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2. februára

Nová vláda zloží prísahu 6. februára
Po parlamentných voľbách 23. januára odovzdal premiér Paul Martin
generálnej guvernérke Michaëlle Jean svoju rezignáciu. Generálna
guvernérka vzápätí poverila zostavením nového kabinetu predsedu
Konzervatívnej strany Stephena Harpera. Na tlačovej konferencii
potom designovaný predseda oznámil, že nová vláda zloží slávnostnú
prísahu 6. februára. Stephen Harper tiež komentoval menšinové
postavenie svojej vlády v Dolnej snemovni a priznal, že bude musieť
čeliť zložitým situáciám. Zároveň však dodal: „Počas kampane som
zistil, že medzi stranami existuje pozoruhodný konsenzus, čo sa týka
kľúčových priorít. Budeme vyhľadávať spoločné ciele a projekty. A
spoločne sa budeme usilovať o realizáciu týchto projektov, ktoré
pomôžu bežným pracujúcim a posilnia našu federáciu.“ Designovaný
predseda vlády sa narodil a vyrástol v Toronte. Na University of
Calgary získal titul magistra ekonómie. V rokoch 1993 – 1997 bol
poslancom a do Dolnej snemovne sa vrátil v roku 2002 ako vodca
opozície. V marci 2004 bol zvolený predsedom novo založenej
www.gg.ca www.pm.gc.ca
Konzervatívnej strany Kanady.

Založiť firmu je najjednoduchšie v Kanade
Založenie firmy je najjednoduchšie v Kanade. Vyplýva to z nedávno
zverejneného hodnotenia Svetovej banky. Tá sledovala tri hlavné
kritériá – čas, počet úradných úkonov a finančné náklady potrebné na
registráciu novej firmy. Kanada sa umiestnila na prvom mieste, pretože
registrácia novej firmy tu v priemere trvá tri dni, vyžaduje iba dva
úkony a okrem správneho poplatku nie je nutný žiadny finančný vklad
(napr. základný majetok). Podnikatelia tak v Kanade firmu založia
jednoduchou operáciou na internete behom jediného dňa a potom
behom dvoch dní získajú DIČ (Business Number) od Kanadskej
finančnej agentúry (Canada Revenue Agency). Podľa Kanadského
štatistického úradu boli v minulom roku v krajine s 32 miliónmi
obyvateľov takmer 2 milióny malých a stredných podnikov. Tento
údaj sa podľa kanadskej definície vzťahuje na podniky s menej ako
500 zamestnancami a tržbou do 50 miliónov kanadských dolárov
ročne. www.doingbusiness.org http://strategis.ic.gc.ca www.cra-arc.gc.ca

Oblečenie v Kanade: mozaika strihov, materiálov a farieb
Oblečenie v Kanade je rovnako rozmanité ako jej obyvateľstvo: od
tradičných odevov pôvodných obyvateľov, ľudových krojov
prisťahovalcov,
po
klasickú
módu
inšpirovanú európskymi
a americkými trendmi.
Napriek tomu, že
Kanada
oblečenie
(napr. detské alebo
outdoorové)
aj
vyváža,
väčšina
odevov sa dováža zo
Spojených
štátov,
Európy alebo Ázie
(viac informácií o
kanadskom odevnom
priemysle
viď
Mozaika 43-05). V
mestách stretnete podnikateľov v oblekoch a poltopánkach, ale v
severnejších častiach Kanady si drsnejšie prírodné podmienky
diktujú pravidlá samy. Pôvodní obyvatelia sú na tuhé zimy
pripravení: napr. Inuiti nosia takzvanú parku, čo je kožušinový

kabát s kapucňou z kože zo soba alebo tuleňa s vynikajúcimi
izolačnými vlastnosťami, ktoré ochránia majiteľa pred vlhkom a
zimou aj na mrazivom severe. Ženské kabáty mali pôvodne aj
vaky na novorodencov. Ľudia z kmeňa Dene zo Severozápadného
teritória do dneška vyrábajú mokasíny a palčiaky z kože vlkov
alebo losov a kabáty z kože zajacov. Oblečenie obyčajne zdobia
ostňami z dikobrazov a korálkami. V minulosti sa namiesto nití
používali zvieracie šľachy. Pre niektoré kmene pôvodných
obyvateľov je tradičné oblečenie súčasťou každodenného života,
niektorí si ho obliekajú len pri zvláštnych príležitostiach a
obradoch. Do zoznamu kanadského oblečenia patrí aj ďalší
symbol Kanady: uniforma kanadskej jazdeckej polície. S
červenou blúzou, klobúkom a nohavicami so žltým pruhom sú
členovia jazdeckej polície naozaj neprehliadnuteľní. Uniforma sa
okrem toho mení podľa kultúrnej a náboženskej tradície jej
majiteľa, napríklad síkhovia môžu namiesto klobúka nosiť turban.
www.ic.gc.ca

Trinásť kanadských hudobných talentov
Kanadský hudobný časopis Applaud! Vo svojom januárovom
čísle opäť zverejnil zoznam trinástich kanadských hudobných
interpretov, ktorí sa podľa hudobných znalcov a redaktorov
časopisu presadia v roku 2006 na medzinárodnej scéne. Táto
„šťastná trinástka“ by tak mohla nadviazať na trinásť nádejných
interpretov z minuloročného zoznamu, pretože niektorí z nich v
uplynulom roku prvé významné úspechy naozaj dosiahli. Medzi
tohtoročných favoritov patrí trio Bedouin Soundclash spájajúce
rock, reggae a ska, torontská punková kapela Billy Talent, ktorá
bola na zozname už vlani, „zvukoví teroristi“ Death From Above
1979 taktiež z Toronta, pop-rockové kvarteto Hedley z
Vancouveru, québecká čelistka a speváčka Jorane, alternatívny
country spevák z Alberty Corb Lund, ottavský spevák R&B
libanonského pôvodu Massari, rockové kvartetá Metric a Wolf
Parade a popová kapela Stars. Zoznam uzatvára inštrumentálny
kvintet Bell Orchestre s dvoma zakladajúcimi členmi
minuloročného favorita The Arcade Fire, hiphopový rapper
K´Naan pôvodom zo Somálska, ktorý vystúpil aj na nedávnom
koncerte Live 8 v Ontáriu a nakoniec torontské trio Magneta
Lane. Vyhľadávaniu nových umeleckých talentov sa venuje aj
Kanadský hudobný týždeň, ktorý bude v tomto roku prebiehať od
www.cmw.net
1. do 4. marca v Toronte.

Medzinárodný televízny festival v Alberte
V júni 2006 sa bude v albertskom Banffe konať Medzinárodný
televízny festival. Zároveň s ním prebieha medzinárodná súťaž o
najlepší televízny program v osemnástich kategóriách, medzi
ktoré napríklad patrí detský program, program o životnom štýle či
spoločenský alebo politický dokument. Zaregistrovať televízny
program do súťaže je potrebné do 28. februára. Viac informácií
nájdete na www.banff2006.com.

KVÍZ O KANADE
V ktorom roku bola do kanadského parlamentu zvolená prvá
žena a ako sa volala? (Odpoveď a novú otázku nájdete v ďalšom
vydaní Mozaiky.)
Odpoveď z minulého čísla: Hodomer vynašiel Kanaďan Samuel
McKeen v roku 1854.

