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Modfie nati‰tûné ‰títky znamenají,
Ïe není zaplacené pfiedplatné!
Pfiedplatné na jeden rok je

32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarÛ
Cena 1.40 + 0.10  (GST)  = 1.50 dolaru.

 Agreement # 40005374/ Registration # 09089
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Ztratíme pamûÈ zcela?
V poslední dobû jsme svûdky velice zajímavého

jevu: Mizí pamûÈ. Ne, Ïe by se nevzpomínalo.
Vzpomíná se a dokonce víc neÏ je zdrávo. V
televizi se vzpomíná na Dietlovy hrdiny
socialistické práce.  Na oblíbené seriály nejen
Husákova reÏimu, ale i Husáka samotného. Ten
si je pfii sv˘ch projevech ãastokrát pochvaloval.
Gustáv Husák si totiÏ pochvaloval v‰e, co nemûlo
pamûÈ nebo to, co mûlo pamûÈ pouze selektivní.
Najednou se v‰ak zji‰Èuje, Ïe to co nemûlo

pamûÈ pfietrvává déle neÏ je zdrávo. Nejedno
oko zaslzí pfii normalizaãních písniãkách ze
sedmdesát˘ch a osmdesát˘ch let. Dokonce se
dovídáme, Ïe normalizaãní kultura bofiila
socialismus. Ne, disidenti, ale prost˘ ãlovûk,
kter˘ pracoval od úter˘ do ãtvrtka mûl na tom
zásluhu. Advokát Filip, místopfiedseda KSâM,
na dotaz posluchaãe âeského rozhlasu, proã
kdyÏ byli komunisti u moci mûli 99,9 procent
hlasÛ a dnes mají pouze dvacet procent
odpovûdûl, Ïe to bylo ‰patn˘m volebním
systémem. Je nutné fiíci, Ïe to nebylo ‰patn˘m
systémem, ale Ïe to bylo díky atmosféfie strachu.
A na tuto atmosféru strachu se zapomíná. Jaksi
byli jsme v‰ichni ‰tramáci, nikdo se nebál a proto
mÛÏeme na tuto dobu beze strachu a s hrdostí
vzpomínat, ale aÈ nikdo nepfiipomíná, jak to
skuteãnû bylo. Tfieba mocní budou zase jednou
tu atmosféru strachu potfiebovat.
Vzpomíná se, ale mizí pamûÈ. Tento trend

vÏdycky vyhovoval mocn˘m. Projde tak snáze
kaÏdá leÏ. Novináfi mÛÏe jednou chválit Klause a
pak ho zatratit. Lidé si to nepamatují. Navíc lid
skvûlého ekonoma nejprve zboÏ‰til, pak zatratil
a nakonec zvolil sv˘m prezidentem. Vlastnû
pfiesnûji fieãeno lid prostfiednictvím sv˘ch
zástupcÛ. Jednou jsme dojati pfii pÛl milionu
obûtí v Kosovu, vylekáni z chemick˘ch a
biologick˘ch zbraní hromadného niãení. Teorie,
Ïe v roce 1989 nedo‰lo k Ïádné zmûnû a Ïe v‰e
bylo pfiipraveno dopfiedu, vyhovuje, jak tûm co
jsou napravo, tak tûm co jsou nalevo.
Pokud se nám to hodí, pouÏijeme Husa,

Komenského a Masaryka. Pokud ne, tak o nich
cudnû pomlãíme. O tom, jestli se o nich nûco
doví budoucí generace, bude podle nové ‰kolské
reformy rozhodovat pan fieditel. Dûjepis totiÏ má
zmizet ze ‰kol. Má b˘t nahrazen jakousi
amalgamovanou obãanskou v˘chovou, která se
bude skládat ze smûsky dûjepisu, zemûpisu a
obãanské v˘chovy. KdyÏ tedy bude zapotfiebí,
pan fieditel pfiikáÏe trochu dûti stra‰it v obãanské
v˘chovû. KdyÏ bude doba klidná nabídne jim
pohled do svûta skrze zemûpis. Vzhledem k
tomu, Ïe jsme stále více zahlcováni zprávami,
které mají jepiãí Ïivot, ztratíme pamûÈ zcela.
Dûjepis nenápadnû zmizí z na‰ich ÏivotÛ a

mnozí si oddechnou, vÏdyÈ nástup totality by
mohlo budoucí pokolení lehce rozpoznat. Takhle
toto nebezpeãí snadno pomine.

Ale‰ Bfiezina

✍

 Markéta se pod vodou nebojí

Krásná mladá Ïena s úsmûvem, kter˘ kaÏdého pfiíjemnû naladí.
Mohla by si vydûlávat tfieba i reklamou na zdrav˘ chrup anebo na
krásné oãi, jejíÏ modfi jako by pocházela pfiímo ze Stfiedozemního
mofie. KdyÏ s ní mluvíte, máte pocit, Ïe upfienost zraku va‰e
my‰lenky pfiímo ãte. Na dotazy odpovídá rychle, ale uváÏlivû. Ani
pro ãeské slovo nejde pfiíli‰ daleko. KdyÏ jej nemÛÏe nalézt, pak
hledá pomoc v jí dnes mnohem bliÏ‰í angliãtinû, kterou zaãala
nabírat ve sv˘ch ãtyfiech letech, kdy se s rodiãi Pavlem a Kvûtou
·emíkov˘mi a o dva roky star‰ím bratrem Pavlem do Kanady
pfiicestovala.

V ãervenci leto‰ního roku proÏila Markéta ·emíková svÛj velk˘
den, jak to ostatnû probûhlo i v‰emi kanadsk˘mi médii. A s ní i
rodiãe a pfiátelé, ktefií ji pfii v‰ech tûch velk˘ch rozhodováních
podporovali. Jako ãlen kanadského námofinictva absolvovala s
vynikajícím v˘sledkem roãní kurs, kter˘ ji opravÀuje pracovat
jako prÛzkumn˘ potápûã. V˘sledek je o to cennûj‰í, Ïe se tak se
svou kolegyní Hayley John staly vÛbec prvními a jedin˘mi Ïenami
v tomto oboru v NATO a jedin˘mi Ïenami v padesátileté tradici
oboru potápûní (Fleet Unit Diving) kanadského námofinictva,
kter˘ spolupracuje také s jin˘mi zemûmi, napfi. s Anglií, Austrálií,
Nov˘m Zélandem. Ale tam Ïeny nejsou.

Mal˘ zázrak matkou pfiírodou dobfie namíchaného koktejlu vysoké
inteligence a potfiebn˘ch charakterov˘ch vlastností. Tato skromná
a sv˘m vystupováním spí‰e umírnûná mladá dáma ve fyzickém a
mentálním zápolení pfiedãila muÏe, od nichÏ by se spí‰e oãekávalo,
Ïe v tomto jedineãném a pomûrnû mladém vojenském oboru
námofinictva prorazí. Ale pojìme si o tom v‰em popovídat od
zaãátku.

„Markétka fiíká, Ïe za to, Ïe jí uãarovalo potápûní, mÛÏeme
vlastnû my,“ vzpomíná s úsmûvem její maminka Kvûta. „Svého

ãasu, kdyÏ jí bylo asi dvanáct, jsme zavítali na Floridu a dûtem jsme
zaplatili kurs potápûní. Markétka byla potápûním nad‰ena. Do
dne‰ního dne ji to nepustilo.“  „… a kdyÏ jsem byla v 11. tfiídû,
chtûla jsem si po ‰kole otevfiít ‰kolu potápûní nûkde v karibské
oblasti. JenÏe kluci, co se tím jiÏ zab˘vali, mû odradili, protoÏe
fiíkali, Ïe to chce kaÏd˘ a Ïe mû to po pár letech pfiestane bavit. JenÏe
já jsem chtûla pracovat pod vodou po cel˘ Ïivot. AÏ jednou jsem
ãetla v ãasopise ãlánek o clearence divers  a fiekla jsem si, proã
zrovna nezkusit tohleto?“ bere si slovo Markétka.

 „A to jsem také udûlala. Ve vojenské náborové kanceláfii v
Hamiltonu mi v‰ak fiekli, Ïe na kurs prÛzkumného potápûní se
mohu dostat aÏ po absolvování základního vojenského v˘cviku a
odpracování ãtyfi let na vojenské námofiní lodi. Tak jsem tedy
absolvovala základní v˘cvik a byla jsem pfiidûlena na HMCS
Montreal v Halifaxu. Pracovala jsem na palubû a stala jsem se
potápûãkou na lodi. Tu specializaci jsem musela mít, abych mohla
pokraãovat dále,“ vûcnû informuje Markéta o svém rozhodnutí.
Dosáhnout profese clearence diver se jí stalo doslova v˘zvou. „Po
nûjakém ãase jsem byla pfiidûlena na jinou loì - HMCS Vancouver.
„

Jako potápûãka pÛsobila snad po celém svûtû. Po útoku na New
York 11. záfií 2001 strávila sedm mûsícÛ na kanadské lodi HMCS
Vancouver (jen pro informaci - je to jedna ze dvanácti halifaxsk˘ch
znamenit˘ch fregat a jedna z nejmodernûj‰ích váleãn˘ch lodí na
svûtû) v Perském zálivu -79 dnÛ na vodû bez pfiistání v pfiístavu s
posádkou ãítající 238 lidí, mezi nimiÏ byly 52 Ïeny. „Tenkrát
Kanadu o tuto sluÏbu poÏádaly Spojené státy, Kanada vyhovûla a
my jsme pracovali pod vedením amerického velitelství,“ vypráví o
své zku‰enosti mladá námofinice.

Markéta ·emíková

Pokraãování na str. 4


