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29. septembra

Prejav kanadského premiéra pred VZ OSN

Medzinárodný filmový festival v Toronte

Predseda vlády Paul Martin predniesol v piatok 16. septembra
pred Valným zhromaždením OSN významný prejav. Premiér
uvítal fakt, že medzinárodné spoločenstvo prijalo princíp svojej
zodpovednosti ochraňovať občanov tých krajín, ktoré ich
ochrániť nedokážu (právo na humanitárnu intervenciu). Stalo sa
tak stanovením kritérií odsúhlasených všetkými stranami
a rozhodnutím o opatreniach, ktoré musia prijať, aby dokázali
ochrániť nevinných ľudí v prípade útoku na ich život a
dôstojnosť. Paul Martin naopak vyjadril poľutovanie nad tým, že
medzinárodné spoločenstvo nebolo schopné dosiahnuť dohodu
o všetkých zložkách novej Rady pre ľudské práva, ktorá teda
nezačne fungovať hneď, napriek tomu, že dôveryhodnosť
súčasnej Komisie OSN pre ľudské práva je dosť významne
poškodená. „Naše úsilie o reformu v oblasti bezpečnosti a rozvoja
nebude mať úspech, pokým nebude hlboko zakorenené
v dodržiavaní ľudských práv – v úcte k právam občanov, k ich
kultúre, tradíciám, viere a názorom, či už sú opozičné alebo nie.
Dodržiavanie ľudských práv je jedným z kľúčových princípov
demokracie uvoľňujúcim potenciál každej ľudskej bytosti
prispieť k vlastnému blahu a zároveň k blahobytu a bezpečnosti
spoločenstva,“ vyhlásil kanadský premiér. Na záver svojho
prejavu zdôraznil, že čas štatútu quo a planých diskusií je preč.
Musí ustúpiť pragmatickému multilateralizmu, ktorý bude
posudzovaný podľa výsledkov a nie podľa sľubov. www.pm.gc.ca

Na Medzinárodnom filmovom festivale v Toronte, ktorý sa konal
od 8. do 17. septembra, sa okrem noviniek (109 svetových
premiér) a celebrít svetovej kinematografie, vďaka ktorým patrí
festival medzi divácky, ale aj distribútorsky najvyhľadávanejšie
festivaly na svete, predstavili aj najlepšie filmy tohtoročnej
kanadskej produkcie. Torontský festival má dlhoročnú tradíciu
podpory nových kanadských talentov a sekcia Canada First! tak
ponúkla desiatku nádejných prvotín. Za zmienku stoja filmy
A Simple Curve Aubrey Nealona, These Girls Johna Hazletta
alebo quebecké filmy C.R.A.Z.Y. Jean-Marca Valéeho (Cena
mesta Toronto za najlepší kanadský film) a Familia Louisa

Významný kanadský ekonóm v Bratislave
Dňa 22. septembra navštívil Bratislavu Stephen S. Poloz,
viceprezident a hlavný ekonóm Kanadskej agentúry pre podporu
exportu (EDC, Export Development Canada). Stephen Poloz
je prominentný kanadský ekonóm známy svojimi zaujímavými
a podnetnými, často nekonvenčnými názormi na široký okruh tém
(globalizácia, obchodný a rozpočtový deficit, ekonomický model
v USA verzus EU, menová politika, atď.) Stephen Poloz
nesklamal ani počas svojej prezentácie pre asi 30 predstaviteľov
štátnej správy, akademickej, hospodárskej a finančnej sféry
a médií. Vo svojej prednáške sa venoval hlavným príčinám, ktoré
stoja za americkým zázrakom produktivity a predstavil svoj
pohľad na to, ako by tento model mohol byť zavedený v Európe,
www.edc.ca
vrátane Slovenska.

Kanadský Nortel partnerom Orange
Mobilný operátor Orange Slovensko, v úsilí nadviazať na
doterajšiu
úspešnú
spoluprácu,
si
vybral
kanadskú
telekomunikačnú firmu Nortel, aby zmodernizovala jeho mobilnú
sieť a prenosové možnosti na sieť tretej generácie (3G)
v štandarde UMTS. Nová sieť bude niekoľko mesiacov fungovať
v testovacej prevádzke, spustenie komerčného využitia sa
očakáva v 1. polroku 2006. Ide o zlomovú udalosť v slovenskej
mobilnej komunikácii, keď riešenia firmy Nortel umožnia
Orangeu poskytovať široký rozsah mobilných aplikácií, vrátanie
videotelefónu, sťahovania hudby a videa, používania e-mailu a
vysokorýchlostného internetu. Existujúca bezdrôtová sieť Orange
Slovensko je založená na technológii Nortel GSM a GPRS
a v súčasnosti pokrýva 99,3% populácie a 86,8% územia. Naviac,
Orange Slovensko ponúka pre jednotlivcov aj firmy pevné
bezdrôtové služby širokopásmového prístupu založené na
technológii Nortel EDGE ako alternatívu k DSL pevným linkám.
www.nortel.com

Archambaulta (Cena mesta Toronto za najlepšiu kanadskú
prvotinu). Na quebecké snímky sa môžu tešiť aj európski diváci,
pretože filmy vzbudili obrovský záujem distribútorov. Filmoví
kritici sa zhodli na tom, že najmä quebecká kinematografia
potvrdzuje vzrastajúci trend čo do počtu, ale hlavne kvality
produkovaných filmov. Za všetky vychvaľované tituly uveďme
film režiséra Bernarda Emonda (známeho českým divákom
z minulého ročníka Febiofestu) ocenený na festivale v Locarne
La Neuvaine. Titulom, o ktorom, dúfajme, ešte budeme počuť, je
Water (viď foto), finálny diel trilógie kanadskej režisérky
indického pôvodu Deepy Metaovej, ktorý rozpráva o malom
hindskom dievčatku, ktorému náboženské tradície úplne prevrátia
život. Režiséri Allan King alebo Steven Silver, známi českým
divákom z festivalu Jeden svet, priviezli svoje najnovšie diela
Memory for Max, Claire, Ida and Company a Diameter of the
Bomb. Ako už každoročne pripravil festival retrospektívu
jedného významného kanadského režiséra. Tento rok to bol Don
Owen, tvorca filmov Ladies and Gentlemen, Mr. Leonard Cohen,
The Ernie Game či Partners. Na festivale bol zastúpený aj český
film, snímkami Štěstí Bohdana Slámy a Žralok v hlavě Marie
Procházkovej. Viac informácií o jednotlivých filmoch nájdete na
www.e.bell.ca/filmfest .

Nová generálna guvernérka Kanady v úrade
V utorok 27. septembra bola v Ottawe slávnostne uvedená do
úradu nová generálna guvernérka Michaëlle Jean. Celý
slávnostný prejav je k dispozícii na www.gg.ca.

KVÍZ O KANADE
Aká bola v Kanade historicky rekordná – najvyššia a najnižšia –
teplota a kde? (Odpoveď a novú otázku nájdete v ďalšom vydaní
Mozaiky.)

