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Vláda predložila zákon o čistote ovzdušia

Nadácia Jeanne Sauvé: štipendijný program

19. októbra predložila kanadská vláda parlamentu na schválenie návrh
zákona o čistote ovzdušia. Podľa premiéra Stephena Harpera ide o
prvý kanadský zákon, ktorý komplexne rieši problematiku čistoty
ovzdušia a obmedzenie emisií skleníkových plynov. Zavádza
napríklad pre firmy povinnosť
dodržiavať určité limity produkcie
znečisťujúcich látok. V súčastnosti sa
na kanadské podniky vzťahujú len
dobrovoľné záväzky. Premiér Stephen
Harper uviedol (viď foto z tlačovej
konferencie), že federálna vláda bude
o konkrétnych limitných hodnotách
emisií rokovať s vládami provincií a
teritórií a s firemným sektorom. Ide o
ďalší, v tomto prípade zatiaľ
najvýznamnejší,
z
množstva
ekologických legislatívnych návrhov,
ktoré iniciovala jeho vláda. Už predtým
napríklad posilnila investície do
hromadnej dopravy a zaviedla daňové
úľavy pre občanov, ktorí ju využívajú. Cieľom nového zákona je začať
znižovať výskyt smogu najneskôr do roku 2010 a do roku 2050 znížiť
www.pm.gc.ca
emisie skleníkových plynov o polovičku.

Nadácia Jeanne Sauvé ponúka mladým ľuďom, ktorí dosiahli
aspoň bakalársky titul, štipendium (The Sauvé Scholars Program)
vo výške približne 30 000 kanadských dolárov, ktoré pokryjú
ročné štipendium na univerzite McGill, ubytovanie a stravovanie,
dopravu aj akékoľvek doplnkové aktivity. Motivovaní
záujemcovia so schopnosťou viesť ostatných musia mať menej
ako tridsať rokov, na oblasti predchádzajúceho štúdia nezáleží.
Štipendisti sa počas pobytu stretávajú na seminároch so známymi
novinármi, politickými, akademickými, obchodnými aj
kultúrnymi osobnosťami a počas štúdia v Montreale či
bezprostredne po jeho skončení vypracovávajú záverečný projekt.
Prihlášky musí nadácia v Montreale obdržať najneskôr do 31.
decembra, viac informácií nájdete na www.sauvescholars.org.

Študijné strediská EU na kanadských univerzitách
Delegácia Európskej komisie v Kanade na začiatku októbra
oznámila, že sa štyri kanadské univerzity stanú v rokoch 2007 – 2009
„Strediskami výnimočnosti EU“ (EU Centre of Excellence) pre
štúdium Európskej únie. University of Toronto, Carleton University
v Ottawe, Université de Montreal spolu s McGill University a
Dalhousie University v Halifaxe tak všetky dostanú na trojročné
obdobie 300 000 euro. To pomôže financovať otvorenie nových
kurzov, pôsobenie zahraničných lektorov, krátkodobé študijné
programy a ďalšie projekty, ktoré napomôžu lepšiemu spoznávaniu a
propagácii EU v Kanade. Tieto nové strediská môžu zároveň
zjednodušiť výmenné študentské a vzdelávacie programy medzi
Kanadou a krajinami Európskej únie, vrátane Slovenskej republiky.
Kontaktným a spojovacím článkom všetkých štyroch stredísk bude
www.delcan.cec.eu.int
Carleton University.

Špičkový vodíkový výskum v Britskej Kolumbii
Kanadská Národná rada pre výskum (NRC) otvorila nedávno na pôde
University of British Columbia nové výskumné stredisko nazvané
Ústav pre inováciu palivových článkov. Ide o špičkové zariadenie
aplikovaného výskumu na podporu kanadského odvetvia vodíkových
technológií a palivových článkov. Vo výskumnom stredisku spoja
svoje sily vedci NRC, experti z univerzity a odborníci zo súkromných
firiem. Nový ústav predstavuje investíciu v hodnote 20 miliónov
dolárov. Stáva sa jadrom výskumu vodíkových technológií a
palivových článkov vo Vancouveri, ktorý sa často považuje za hlavné
stredisko výskumu v tejto oblasti v Kanade. „Toto špičkové zariadenie
svedčí o úsilí našej vlády prijať konkrétne opatrenia na zlepšenie
životného prostredia v Kanade, udržať vedúcu pozíciu Kanady v
oblasti výskumu a vývoja vodíkových technológií a palivových
článkov a posilniť konkurencieschopnosť Kanady v tejto oblasti,“
uviedol federálny minister priemyslu Maxime Bernier. Samotná
budova výskumného ústavu je zaujímavá tým, že používa špičkové
technológie na ekologicky šetrnejšiu prevádzku. www.nrc-cnrc.gc.ca

Bienále animácií: Prix Klingsor pre Caroline Leaf
V Bratislave sa v dňoch 17. - 21. októbra uskutočnilo VIII.
Bienále animácie Bratislava, svetová
prehliadka animovaných filmov pre
deti. Cenu za celoživotné dielo Prix
Klingsor
si
odniesla
kanadská
animátorka Caroline Leaf. Filmy
Caroline Leaf sú uznávané pre ich
emocionálny obsah a grafický štýl,
ktorý vznikol použitím inovačných
techník ručnej animácie, ktoré objavila.
V posledných rokoch sa Caroline Leaf
venuje tiež maľbe a kresbe. Prix
Klingsor, ktorá je udeľovaná od roku
1991, získal v minulosti slávny
kanadský animátor Frédéric Back.
www.bab-slovakia.sk www.carolineleaf.com

Mário Radačovský novým riaditeľom Baletu SND
Novým riaditeľom Baletu Slovenského národného divadla sa od
17. októbra stal 35-ročný tanečník a choreograf Mário Radačovský.
Radačovský, ktorý začínal ako sólista v SND, bol päť rokov
hlavným sólistom v Les Grands Ballets Canadiens Montreal, dva
roky bol pravidelným hosťom kanadského baletného súboru Royal
Winnipeg Ballet a vystupoval aj ako zvláštny hosť v Ballet British
Columbia.
www.snd.sk www.radacovsky.com

Viete, že…
montrealská inscenácia komédie québeckých autorov Clauda
Meuniera, Louise Saiay a Jean-Pierra Planta nazvaná Broue sa môže
pochváliť zápisom do Guinessovej knihy rekordov? Traja herci –
Michel Côté, Marcel Gauthier a Marc Messier – v nej totiž
predstavujú 18 postáv tejto hry už 27 rokov, od roku 1979, kedy bola
táto komédia v skečoch napísaná. Hra sa dočkala už 2 726 repríz, aj
keď sa ich pôvodne plánovalo len 28. Čo by ale mohli rady
divadelníkov montrealskej inscenácii predovšetkým závidieť je fakt,
že predstavenia sú dodnes stále vypredané! www.theatrestdenis.com

KVÍZ O KANADE
Kedy po prvýkrát visela na Parliament Hill v Ottawe zástava s
javorovým listom?
(Odpoveď a novú otázku nájdete v ďalšom vydaní Mozaiky.)
Odpoveď z minulého čísla: Breh Horného jazera meria 4 385 km.

