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Liberálna strana má nového predsedu

Prehistorický objav

Jedenástym predsedom Liberálnej strany sa stal v sobotu 2.
decembra bývalý minister životného prostredia Stéphane Dion,
ktorého volilo takmer 55 % z viac než 4 600 členov strany. Stéphane
Dion vyštudoval politológiu na
Université Laval a doktorát zo
sociológie získal v Paríži. Najskôr
pôsobil v akademickom prostredí, do
politiky vstúpil v roku 1996 ako
poslanec za Montreal a sedem rokov
bol ministrom pre medzivládne
záležitosti. Do povedomia verejnosti
sa dostal predovšetkým ako minister
životného prostredia v poslednej vláde
Liberálov, kde okrem iného predsedal
v minulom roku konferencii
Spojených národov o klimatických
zmenách v Montreale. Nový šéf
Liberálov sa chce zamerať predovšetkým na tri piliere: ekonomickú
prosperitu, sociálnu spravodlivosť a ekologickú udržateľnosť.
Michael Ignatieff, bývalý profesor na Harvard University
a University of Toronto a spisovateľ, ktorý tiež pracoval ako reportér
denníka The Globe and Mail, skončil na druhom mieste s podporou
45 %. Medzi ďalšími kandidátmi boli napríklad Bob Rae, bývalý
ontárijský premiér, Gerard Kennedy, bývalý ontárijský minister
školstva a výkonný riaditeľ torontskej Daily Bread Food Bank, a Ken
Dryden, bývalý hokejista, teraz poslanec. Stéphane Dion sa tak stal
www.liberal.ca
lídrom opozície v Parlamente.

30 rokov sa paleontológovia v Alberte snažili vypátrať, komu patrí
časť čeľuste pochádzajúcej z obdobia pred 60 miliónmi rokov.
Záhada sa vyriešila nájdením druhej časti čeľuste: ide o doposiaľ
neidentifikovaného cicavca asi 10 centimetrov dlhého, ktorý bol
pravdepodobne mäsožravý a žil na stromoch. Vedci z University of
Alberta ho pomenovali Horolodectes sunae, kvôli stoličkám v tvare
slnečných hodín. Pre paleontológov je to veľmi prekvapujúci
objav, pretože oblasť Severnej Ameriky bola už dostatočne
preskúmaná a úplne nový druh cicavca, ktorý žil krátko po tom,
ako vyhynuli dinosaury, už neočakávali. www.science.ualberta.ca

Striedanie vo vedení provincie Alberta
V priebehu minulého víkendu si členovia Progresívnej konzervatívnej
strany v Alberte zvolili nového predsedu. Legendárneho premiéra
Ralpha Kleina tak v čele provincie nahradí bývalý albertský minister
pre medzivládne záležitosti Ed Stelmach. Dobrovoľným odchodom
Ralpha Kleina do politického dôchodku sa uzatvára jedna
z významných etáp viac než storočnej histórie tejto západokanadskej
provincie. Politická kariéra Ralpha Kleina, ktorý bol premiérom
provincie oplývajúcej ropou takmer 14 rokov, začala v roku 1980.
Vtedy bol prvýkrát zvolený za primátora Calgary. V roku 1989 sa stal
poslancom albertského parlamentu a ministrom životného prostredia.
Na čele provincie sa mu podarilo dosiahnuť vyrovnaný rozpočet
a splatiť dlhy provincie, vytvoriť priaznivé podnikateľské prostredie
a znižovať daňovú záťaž. Až Ed Stelmach onedlho prevezme opraty
vlády, naviaže tak na 35 rokov nepretržitej vlády konzervatívcov
www.gov.ab.ca www.stelmach.ca
v provincii.

Kanada zakladá partnerstvo proti rakovine
Kanadský predseda vlády Stephen Harper 24. novembra oznámil
založenie Kanadského partnerstva proti rakovine. Cieľom tejto
neziskovej organizácie je aplikácia Kanadskej stratégie boja proti
rakovine. Ide o päťročný plán, ktorý pripravil tím 700 bývalých
onkologických pacientov a onkológov. Jeho cieľom je zabezpečiť
šírenie informácií o najúčinnejšej prevencii, diagnóze a liečbe rakoviny
medzi jednotlivými onkologickými pracoviskami v krajine. Premiér
uviedol, že aplikácia stratégie by mohla podľa odborníkov
v tridsaťročnom horizonte predísť 1,2 miliónom nových prípadov
rakoviny a zachrániť pred úmrtím 423 tisíc onkologických pacientov.
Federálna vláda na tento projekt vyčlenila v tohtoročnom rozpočte 260
www.pm.gc.ca
miliónov kanadských dolárov.

Jediná pristávacia plocha pre UFO na svete
200 kilometrov severovýchodne od kanadského Edmontonu sa
nachádza St. Paul. Toto nenápadné mestečko s päťtisíc
obyvateľmi by na prvý pohľad nemuselo vzbudiť veľa
pozornosti, keby sa tu
nenachádzala
svetová
rarita – pris táv acia
plocha pre UFO.
Oficiálne otvorenie sa
uskutočnilo už v roku
1967, kedy na tejto
ploche pristal
s vrtuľníkom vtedajší
kanadský minister
obrany Paul Hellyer. Na
zadnú časť plochy je vyrytá mapa Kanady, nad ňou visia vlajky
všetkých provincií. Do steny je umiestnené puzdro s listami
adresovanými Kanaďanom, ktoré môžu byť prečítané až 3. júna
2067. V roku 1990 pribudlo k ploche turistické informačné
centrum v tvare lietajúceho taniera, v roku 1996 aj Centrum pre
interpretáciu neidentifikovateľných lietajúcich predmetov,
v ktorom nájdete aktuálne fotografie UFO, kruhy v obilí a ďalšie
(pre niekoho) dômyselné metódy, ako si robiť žarty z ľudí. Tému
UFO dopĺňa bezplatná linka, na ktorej sa môžete podeliť o vaše
vlastné skúsenosti zo stretnutia s mimozemšťanmi.
www.stpaulchamber.ca/ufolanding.html

Gibraltar Point – medzinárodné stretnutie umelcov
Kanadská nezisková organizácia Artscape organizuje v Toronte od
1. do 30. júna 2007 ďalší ročník medzinárodnej mesačnej stáže
nazvanej Gibraltar Point International Artist Residency Program.
Cieľom tohto stretnutia je umožniť tvorivú diskusiu
profesionálnym umelcom z rôznorodého geografického, kultúrneho
a estetického prostredia. Program im umožňuje rozmýšľať,
experimentovať a tvoriť v neobyčajne stimulujúcom prostredí. Je
otvorený kanadským aj zahraničným umelcom, ktorí dostanú
ubytovanie, ateliér a stravovanie zdarma, cestu a materiál si musia
uhradiť sami. Termín odovzdania prihlášok je 21. február 2007.
Podrobnejšie informácie a prihlášky nájdete na adrese
www.torontoartscape.on.ca/gpiarp .

KVÍZ O KANADE
Kde sa v Severnej Amerike prvýkrát ťažilo uhlie?
(Odpoveď a novú otázku nájdete v ďalšom vydaní Mozaiky.)
Odpoveď z minulého čísla: Najmenším hlavným mestom v
Kanade je Iqaluit v teritóriu Nunavut s 4 400 obyvateľmi.

