
Letecká společnost AEROFLOT pracuje naplno, jelikož během roku jsou
kubánská zařízení poblíž pláží a rekreačních středisek připravena к
přijetí dalších 30 000 dětí z Ukrajiny a Běloruska, budou-li sovětské
úřady s takovým počtem dětí souhlasit. Předpokládá se i následným poč
tem 50 000 dětí, 8 to i v případech, že tam budou trávit školní prázdni
ny. /Na okraj této informace: kubánské zdravotnictví patří mezi pět
nejlepších na světě a přesahuje úroveň v USA a Kanadě/.
0 0 0
DEZERCE školních dětí v Brazílii
Agentura IPS sděluje ze Sao Paula, že 84% dětí školou povinných
nedokončí základní školní vzdělání. Z toho 60% dětí utíká ze školy
již v první třídě. Zmíněných 84% představuje celonárodní průměr,
v některých oblastech jako v Ceará dosahuje dezerce 92% a lze ji srov
nat s tak zanedbanými zeměmi jako je například Haiti /Střední Amerika/
a Nepál /Asie/ aj. Ze 24 milionů dětí předškolního věku pouze jeden
milión chodil do dětských školek či byl v jeslích.
0 0 0
KRITICKÁ podvýživa ve Venezuele

Venezuela patří mezi sedm nejvyspělejších zemí latinskoamerického
kontinentu. Osm miliónů občanů /cožzje 43% obyvatelstva/ žije v chro
nické podvýživě a dalších šest miliónů trpí nedostatkem potravy, jak.
oznámil Dr. Hernán Méndez, výzkumník a vedoucí projektu Proyecto Vene
zuela.
0 0 0
ZÁKAZ televizního přenosu Panameri ckých sportovních her
Federální soudce John Sprizzo odmítl žádost velké americké TV společ
nosti "ABC” přenos Panamerických her, které se mají konat v roce 1991
na Kubě. ABC ze své strany namítá, že toto rozhodnutí znásilňuje právo
svobodného vyjadřování.
0 0 0
ZLOČINNOST v USA
V roce I988došlo v USA к 1 566 221 násilných trestných činů, co je
o 29,7% více, než činil průměr před deseti lety. /V onom roce bylo
spácháno 20 680 vražd, 910 090 jiných násilných činů/. V x*oce 1989
například jen ve městě Los Angeles bylo zaznamenáno 873 vražd. V New Ycr>
yorku docházelo v roce Й989 к násilnému činu každých šest minut. V ce
lých USA docházelo ke krádežím každých 10 vteřin. V USA je u 10,5 mili
ónů dospělých občanů zaznamenán příznak alkoholismu. Frodej drog v USA
dosahuje roční hodnoty 110 miliarJkdolarů, přičemž je statisticky podchy
ceno, že 72 miliónů osob konzumuje drogy. Podle téže statistik se jen
v New Yorku rodí 1 1 - 20% dětí s návyky к drogám, jež se na ně přená
šejí z jejich rodičů. Podle starosty Davida Dinkinse jde zhruba o 10 00
takových dětí.
0 0 0
HANOBENÍ americké vlajky

Není v USA takového symbolu státnosti jako je pruhovaná vlajka s
50 hvězdami. U Američanů vyvolává hřejivý pocit, at je tato vlajka umístěna kdekoli: na stožárů pnoucímu se к nebi či na zadní kapsičce dží
nových kalhot. Ale v těchto dnech Nejvyšší soud USA rozhodl: veřejné
spálení vlajky se nepovažuje za delikt a uznává, že takové jednání třeba
považovat za vyjádření názoru, a ťo dokonce formou, která je ve spo
lečnosti a státní správě nepřijatelná. A vyjdření názoru,byt nepatrné
menšiny nemůže být potlačeno nebo zakázáno. Fřesto však někteří zákono
dárci doufají, že kongresu učiní pro vlajku výjimku z tohoto práva.
Prezident a většina Američanů jsou pro ochranu vlajky, avšak soud roz
hodl a vlajku možno veřejně pálit či si z ní pořídit plavky, třeba
svými rozměry velmi malé, ale přece jen zakrývající jisté části těla.
0 0 0
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L i Y І. LÜ'S. _Y nových p o dm ink á e h

Listopadová revoluce odstranilo nadvládu stranického aparátu,
státní byrokracii však nedokázala ohrozit, Nyní nás již nebudou
pronásledovat a špiclovat orgány StB, neznamená to však, že naši
protivníci budou méně nebezpeční než v minulosti. Spíše naopak.
Rozbíhá se ekomomická reforma, založená na privatizaci národního
majetku, dosud spravovaného státem. Státní byrokracie bude garantem
tohoto procesu, její moc tíin patrně ještě vzroste. Je zde akutní
nebezpečí, že uzavře _spjj j.eneittyi—зе_гаітгапі_ппІт..каріЛ»11§тл_к1егў_Ьйde naše národní bohatství vykupovat, a to včetně lesů, pozemků, ne-"
řošťněho bohatství a kulturních památek.
Bude proti nám stát mocná aliance státních byroktatů a zahra
ničního i domácího kapitálu, pro životní prostředí velice nebezpečná.
Kapitál jde pouze po zisku, zisk je jeho hybatelem a morálkou, jeho
alfou a omegou). Pokud není zvnějšku donucen, chová se к životnímu
prostředí jako rozjetý parní válec.

Regulování jeho chování by mělo spadat do kompetence Moldánova
ministerstva. Informace, které mám o tomto sotva se vytvořivším
orgánu,mnoho opitimismu nevnukají. Přes polov inu ministerského apará
tu tvoří stará předrevoluční byrokracie, delimitovaná z ministerstva
vnitra, lesního a vodního hospodářství i odjinud. Jenom v menšině
jsou zde noví lidé, kteří mají v nejednom případě za sebou práci v
ekologických aktivitách.

Je třeba velice kriticky hodnotit činnoet ministerstva, v dobrých
věcech mu poskytovat jednoznačně podporu; tam,kde bude postupovat
pasivně, nekvalifikovaně a kompromisnicky, na něj musíme vykonávat
rozhodný nátlak.

Musíme být ve střehu. Západní kapitál budou reprezentovat sku
teční profesionálové, kteří budou nebezpečnější nežli náš dosavadní
protivník: nadutý a omezený stranickostátní činovník a policajt.
Pozor na dovoz ekologických problémů z vyspělých západních zerníl
Rakouští ochranáři к nám například nedávno přijeli zkoumat možnost
výstatby spalovny plastů u Rakovníka. Vozili by sem svůj odpad, kte
rý by se u nás pálil.
Je zcela aktuální nebezpečí, že se. staneme polorózvinutým pří
věskem pokročilých západních -ekonomik se- všemi zlověstnými důsledky
/skládka Evropy, zásobárna gastarbeiterů, import špinavých a nebez
pečných technologií a podobně/. Nevylučuji budoucí střet/ zájmů
se západními ochranářskými organizacemi.
-z , ■ ,
Petr Kužvurt

březen 1990
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INTELEKTUÁLOVÉ SE DISTANCUJÍ OD FOTBALU v Itálii

Nedávno skončené mistrovství světe v kopané "Itali8 '90" si
vysloužilo ostrou kritiku ze strany prakticky všech sektorů itals
ké společnosti, nejtvrdší však od intelektuálů z oblasti literatu
ry.
Alberto Moravia tvrdí, že tifosi /fandové; od slov8 tifo - tyfus,
tedy "tifusáci" pro jejich vášeň к této nejrozšířenější hře nejen
v Itálii, ale na celé zeměkouli/ se potřebují léčit. Moravia nechodí
na fotbal a říká, že je to jeho osobní věc, jelikož fotbalu nepřičí
tá žádnou kulturní nebo sociální hodnotu, jelikož tato hra ji prostě
podle něho nemá. Říká, že je to "hra krásná, sie tifosi jsou oškliví".
Alberto Abersino praví, že Mundial'90 "je metaforou kýče", mezitímco Luigi Malerba dokazuje, že Mundial mu neposkytl ani ten sebe
menší námět к textu, který by chtěl publikovat. A/havíc tuto hru e
její vyznavače označuje za "dementní, morové, šílené a smrtonosné."
A ještě dále: za "za zvěř a prasata".
Zajímavé jsou titulky některých italských spisovatelů a básníků,
jimiž nadepsali svá pojednání. Tak Gianni Celatti:"Židé v nacismu";
Fulvio Abbate:"Rekviem a sponzor." Delší řada jmen, mezi nimiž
nechybí například Rossette Loyr Nelo Risi, Césare Garboli, Franco
Fortini, Romano Costa a další odsuzují fotbalový Mundial'90. A to
zřejmě nejen proto, že Itálie se neprobojovala ani do finále, ale
nepochybně ze širšího a hlubšího pohledu na tuto hru a především
na to, co se kolem ní un-fair, nečistého, spekulativního, komerční
ho a bůhví ještě jakého děje.
Pohledy

také

z

jiné

strany

Třebaže dnes máme sdělovací prostředky tak všestranné, nezávislé,
nezaujaté, nebojácné, statečné, vysoce kvalifikované, superprofesionální a ještě takové, ne něž jsme v tétovvětěvsynonymně zapomněli,
publikujeme /proto je to RES PUBLICA - VĚC VEŘEJNÁ/ také pohledy z
jiné strany.Na plán pomoci prezidenta Bushe se dívají v Latinské
Americe i takto: vloží se jeden dolar a do klobouku se musí vrátit
jeho finanční potomci v množném čísle.

Bushův plán:
Libera lizova t

investice
/Liberalizer las inversiones/

Рис. В. Хаханоеа.
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MY budeme žít v komunismu !
"Argumenty i fakty"

