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13. apríla

Generálna guvernérka predniesla Kráľovský prejav
4. apríla predniesla generálna guvernérka Michaëlle Jean tzv.
Kráľovský prejav, ktorým bola otvorená prvá schôdza 39.
kanadského parlamentu. Príhovor predstavil priority novej
konzervatívnej vlády, ktorá vzišla z volieb konaných 23. januára
2006. Zákonodarný zbor podľa neho čaká päť kľúčových úloh:
znova prinútiť vládu k zodpovednosti posilnením právomoci
a nezávislosti úradníkov parlamentu (napríklad Najvyššieho
audítora), znížiť daň z tovarov a služieb (obdoba našej DPH) o
1 %, bojovať s kriminalitou zmenami trestného zákonníka, ktoré
prinesú prísnejšie tresty pre násilných zločincov a recidivistov,
rozšíriť ponuku starostlivosti o deti a nakoniec zabezpečiť
zdravotnú starostlivosť zodpovedajúcu čiastkam, ktoré za ňu
Kanaďania platia a ktorá bude poskytovaná v klinicky
prijateľných čakacích lehotách. Nová vláda sa taktiež zaviazala
riešiť problematiku rozpočtovej nerovnosti medzi federálnymi
a provinčnými orgánmi a uznať zvláštne postavenie Québecu
v jednotnej Kanade. Na medzinárodnej scéne sa potom nová
vláda zaviazala podporiť výraznejšiu diplomatickú úlohu Kanady,
silnejšiu armádu a efektívnejšie využitie kanadských finančných
prostriedkov venovaných na rozvojovú pomoc. Vláda potvrdila
záväzok podporovať na celom svete kľúčové hodnoty krajiny –
slobodu, demokraciu, vládu práva a ľudské práva.
http://www.sft-ddt.gc.ca/default_e.htm www.pm.gc.ca

Cancún: stretnutie lídrov Kanady, USA a Mexika
Minulý týždeň sa v mexickom Cancúne konalo stretnutie
najvyšších predstaviteľov Kanady, USA a Mexika, ktoré bolo
zamerané predovšetkým na ciele Partnerstva Severnej Ameriky
pre bezpečnosť a prosperitu, teda spoločnú bezpečnosť,
prosperitu a kvalitu života. Medzi kľúčové výsledky rokovania
patrí založenie Rady pre severoamerickú konkurenciu, zavedenie
konkrétnych opatrení na zabezpečenie ochrany hraníc, zvýšenie
spolupráce týchto krajín v prípade prírodných ale aj ľuďmi
spôsobených katastrof (vrátane vtáčej chrípky) a zameranie sa na
výskum a vývoj technológií pre čistú energiu. Počas stretnutia sa
uskutočnila medzi kanadským premiérom Stephenom Harperom
a americkým prezidentom Georgom Bushom plodná diskusia
na tému stavebné drevo, choroba šialených kráv či NAFTA
a obidvaja predstavitelia sa uistili, že budú spoločným úsilím
pokračovať v budovaní demokratického Afganistanu, riešiť krízu
v Sudáne a podporovať stabilitu na Haiti a v obidvoch častiach
Ameriky. Prezident Spojených štátov sa tiež zmienil o tom, že
svoj názor na povinné identifikačné karty nezmenil a od roku
2008 sa bude od Kanaďanov, rovnako ako od Američanov,
cestujúcich medzi Kanadou a Amerikou vyžadovať pas.
www.pm.gc.ca

Festival Hory a mesto s bohatou kanadskou účasťou
7. ročník festivalu horských filmov a dobrodružstva Hory a mesto
sa uskutoční 20. - 23. apríla 2006 v kinosálach Palace cinemas a
v priestoroch Auparku v Bratislave. Diváci budú mať opäť
možnosť stretnúť zaujímavých domácich a zahraničných hostí,
vidieť filmy s horskou tematikou zo všetkých kútov sveta,
pripravených je tiež viacero fotovýstav, obľúbených
cestovateľských klubov a množstvo ďalších sprievodných akcií.
Filmová časť festivalu pozostáva zo súťažnej filmovej prehliadky a
multimediálnych prezentácii. Vo filmovej prehliadke bude tento
rok súťažiť vyše 50 filmov z 13 krajín. Súťažné filmy sa uvádzajú

v tematických blokoch Voda, Zem, Skala, Vzduch, novinkami sú
sekcie Sneh a Bicykle. Okrem súťažných filmov organizátori
pripravujú retrospektívu filmov Pavla Barabáša, obohatenú o
nepoužité zábery a
z o s t r i h y ,
pripravované
filmové projekty,
spojenú s osobnou
účasťou
autora.
Tradične bohatá
bude na festivale
kanadská účasť.
Spomedzi
siedmych kanadských filmov dávame do Vašej pozornosti film
Magická hora o angažovanej Kanaďanke Cynthii Hunt,
pomáhajúcej miestnej komunite v Ladakhu na severozápade Indie;
dokument Keď všetko tiahne na juh zachytáva dobrodružstvá
kanadských lezcov a skialpinistov na najväčšom ľadovci sveta v
Patagónii; vo filme Malta-Deep Water Soloing štyria mladí lezci
objavujú vysoké pobrežné útesy malého ostrova a film Pešími
nohami z Mexika do Kanady (jeden z ocenených filmov na 9.
vancouverskom festivale horských filmov) zachytáva púť dvoch
dobrodruhov na ich ceste po západnom pobreží Ameriky.
Oživením festivalu bude nepochybne aj fotoprezentácia
najuznávanejšieho svetového fotografa pretekov horských bicyklov
Kanaďana Iana Hylandsa, ktorá svojim dokonalým strihom,
rytmom a jazzovou hudbou hraničí s filmom a predstavuje výber
najlepších záberov z roku 2005.
www.horyamesto.sk

Juno Awards 2006
1. apríla bolo na slávnostnom večere Juno Awards v Halifaxe
rozdaných 32 hudobných cien Juno Awards, ktoré sú kanadskou
verziou amerických cien Grammy. Umelcom roka bol zvolený
Michael Bublé, ktorého album It’s Time bolo ocenené ako album
roka a skladba Home singlom roka. Úspešný bol tiež Neil Young,
ktorý získal cenu za alternatívny album roka a ako producent roka.
Skupinou roka sa stala skupina Nickelback, ktorej album All The
Right Reasons sa stalo najlepším albumom roka. V klasickej hudbe
bola ocenená skupina Tafelmusik Baroque Orchestra. Cenu za
džezový album roka získala Dianna Krall za Christmas Songs
a odniesla si tak už svoje siedme ocenenie. www.junoawards.ca

Viete, že...
Tridsať kanadských bizónov z národného parku Elk Island
v severnej Alberte putuje od minulého utorka na severovýchodnú
Sibír? Počet bizónov v Kanade nebezpečne klesal a v roku 1957
tu bolo len 200 kusov týchto zvierat. Teraz sa ich počet pohybuje
okolo 4 000 a Kanada ročne dochová až 60 nových mláďat. Aj
preto sa rozhodla vyhovieť Rusku a venovať mu bizóny, ktoré
poslúžia ako základ nového stáda na Sibíri, kde bizóny vyhynuli
pred 5 000 rokmi.

KVÍZ O KANADE
Kedy a v ktorom kanadskom meste bola založená organizácia
Greenpeace?
(Odpoveď a novú otázku nájdete v ďalšom vydaní Mozaiky.)
Odpoveď z minulého čísla: V Kanade sa hovorí viac než 50
jazykmi pôvodných obyvateľov.

