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Kanadské udalosti roku 2006
Uplynulý rok sa v Kanade niesol v znamení politických zmien a
ekonomickej prosperity. Začiatkom roka boli liberáli nútení odovzdať
vládu do rúk konzervatívcov. Krajina prosperovala a splácala dlhy,
výrazný podiel na tom mala aj ropná konjunktúra v Alberte. V oblasti
kultúry môžeme spomenúť napríklad novú zbierku Leonarda Cohena
The Book of Longing, ktorá sa stala prvým kanadským knižným
bestsellerom v oblasti poézie.
• 4. januára umiera nestor kanadskej poézie, montrealský
básnik Irving Layton.
• 23. januára vyhráva parlamentné voľby Konzervatívna
strana. Zisk 36,3 % hlasov a 124 kresiel v 308-člennej Dolnej
snemovni jej umožňuje zostaviť iba menšinovú vládu
tolerovanú opozíciou.
• 6. februára skladá slávnostnú prísahu 22. kanadský premiér,
predseda Konzervatívnej strany Stephen Harper.
• 17. mája umiera v Afganistane kapitánka Nichole Goddard.
Stáva sa tak 16. kanadskou vojnovou obeťou v krajine a
prvou Kanaďankou v uniforme, ktorá kedy v boji padla.
• 2. a 3. júna zatýka kanadská polícia 17 osôb podozrivých z
prípravy teroristických útokov v Kanade, vrátane atentátu na
predsedu vlády.
• 12. júna umiera Ken Thompson, mediálny magnát a
filantrop, najbohatší Kanaďan a 9. najbohatší človek na svete
(podľa časopisu Forbes).
• 22. júna je tibetský duchovný vodca Dalajláma jednohlasne
zvolený Dolnou snemovňou za čestného občana Kanady.
• 18. augusta sa končí v Toronte doposiaľ najväčšia
medzinárodná konferencia o víre HIV a chorobe AIDS.
• 2. decembra je bývalý minister životného prostredia
Stéphane Dion zvolený za nového predsedu Liberálnej
strany, a stáva sa tak lídrom opozície.

Kanadskí vojaci mediálnou osobnosťou roka
Novinári a rozhlasoví reportéri zvolili Kanaďanov a Kanaďanky, ktorí
slúžia v armáde mediálnou osobnosťou roka 2006. Druhýkrát v
šesťdesiatročnej histórii súťaže agentúry Canadian Press tak dali
žurnalisti prednosť symbolickej voľbe pred konkrétnou osobnosťou. Ich
rozhodnutie je tiež výrazom podpory 2 300 kanadských vojakov, ktorí
pôsobia v južnom Afganistane a snažia sa tejto krajine umožniť prechod
k demokracii. Od roku 2002, kedy Kanada do tejto krajiny vyslala prvé
jednotky, tu bolo zabitých 44 kanadských vojakov a jeden diplomat.
Statočnosť a obetavosť Kanaďanov a Kanaďaniek nasadených v
Afganistane a ich rodín spomenuli vo svojich novoročných prejavoch aj
generálna guvernérka Michaëlle Jean a premiér Stephen Harper.
Predseda vlády dokonca uviedol, že návšteva kanadských vojakov,
humanitárnych pracovníkov a diplomatov, ktorí pôsobia v Afganistane,
predstavovala pre neho najväčšiu udalosť roka. Generálna guvernérka sa
vo svojom prejave venovala predovšetkým svojej ceste po Afrike a
uviedla, že sa situácia na tomto kontinente začína stabilizovať.
www.cbc.ca/news www.gg.ca www.pm.gc.ca

Kanadská technológia pomáha rozvoju TV cez internet
Vancouverská spoločnosť Even Technologies Inc. vyvinula
technológiu, ktorá by mala uľahčiť a urýchliť rozvoj televízneho
vysielania cez internet (IPTV) a služby video na želanie poskytované
telekomunikačnými firmami. Koncom minulého roku firma
predstavila novú verziu 1.5 svojho kódovacieho a dekódovacieho

produktu PSI_V, ktorý údajne umožňuje unikátnu kompresiu video
dát. Telekomunikačné spoločnosti tak môžu svojim zákazníkom
ponúkať kvalitnejšie služby bez toho, aby museli nákladne
modernizovať svoje prenosové siete. PSI_V zaistí internetový prenos
televízie so štandardným rozlíšením už pri rýchlosti 750 kb/s. V
prípade dynamicky sa rozvíjajúcej televízie s vysokým rozlíšením
(HDTV) je prenos možný už pri rýchlosti 3Mb/s. Aj pri vzdialenosti
väčšej ako 6 km od ústredne je možné doviesť signál až do troch
televízorov na domácnosť bez ďalších investícií do infraštruktúry.
Kanadská technológia nájde využitie aj v ďalších aplikáciách, napr. pri
prenose videokonferencií, vzdelávaní na diaľku či projekciách počas
letu na palube lietadla.
www.eventechnologiesinc.com

Operácia červený nos zachraňuje životy
S životu nebezpečným alkoholom za volantom je možné bojovať
rôznymi spôsobmi. Skôr na prevenciu než na tresty stavili organizátori
unikátnej akcie nazvanej Operácia červený nos. Projekt vznikol v roku
1984 v meste Québec. Cieľom
tohto projektu je ponúknuť
vodičom možnosť odvozu ich
vlastnými autami v situácii, keď
je ich schopnosť viesť auto
znížená. Akcia prebieha počas
vianočných sviatkov a na záver
roka. Od svojho vzniku už
dobrovoľníci umožnili viac než
miliónu spoločensky
indisponovaných vodičov
bezpečný návrat domov. Služba je zadarmo, jedinou podmienkou je
vlastniť automobil, ktorý dobrovoľníci dopravia na stanovené miesto aj s
vodičom. Dnes služba funguje v celej Kanade a stáva sa čím ďalej
populárnejšou. Dobrovoľné príspevky klientov odovzdávajú organizátori
mládežníckym združeniam. Za viac ako 20 rokov fungovania
„červených nosov“ sa podľa organizátorov taktiež zmenila atmosféra v
spoločnosti. Zatiaľ čo na začiatku boli ľudia považovaní za slabochov,
ak sa nechali odviesť po požití alkoholu domov niekým iným, dnes je
šoférovanie pod vplyvom alkoholu považované za spoločensky
neprijateľné. Červené nosy už fungujú aj v Európe, napríklad vo
Francúzsku a vo Švajčiarsku.
www.operationnezrouge.com

Útulok pre medvede
V québecom mestečku Sacré-Coeur vznikol v tomto roku sirotinec pre
medvieďatá. Nejde o atrakciu pre verejnosť, ako upozorňujú
zakladatelia Isabelle a Alain Boyaval, ale snahou tohto centra je vrátiť
už samostatné medvieďa späť do voľnej prírody. Na to je prispôsobený
aj chod útulku: kontakt medzi ľuďmi a zvieratami je obmedzený na
minimum, ľudia, ktorí sa o medvedie mláďatá starajú a živia ich, sú
prezlečení za zvieratá. Medvieďatá sa takto učia mať strach z ľudí a sú
zároveň chránené pred smrťou na cestách alebo pred lovcami.
Francúzski prírodovedci, reportéri, fotografovia a hlavne veľkí
milovníci medveďov, ktorí s týmto nápadom prišli, založili tiež Spolok
na ochranu medveďov.
www.faune-explo.com

KVÍZ O KANADE
Kedy a kde bola prvýkrát transplantovaná srdcová chlopňa?
(Odpoveď a novú otázku nájdete v ďalšom vydaní Mozaiky.)
Odpoveď z minulého čísla: Myšlienka Červených nosov pochádza z
Québecu a ide o neziskovú akciu podporujúcu šoférovanie bez alkoholu.

