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Konferencia o kanadských skúsenostiach v Afganistane
26. septembra zorganizovala kanadská vláda v Prahe konferenciu na
tému Celovládny prístup k budovaniu štátu v Afganistane. Akciu
spoločne pripravilo české a kanadské ministerstvo zahraničných vecí.
Medzi účastníkmi z desiatich krajín (ČR, Estónsko, Chorvátsko,
Kanada, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Poľsko, Slovensko a Slovinsko)
boli vysoko postavení zástupcovia armád, policajných zborov,
rozvojových agentúr a ministerstiev. Venovali sa kanadskému
prístupu k postkonfliktnej stabilizácii a obnove Afganistanu, v ktorej
sa angažuje celá kanadská vláda. Spolieha sa pritom na vzájomne sa
doplňujúce a podporujúce vojenské a civilné aktivity v
bezpečnostnej, samosprávnej a rozvojovej oblasti. Počet kanadských
vojakov, ktorí sú v krajine na žiadosť afgánskej vlády ako súčasť síl
NATO ISAF, sa nedávno zvýšil na 2 500. Afgánsky prezident
Hamíd Karzáí pricestoval minulý týždeň na trojdňovú návštevu
Kanady. Počas zvláštnej schôdze oboch komôr kanadského
parlamentu zdôraznil, že pre jeho krajinu je kanadská pomoc
kľúčovou v úsilí o obnovu po desaťročiach násilia a útlaku hnutia
Taliban. Afganistan je dnes najväčším príjemcom kanadskej
bilaterálnej rozvojovej pomoci (1 miliarda dolárov v období 20012011). Kanadský prístup aktivujúci rôzne zložky vlády sa odráža aj v
práci Kanadského provinčného rekonštrukčného tímu v provincii
Kandahár. Jeho viac ako 200 členov z kanadskej armády,
ministerstva zahraničných vecí, rozvojovej agentúry CIDA a polície
tak v južnom Afganistane prispieva k stabilizácii bezpečnostnej
situácie, budovaniu miestnych vládnych štruktúr a k rozvoju oblasti.
www.canada-afganistan.gc.ca

Kanadská obchodná misia – automobilový priemysel
Obchodné oddelenia veľvyslanectiev Kanady v SR, ČR a Maďarsku
zorganizovali stredoeurópsku obchodnú misiu zástupcov kanadských
firiem z oblasti automobilového priemyslu. Delegáciu firiem
vyrábajúcich autodiely a výrobné technológie viedol prezident
Kanadskej asociácie výrobcov súčiastok pre automobilový
priemysel (APMA) Gerald Fedchun. APMA má 400 členov, ktorí
reprezentujú 90 % výroby autodielov v Kanade s predajom za 33
miliárd dolárov ročne a zamestnávajú 98 000 ľudí. Delegáciu dopĺňali
zástupcovia kanadskej eximbanky EDC, automobilových asociácií a
Kanadského ministerstva priemyslu. Počas programu na Slovensku sa
21. septembra stretli so zástupcami SARIO, Združenia
automobilového priemyslu SR, slovenských firiem z automobilového
priemyslu, PSA, Volkswagen, s firmami poskytujúcimi servis
investorom a tiež s Komorou kanadsko-slovenskej obchodnej
spolupráce. Niekoľko rokov už na Slovensku vyrábajú autodiely
kanadské firmy Magna a Valiant. Bližšie informácie podá Milan
Haruštiak
z
obchodného
oddelenia
veľvyslanectva:
Milan.Harustiak@international.gc.ca. www.mecanicasolutions.com
www.anchordanly.com www.libertyspring.com www.uplandtech.com
www.abcgroupinc.com www.apma.ca www.lpautomotive.com

Canada Stars: filmy Egoyana a Cronenberga v kine Tatra
Veľvyslanectvo Kanady a kino Tatra pripravili v dňoch 13. - 16. 10.
prehliadku filmov známych kanadských režisérov Atoma Egoyana
(viď foto) a Davida Cronenberga. Diváci budú mať možnosť vidieť
také skvosty filmového umenia ako napr. Cronenbergovu
psychologickú drámu História násilia, alebo Egoyanove Sladké
zajtrajšky. David Cronenberg (*1943) začínal avantgardnými
krátkymi filmami (Stereo, 1969 a Crimes of the Future, 1970),
neskôr sa posunul do komerčného hlavného prúdu s filmami, ktoré

kombinovali prvky hororu a science fiction. Uznanie kritiky získal až
filmom Videodrom (1983) a komerčný úspech mu priniesli filmy
The Dead Zone (1983), The Fly (1986) a Dead Ringers (1988), ktorý
je mnohými považovaný za jeho majstrovské dielo. V 90. rokoch sa
jeho tvorba dostala do novej fázy, keď sa venoval filmovým
adaptáciám literárnych diel. Film Crash (1996), podľa románu J. G.
Ballarda, dostal špeciálnu cenu poroty na filmovom festivale
v Cannes,
hoci
v niektorých
krajinách mal problémy
s cenzúrou.
Posledné
dva
Cronenbergove filmy, Spider
(2002) a A History of Violence
(2005) sú viac psychologickým
objavovaním
ľudských
protikladov a výstredností.
Cronenbergove filmy dostali
mnoho cien Genie (kanadský
Oscar), samotný Cronenberg bol
niekoľkokrát ocenený ako najlepší
režisér. Atom Egoyan (*1960),
Kanaďan arménskeho pôvodu, je
jednou
z hlavných
postáv
súčasného nezávislého filmu.
Medzinárodné uznanie si získal už
svojim debutom Next of Kin
(1984) a pokračoval filmami Family Viewing (1984) a The Adjuster
(1991), ktoré boli ocenené na medzinárodných filmových festivaloch
v Berlíne a v Moskve. Najväčší úspech kritiky mali celovečerný film
The Sweet Hereafter (1997) a dráma Ararat (2002) o genocíde
Arménov v Turecku. Exotica (1994) bola súťažným filmom
filmového festivalu v Cannes a stala sa jedným z najvýznamnejších
filmových exportov anglofónnej Kanady. Zaujímavosťou je, že
Etoyanova manželka Arsinée Khanjian sa objavila vo všetkých jeho
filmoch. Podrobný program prehliadky nájdete na www.kinotatra.sk.
Srdečne Vás pozývame!
www.imdb.com/name/nm0000343
www.egofilmarts.com

Sonda zmeria počasie vo vesmíre
Kanadská sonda (The Enhanced Polar Outflow Probe, ePOP),
ktorá bola vyvinutá na University of Calgary, bude fungovať od
budúceho roka na satelite. Prístroj bude merať vplyv slnečného
vetra (prúd vysoko nabitých častíc), ktorý prúdi od slnka a môže
prerušiť signály telekomunikačnej siete a siete elektrického
vedenia. Toto prebieha vo vrchnej atmosfére, kde na seba
navzájom pôsobia slnečný vietor a magnetické pole zeme.
www.space.gc.ca

Viete, že...
červený smrek, ktorý je oficiálnym stromom Nového Škótska,
vylučuje gumu, ktorá sa používala v 2. polovici 19. a začiatkom
20. storočia ako surovina na výrobu žuvačiek? Smrek dorastá do
výšky až 30 metrov aj na nehostinných miestach bez slnka a
dožíva sa 400 rokov.

KVÍZ O KANADE
O koľko percent sa v Kanade znížila spotreba tabaku u detí od 10
do 14 rokov za posledných 10 rokov? (Odpoveď a novú otázku
nájdete v ďalšom vydaní Mozaiky.) Odpoveď z minulého čísla:
Mestom smútku sa v Kanade nazýva Halifax.

