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Reakcie Kanady na jadrovú skúšku v Severnej Kórei

Chat online s generálnou guvernérkou

Kanadský predseda vlády Stephen Harper 9. októbra ostro odsúdil
jadrovú skúšku uskutočnenú v ten istý deň severokórejským
režimom. „Tento nezodpovedný a nebezpečný akt vážne podkopáva
regionálny mier a stabilitu ako aj globálne úsilie o zamedzenie
rozširovania jadrových zbraní,“ zdôraznil Stephen Harper. Už 5.
októbra apeloval na Severnú Kóreu minister zahraničných vecí Peter
MacKay, keď vyzval režim, aby ustúpil od plánovanej jadrovej
skúšky a vrátil sa šesťstranným rozhovorom.
www.pm.gc.ca www.international.gc.ca

Generálna guvernérka Kanady Michaëlle Jean uviedla na konci
septembra do prevádzky špeciálne internetové stránky, na ktorých s
ňou môžu občania chatovať online a prispievať do moderovaných
internetových fór a blogov. Internetové fóra sú zatiaľ rozdelené na
štyri sekcie: spolupatričnosť, mládež, ženy a kultúra. Generálna
guvernérka chce týmto projektom prispieť k lepšej komunikácii s
občanmi a tiež spájať navzájom samotných občanov. Pri výbere
námetov internetových fór chce Michaëlle Jean čerpať inšpiráciu zo
svojich ciest po Kanade a v zahraničí. Na jednom z blogov si budú
môcť návštevníci prečítať jej postrehy z ciest. Celý projekt vznikol
po rozhovore manžela generálnej guvernérky Jean-Daniela Lafonda
(ktorý sa ho tiež zúčastňuje) so študentmi o využívaní nových
technológií. www.citizenvoices.gg.ca www.ecoutedescitoyens.gg.ca

Federálna vláda škrtá výdavky a spláca dlh
Minister financií Jim Flaherty a predseda Finančnej a správnej rady
(Treasury Board) John Baird koncom septembra oznámili, že
federálna vláda v tomto a v budúcom roku zníži vládne výdavky o
dve miliardy dolárov. Zároveň obidvaja oznámili, že vo finančnom
roku 2005/2006 skončilo hospodárenie štátu prebytkom 13,2
miliardy dolárov, ktorý bude celý použitý na splácanie štátneho
dlhu. Ten sa tak zníži na 481,5 miliardy dolárov. Od roku
1996/1997, kedy štátny dlh dosiahol rekordných 562,9 miliárd,
mala Kanada zatiaľ vždy vyrovnaný alebo prebytkový rozpočet.
Minister financií vysvetlil, že zníženie dlhu umožnil výrazný rast
príjmov štátneho rozpočtu počas súčasnej konjunktúry a redukcie
vládnych výdavkov. Nová konzervatívna vláda si dala za cieľ
zrušiť financovanie neefektívnych vládnych programov a obmedziť
vládne výdavky všeobecne. „Podarilo sa nám znížiť zadlženosť
krajiny a daňové zaťaženie a investovať viac do programov, ktoré
sú dôležité pre obyčajných Kanaďanov, napr. starostlivosť o deti a
bezpečnosť na uliciach,“ uviedol Jim Flaherty.
www.fin.gc.ca www.tbs-sct.gc.ca

Najväčšia bezdrôtová zóna v Kanade
Do konca tohto roka má byť obchodné centrum Toronta (s plochou 6
km²) pokryté sieťou Wi-Fi s prístupovými bodmi v lampách
pouličného osvetlenia. Toronto sa tak stane prvým severoamerickým
mestom, ktoré takúto sieť občanom ponúkne. Do troch rokov by
malo byť bezdrôtovou sieťou pokryté celé Toronto. Firma Toronto
Hydro Telecom, ktorá za projektom One Zone stojí, ponúkne servis
na prvých 6 mesiacov (od marca 2007) zadarmo. „Moderné mestá
potrebujú moderné inovácie, aby mali úspech. Tento projekt je nielen
moderný, ale aj inovačný... a určite je to aj spôsob, ako mesto zarobí
peniaze,“ nechal sa počuť starosta Toronta David Miller.
www.toronto.ca www.thtelecom.ca

Program pre akademikov
Kanadská vláda obnovila program Canada-Europe Awards, CEA
(v minulosti známy pod označením Institutional Research
Program), ktorý je určený európskym akademikom na
univerzitách a vo vedeckých výskumných inštitútoch. Jeho
cieľom je podporiť vedomosti a porozumenie Kanady v
európskych krajinách. Program financuje výskum, na ktorom sa
budú podieľať najmenej dve inštitúcie alebo aspoň dve katedry z
jednej inštitúcie a tím zložený z troch riešiteľov. Podrobnejšie
informácie vrátane formulárov nájdete na www.iccsciec.ca/pages/5 govprogs/g institresrch.html. Originál žiadosti je
potrebné doručiť do 23. novembra 2006 na adresu ICCS v
Kanade. Kópia žiadosti musí byť doručená na adresu
veľvyslanectva v Prahe Magdaléne Fiřtovej (Muchova 6, 160 00
Praha 6, Česká republika).

Festival dokumentárnych filmov Jeden svet
7. ročník medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet
2006 sa uskutoční 25. - 29. októbra v Bratislave. Festival, ktorého
hlavnou témou sú ľudské práva, prináša 62 filmov v 8 filmových
sekciách. Kanada sa tento rok predstaví zaujímavým filmom Biele mäso
(Sex Slaves, 2005), ktorý bude uvedený v sekcii Ženy dnes.
Dokumentaristka Ric Esther Bienstock sa v ňom zamerala na krajiny
bývalého Sovietskeho zväzu, ktoré sú v posledných rokoch najväčšími
dodávateľmi nedobrovoľných prostitútok. Pomocou skrytých kamier
a odposluchov odhaľuje, akým spôsobom prebiehajú rôzne fázy
obchodu s „bielym mäsom“. Výpovede niekoľkých zachránených,
ktorým sa podarilo vrátiť sa späť, svedčia o brutálnych podmienkach,
akými boli k prostitúcii donútené. Po bratislavskom festivale potom užší
výber festivalových filmov navštívi v nasledujúcich mesiacoch ďalšie
mestá na Slovensku: Košice, Prešov, Banskú Bystricu, Žilinu, Brezno,
www.jedensvet.sk
Svidník, Čadcu, Poprad, Trnavu a Levice.

BAB 2006: retrospektíva Caroline Leaf
V Bratislave sa v dňoch 17. - 21. októbra uskutoční VIII. Bienále
animácie Bratislava, svetová prehliadka animovaných filmov pre
deti. Bienále animácie sa tento rok
osobne zúčastní známa kanadská
animátorka Caroline Leaf. Caroline
Leaf bude mať na bienále svoju
filmovú retrospektívu a osobne tiež
uvedie workshop, na ktorom
predstaví
nezvyčajnú
techniku
animácie s použitím piesku. Filmy
v rámci BAB 2006 si diváci budú mať možnosť pozrieť (zdarma)
v kine Tatra a vo Filmovom klube 35 mm VŠMU.
www.bab-slovakia.sk www.carolineleaf.com

Viete, že...
sa podľa britského denníka Times tri kanadské univerzity zaradili
medzi 50 najlepších na svete? Na 21. mieste sa z 3 700 univerzít
umiestnila McGill University v Montreale, ďalšie dve úspešné
univerzity sú University of Toronto a University of British
Columbia vo Vancouveri.

KVÍZ O KANADE
Koľko kilometrov meria breh Horného jazera (Lake Superior)?
(Odpoveď a novú otázku nájdete v ďalšom vydaní Mozaiky.)
Odpoveď z minulého čísla: Spotreba tabaku sa u detí od 10 do 14
rokov znížila o 50 % za posledných 10 rokov.

