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Michael Calcott – nový veľvyslanec Kanady

Poštoví elfovia majú plné ruky práce

11. decembra odovzdal Michael Calcott prezidentovi republiky
Ivanovi Gašparovičovi poverovacie listiny a oficiálne sa tak stal
novým veľvyslancom Kanady v Slovenskej republike. Michael
Calcott vyštudoval
anglistiku a romanistiku
na University of
Toronto a v kanadskej
štátnej správe pôsobí od
roku 1979. V roku 1993
začal pôsobiť na
Ministerstve občianstva
a p r i sťahovalectva
Kanady. V roku 1996
sa presunul na
Sekretariát Finančnej a správnej rady, kde napríklad viedol Odbor
ministerských a exekutívnych služieb a Odbor komunikácie
a exekutívnych služieb. Na Ministerstvo zahraničných vecí
a medzinárodného obchodu nastúpil v roku 2003 ako generálny
riaditeľ Odboru exekutívnych služieb a neskôr sa stal generálnym
riaditeľom Kanadského vzdelávacieho inštitútu pre diplomatov.

Od roku 1982 dostal Santa Claus viac než 14 miliónov listov od detí z
celého sveta. Ročne tak tento patrón detí alebo skôr 11 000
zamestnancov Kanadskej pošty odpovie na viac ako milión listov.
Týmto dobrovoľníkom sa hovorí poštoví elfovia a odpovede posielajú
deťom v tom jazyku, v akom list dostali, vrátane Braillovho písma.
Deti Santovi píšu na poštovú adresu Severný pól, H0H 0H0 Kanada,
môžu ale tiež poslať email. Kanadská pošta už šiesty rok prispela
Armáde spásy čiastkou 25 000 kanadských dolárov, ktorá poslúži vo
vianočnom období deťom, ktoré to najviac potrebujú. Kanadskí
občania venovali v minulom roku na charitatívne účely takmer 8
miliárd kanadských dolárov, čo je o 14% viac ako v predchádzajúcom
roku. Najväčšie charitatívne akcie sa konajú už tradične práve na
www.canadapost.ca/santascorner
Vianoce.

Kanada podporuje opozíciu v Bielorusku
10. decembra, v Deň ľudských práv, usporiadal Chargé d’affaires
Kanady John Broadbent recepciu na počesť lídra bieloruskej opozície
Aliaksandra Milinkeviča. Milinkevič bol v Bratislave na jednodňovej
návšteve na ceste do Štrasburgu, kde v
Európskom parlamente dostal
Sacharovovu cenu za rok 2006 za
slobodu myslenia. John Broadbent vo
svojom príhovore vyzdvihol aktívnu
podporu Kanady demokracii a ľudským
právam v Bielorusku a spomenul kroky
kanadskej vlády, ktorými reagovala na
zmanipulované prezidentské voľby v marci 2006. Recepcie sa zúčastnili
predstavitelia Ministerstva zahraničných vecí SR, poslanci, novinári,
predstavitelia mimovládnych organizácií a zahraniční diplomati. Na
fotografii Aliaksandr Milinkevič (vľavo) a John Broadbent.

Kanadské Vianoce
V Kanade sa vianočné sviatky líšia podľa pôvodu obyvateľov,
náboženstva, ale aj podľa provincií. Frankofónni Kanaďania uctievajú
väčšinou katolícku tradíciu, anglofónni protestantskú, Inuiti oslavujú
Sinck Tuck a Kanaďania ázijského pôvodu oslavujú vianočné sviatky
aj z iných kultúrno-historických dôvodov. Pripomeňme si aspoň
niektoré z mnohých kanadských vianočných tradícií. V čase príchodu
prvých írskych osadníkov sa v oblasti Nového Škótska a
Newfoundlandu rozšírila vianočná tradícia, pri ktorej ľudia v
maškarných kostýmoch obchádzajú svojich susedov, spievajú, tancujú
a koledujú. Preoblečení sa pýtajú, či „môžu ísť maškary ďalej“ (Any
mummers ‘loud in?) a ak ich hostiteľ nespozná, musí sa ku
koledujúcim pridať. V Newfoundlande a Labradore sa na Štedrý deň z
rastliny kvaka (turnip) vydlabe akýsi svietnik, ktorý sa so zapálenou
sviečkou vo vnútri dáva deťom. V rade kanadských miest sa už od
novembra konajú sprievody – Santa Claus Parade, ktoré otvárajú
vianočnú sezónu. Deti sa každý rok tešia na rozprávkové postavičky,
kapely, predovšetkým ale na Santa Clausa, ktorý sprievod uzatvára.
Napríklad v Toronte sa sprievody so Santa Clausom konajú už od roku
www.thesantaclausparade.com
1905.

Kanaďan na ceste okolo sveta
V júnovej Mozaike (13/06) sme písali o Kanaďanovi, ktorý v roku
2000 vyrazil na dvanásťročnú cestu okolo sveta. 40. navštívenou
krajinou je Slovensko, kam Jean Béliveau zamieril po Českej
republike a Rakúsku. V utorok sa stretol so
zástupcami médií a zamestnancami
veľvyslanectva. Pred sebou má cestu do
Budapešti (kde strávi vianočné a novoročné
sviatky) a po Európe, Strednom východe
a Ázii sa chystá i do Austrálie a na Nový
Zéland. Počas svojho putovania propaguje
myšlienku Dekády mieru a konca násilia
pre deti z celého sveta 2001 - 2010, ktorú
vyhlásila OSN. Jean Béliveau sa presúva
len peši, so sebou má pojazdný
trojkolesový vozík, v ktorom je všetko jeho
vybavenie: trochu jedla, oblečenie, lekárnička, malý stan a spacák.
Na stránkach www.wwwalk.org nájdete okrem iného plán cesty,
fotografie z navštívených krajín alebo články z médií.

Inšpirácie na vianočný stôl – vianočný punč
4 šálky brusnicovej šťavy
2 šálky kryštálového cukru
1 šálka pomarančovej šťavy
1 l zázvorového piva
2 lyžičky citrónovej šťavy
Brusnicovú šťavu zohrejeme a rozpustíme v nej cukor. Pridáme
pomarančovú a citrónovú šťavu a necháme vychladnúť. Pred
podávaním pridáme zázvorové pivo. Môžeme podávať aj teplé.

Príjemné prežitie vianočných
sviatkov a všetko najlepšie do
nového roku všetkým čitateľom
želá Veľvyslanectvo Kanady.
KVÍZ O KANADE
Odkiaľ pochádza myšlienka Červených nosov a o aké združenie
ide? (Odpoveď a novú otázku nájdete v ďalšom vydaní Mozaiky.)
Odpoveď z minulého čísla: Uhlie sa prvýkrát v Severnej Amerike
ťažilo v mestečku Port Morien v Novom Škótsku.

