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Vás srdečné zve П£
vzpomínkové bohoslužby
u. příležitosti 47. výročí
vyhlazení Českého Malína

Č ES KÉН O

Hlas pravoslaví 7/89

MALÍNA

In memoriam Českého Malina
(13. červenec 1943)

Oheň je průkopníkem pokroku
v rukou toho
kdo zasévá poznání pravdy
na věčném poli práce.
Oheň je poslem zkázy
ve službách vražedníka.
Tehdy rozpoutá peklo —
— ať zapaluje hranice nelásky
lidských obětí,
či obrací v sutiny a popel
města i vesnice ...
Spojuje se tak s démonem války,
kterého z propasti nenávisti
vyžene lidská zloba,
aby ho sytila řekami krve těch,
kteří by měli být bližními a spolubratry
na údělu planety Země ...

u v n i t ř

čísla

V této podobě
ve dni jasného, rozkvetlého léta
zachvátil milou, poklidnou obec
na půdě bratrské, slovanské Volyně ..

Do hukotu jeho plamenů
znělo drásavé stakato výstřelů,
mísící se s výkřiky hrůzy žen
a pláčem dětí,
které si ještě před chvílí pokojně,
v míru hrály
u máminy sukně ...
—
— Co s námi bude? —
— tak se ptaly oči starců, jejichž ruce
už nemohly udržet zbraň,
než otazník němého výkřiku
zadusil dým ...

Čestmír Kráčmar
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Hrozí Československu ekologická katastrofa?
Podle švédského národohospodáře Stefana Henlunda se Sovětský svaz nachází
před ekologickou katastrofou. Katastrofou gigantických rozměrů. V interwiww
pro švédskou tiskovou kancelář TT prorokoval tento zkušený ekonom, který se
při svých početných cestách do Sovětského svazu důkladně seznámil s jeho eko
logickými problémy, že během příštího desetiletí budou velké části rozsáhlé
ho sovětského území naprosto neobyvatelné.
”Už nyní je zničena plná třetina celkové orné půdy” tvrdí Henlund ’’sovět
ské potraviny obsahují jedovaté látky « ve střední лзіі jsou téměř spotřebo
vány veškeré zásoby vody. К ničení půdy dochází na celém sovětském území,
nejdále však pokročilo v klasických obilnicích Sovětského svazu, v oblasti
řeky Volhy, v Moldávii a na Ukrajině. V Kalmyeké sovětské autonomní republi
ce vznikla první evropská poušt, jež nabyla rozlohy půl milionu hektarů a ne
ustále se rozšiřuje. Obří sít zavlažovačích kanálů pro b&vlníkové plantáže
hrozí vysušit nejdůležitější středoasijský reservoár vody Aralské moře. Vel
ké středoasijské řeky Syr-Darja a amu-Darja mezitím téměř vyschly. Zmizí-li
také voda Hralského moře, argumentuje Henlund, zůstane jenom několik otráve
ných vodních děr, zbytek se promění v solnou poušt.
Švédský ekonom dokazuje, že ve snaze splnit nerealisticky vysosé plány
sovětské rostlině výroby byla půda zcela vyčernána, při čemž bylo ooužíváno
stále většího množství umělých nnojiv, chemických orostředků proti škůdcům
a jiných jedů.

Samozřejmě takový černý obraz nelze ani zdaleka očekávat na našem území
díky zdravému selkkému rozumu českého sedláka, který ač zahnán většinou dobrovolne-povinně do družstev či státních statků udělal zčásti pokud to bylo v
jeho silách mnoho na ochranu zemědělského půdního fondu. To ale neznamená,
že jeho snaha byla vždy úspěšná. Stačí si uvědomit extrémně rozsáhlé plochy
zemědělské půdy scelené do t.zv. družstevních lánů, které se povinně vytvá
řely i v podhorských oblastech, kde se přirozeně vodní erozi nemohlo zabrá
nit. Dnes je erozí ohroženo
zemědělské půdy a jsou každoročně odnášeny
nejméně 3 miliony tun kvalitní jemnozemě do vodních toků a nádrží. Tím jsou
pole drasticky ochuzována o nejčennšjší živiny, přičemž tato ztráta je prak
ticky nenahraditelná. Za jediný den může déší nebo vítr odnést z pole větší
množství půdy, než se jí ne stejném místě vytvoří za celá stsletí.
škody jež se napáchaly v důsledku neodpovědných záborů půdy i té nejlepší
kvality /majitelé neměli ani hlas poradní/ na různé průmyslové a rekreační
účely, Dodstatně snížily již beztak nízké procento orné půdy připadající na
jednoho obyvatele. Stačí navštívit Severní Čechy, aby si člověk uvědomil úro
veň šetření zemědžělskou půdou za starého Rakouska a za I.republiky, kdy ce
lé fabriky byly postaveny v neuvěřitelných úžlabinách na několika arech a xe
šplhaly do pětipatrových výšek. Ochrana půdního fondu jak ji vysvětloval zá
kon byla pro smích všem zájemcům o výstavbu a bez mrknutí oka si к tomu účelu
vyjímali mnohé nejlepší hnědozemě či dokonce černozemě.
Tyto věci jsou všeobecně známé a těžko je může prostý občan zmxěnit i když
má to nejlepší ekologické povědomí. Dnes nám kritika toho pomáhá ukazovat co
je pro občana měst a především obcí na venkově skoro vlasteneckou povinností.
Nemůžeme samozřejmě naoravit negativní důsledky kolektivizace během jednoho
roku, ale ve všech obcích je možno už dnes a bez dalších nákladů zastavit ten
to nepříznivý vývoj a postarat se ve svém nejbližším okolí, na dvoře či za
stodolou případně na silnici udržovat čistotu a pořádek. U toho totiž všech
no dobré hospodaření začíná a od pradávna platilo, že dobrý sedlák nebyl ten,
který měl nejvyšší výnosy, ale ten který měl všechny stroje pod střechou a
jehož dobytek se skvěl čistotou. Obyčejně to však šlo ruku v ruce - pořádek
na dvoře, pomyšlení ve špýchaře. ?latí-li tato souvislost i nadále a věřme,
začíná platit i v našich obcích pak iriůžeme snadno' dokázat, že pověfctná němec
ká čistota, kterou tak rádi obdivujeme při cestách do Bskouska a BRD nám by
la vlastní už dávno a jistě mi dají za oravdu ti pamětníci, že rozdíl mezi
českou a německou vesnicí v pohraničí nebyl žádný, stejně tak jako nebyl žád
ný rozdíl mezi kvalitou vesnic a městeček po obou stranách hranic. Začněme
tedy^s tím co je nenákladové a co si vyžádá jen větší úsilí dobrých lidí,
vždyt to letošní jaro bez bolševické diktatury si o to přímo koleduje.
Vladimír Hajný

© HERTIE

@ BILKA

'Bundesallee 97-103
1000 Berlin 41
© Feuerbachstraße

Dotaz na Rádio Jerevan:

Hauptstraße 142
1000 Berlin 62
Щ ElsenacherStraße
Bus 4/48/83/87_

SsXXeX/w^'8*
OdpověS: Je záslužné dopřát vězňům více klidu к sepisování eseji,
povídek a dramat ze svého prostředí.
@ B1LKA
(g) BILKA
Proč nebyla Udělena druhá amnestie?

Kottbusser Damm 1
1000 Berlin 61
Ц] Kottbusser Damm

Dotaz na Rádio Jerevan:

Müllerstraße 141
1000 Berlin 65
Q] Seestraße/Leopoldplatz

Bus 12/65/89

Bus 41________

- Ma tzv. Karnevalovém svěcení
demokracie na Hradě
se podávaly buřty s cibulí. Co se bude servírovat na Silvestra?
Odpovědi Svěcená
voda a párátka jako příloha.
SXXTerRingis
(Märkisches Viertel)
1000 Berlin 26
Bus 14/22/62

Časy se měěěnííí:

Zdravení:
Komunisté: Čest práci!
Křestané: Pomáhej Fámbů!
OFčáci: Pomáhej nikdo!

Včera: Přej a bude ti přáno!
Dnes : Dej a bude ti dáno!
Zítra: Ber a oude ti bráno!
© WERTHEIM

Co kdo pije?

Schloßstraße 11-15
1000 Berlin 41 (Steglitz)
© Feuerbachstraße

© HERTIE

HERTIE
Karl-Marx-Straße 92-98
1000 Berlin 44
Ш Rathaus Neukölln
Bus 4

Dotaz na Rádio Jerevan:

Blúcherplatz 3
1000 Berlin 61
□ Mehrlngdamm/
Hallesches Tor
Bus 24/41/95

Jako včera, tak i dnes a zítra :
Ten kdo drží opratě.,
© HERTIE
nerad tíhne к lopatě.
Carl-Schurz-Straße 24

ED Schloßstraße

OFčáci: Sedmičku
Bus 48/85/86
Komunisté: Desítku
Honorace: Shampus /+/

© HERTIE

Siemensdamm 45-46
1000 Berlin 13
Ш Slemensdamm
Bus 23/72

1000 Berlin 20 (Spandau)

ED Rathaus Spandau
Bus 92'97/5/13/34/
54/56/63/80

- Je dobré si po stisku ruky s diplomatem pak ruku utřít o
kalhoty?
© HERTIE
Odpovědí Je, ale hygieničtější je si ji useknout.
© KaDeWe

© HERTIE

Tauentzienstraße 21-24
1000 Berlin 30
Ш Wittenbergplatz
Bus 19/29/73/85

Turmstraße 29
1000 Berlin 21
Q Turmstraße

Wilmersdorfer Straße 118
1000 Berlin 12
© Charlottenburg
□ Wilmersdorfer Straße/

Dota z na Rádio Jerevan:
Bismarckstraße
Bus 94
Bus 24/70
- Co s pusou po puse?
Odpověď: Po puse v hájíčku se mlsně olíznout, po puse v paláci
Si PUSU Utřít.
® WERTHEIM
Kurfürstendamm 231
1000 Berlin 15
© Zoologischer Garten

Dotaz na Rádio Jerevan:

Ш Kurfürstendamm

-r«

Bus 9/19/29

HERTIE, Karl-Marx-Str. 92T98.

HERTIE,

1000 Berlin 44,

Turmstraße 29,1000 Berlin 21.

Ц Rathaus Neukölln

Dl Turmstraße

HERTIE, Senftenberger Ring 15,

WERTHEIM. Kürfürstendamm 231.

(Märkisches Viertel),

1000 Berlin 15, S Zoologischer

Garten, Ц Kurfürstendamm
- Může|se pan Havel stát někdy papežem?
Odpověď: Nikdy. Umí jezdit, pravda, na koloběžce, ale neumí chodit
na "štaflích hoch" jako sice ten špatný, ale zato neQmylný pranostyk,
který dovede být za každé situace papežštější než papež.
1000 Berlin 26, Bus 14/22/62

HERTIE.

Blúcherplatz 3,1000 Berlin 61,

Dl Mehringdamm/ Hallesches Tor

Ozvučený hlas sametové klaky:

/+/

sham - viz angl. slovník
pus - viz angl. slovník

Pranostyk je náš
svátý Mesiáš.
I

HERTIE. Carl-Schurz-Str. 24,
1000 Berlin 20 (Spandau),

' Q Rathaus Spandau
і

WERTHEIM. Schloßstr. 11-15.
1000 Berlin 41 (Steglitz),

Q Feuerbachstr., Ц Schloßstr.

HERTIE. Bundesallee 97-103,

,1000 Berlin 41, H Feuerbachstraße.
Ц Walther-Schreiber-Platz

HERTIE, Wilmersdorfer Str. 118.
1000 Berlin 12, S Charlottenburg,
Ц Wilmersdorfer Str./Bismarckstr.

HERTIE. Siemens*

dämm 45-46,1000 Berlin 13,

U Siemensdamm
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The rise and
decline of the Swedish
welfare-state

MAY 1990
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HAKAN GERGILS

VZESTUP a PÁD STáTU VŠEOBECNÉHO BLAHOBYTU VE ŠVÉDSKU.

1. FACTS ABOUT
SWEDEN
Stockholm, June 1990

Area:
Population:
Inhab/Sq.km:
Capital:
Form of govt.:
Head of state:
Head of govt.:
Currency:

411,600 Sq. km
8,459,000
20
Stockholm, 651,000 (1,409,000)
Constitutional monarchy
King Carl XVI Gustaf
Ingvar Carlsson, Social Democratic Party
Krona (SEK). Approx. $0.15

GDP:
Real GDP growth:

SEK 1,310 billion. Approx. S210 billion
2.4 % (OECD 3.3 %)
1987:
2.1 % (OECD 4.0 %)
1988:
1.9 % (OECD 3.2 %)
1989:
1982—88: 15.6 % (OECD 21.4 %)
4.2 % (OECD 3.2 %)
1987:
5.8 % (OECD 3.8 %)
1988:
6.1 % (OECD 4.0 %)
1989:
1982—88: 44.6 % (OECD 26.9 %)

Inflation:

Шкап

Gergils

•

/

Sincerely yours

Unemployment:

Openly unemployed (1988): 72,000 persons
(1.6 %). If people on relief works, those attending
vocational training courses and those in sheltered
employment are included the figure amounts to
221,000(4.9 %)•

Budget balance:

Financial Savings in the public sector,
Percentage share of GDP:
______________ 1982_______ 1988
Change
Sweden
—6.3
+3.0
+9.3
OECD
—4.1
—2.4
+1.7
(Sources: Ekonomiska fakta om Sverige, Ekonomifakta 1989)

V současné době je Švédsko bohatou zemí, jednou z nejbohatších na světě.
To způsobilo, že po mnohé roky po II.svět, válce se švédsko stale vzorovým
státem. No, ale v určitém okamžiku se tahle vzorná země dostala ze správné
cesty. Mechanismy společnosti všeobecného blahobytu se vytvořily příliš br
zo a rychle - nezávisle a to absolutně od tempa růstu ekonomiky. To způsobi
lo, že dnes jsou ve Švédsku snad nejvyšší daně na světě, které, mimochodem
řečeno, nestimulují lidi к větší práci. Přechod к tržní ekonomice a politic
ké demokracii je těžký s potřebuje čas, zvláště pro zem- Východní Evrooy,
které nyní shazují ze sebe pouta politické a ekonomické nesvobody. Tím více
je^vážné, aby politicki a specialisté v těch zemích si udělali představu o
dobých i horších příměrech, kteréžto oba druhy jsou i ve Švédsku.
9
Právě tomu j® zasvěcena tato práce.

»Feierabend!«
" Svatvečer^
Reiner Schwalme

