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90 rokov od zlomovej bitky v 1. svetovej vojne
9. apríla si Kanada pripomenula 90. výročie boja o hrebeň Vimy v
severnom Francúzsku, ktorý bol prvým úspešným útokom proti
nemeckej Hindenburgovej línii počas 1. svetovej vojny. V trojdňovej
bitke (9. - 12. apríla 1917), ktorej sa
zúčastnili všetky štyri kanadské divízie,
zahynulo 3 598 kanadských vojakov.
Bitku pripomína zrenovovaný
Kanadský národný pomník Vimy (na
obrázku), ktorý v roku 1936 postavil
kanadský sochár Walter Allward a na ktorom sú vytesané mená
11 285 kanadských vojakov, ktorí padli vo vojne. Veľkolepej
spomienkovej ceremónie sa zúčastnilo asi 15 000 ľudí vrátane
kanadského premiéra Stephena Harpera, kráľovnej Alžbety a
francúzskeho predsedu vlády Dominiqua de Villepina. Premiér sa o
bitke vyjadril ako o „medzníku v kanadskej histórii“, pretože tu po
prvýkrát Kanada bojovala ako samostatný národ. Boje o hrebeň
Vimy pripomenula aj generálna guvernérka Michaëlle Jean a
minister obrany Gordon O’Connor v Ottawe. www.vac-acc.gc.ca

Kanadskí vedci skúmajú Arktídu
V poslednej dobe boli oznámené výsledky dvoch zaujímavých
výskumných projektov v oblasti kanadského Severu. Kanadskí
sociológovia pripravujú spustenie internetovej databázy štatistických
informácií o arktických oblastiach v ôsmich krajinách, ktorých
územie presahuje polárny kruh (Kanada, USA, Fínsko, Grónsko,
Island, Nórsko, Rusko, Švédsko a Faerské ostrovy). Iniciátorom
celého medzinárodného projektu je profesor Gérard Duhaime z
Université Laval, ktorý sa už roky venuje sociálnym a ekonomickým
podmienkam života na kanadskom Severe. Databáza má názov
ArcticStat a jej spustenie bude súčasťou osláv tohtoročného
Medzinárodného polárneho roku. Svojím zameraním sa na život
miestnych obyvateľov predstavuje priekopnícky počin v skúmaní
oblastí, kde sa výskum tradične sústreďuje skôr na geológiu, zmeny
klímy či migráciu zvierat. Druhý projekt je výsledkom spolupráce
vedcov z Národnej rady pre výskum, profesora Mc Gill University
Stuarta Sabate a Toma Carrieresa z organizácie Canadian Ice
Service. Celému tímu sa vďaka grantu z kanadského ministerstva
prírodných zdrojov podarilo vyvinúť počítačový simulačný model,
ktorý umožňuje predvídať pohyb nebezpečných kusov ľadovcov,
ktoré sa odtrhnú a plávajú na voľnom mori. Kusy ľadovcov s
veľkosťou až pätnásťposchodovej budovy a s hmotnosťou 200 000
ton tak predstavujú veľké ekologické a ekonomické riziko pre ropné
plošiny umiestnené na mori a ropné tankery. Nový nástroj umožňuje
ich včasnú identifikáciu a odtiahnutie lodí, čo zabráni možnej kolízii.
www.chaireconditionautochtone.fss.ulaval.ca www.nrc-cnrc.gc.ca

Juno Awards 2007
1. apríla sa v Kanade udeľovali hudobné ceny Juno Awards, ktoré sú
obdobou slovenského Aurela či
amerických cien Grammy. Hviezdou
večera bola nepochybne kanadská
speváčka s portugalskými rodičmi
Nelly Furtado (na obrázku), ktorá
získala päť cien. Stala sa umelkyňou
roka, jej album Loose bol ocenený
hneď v dvoch kategóriách – Album
roka a Popový album roka, pieseň
Promiscuous sa stala singlom roka a speváčka dostala tiež Cenu

divákov. Skupinou roka sa stala torontská rocková kapela Billy
Talent, ktorá si odniesla aj ocenenie za rockový album roka.
Objavom roka je rockenrolový trubadúr Tomi Swick a montrealská
kapela Mobile. Bez ceny opäť neodišla ani speváčka a pianistka
Dianna Krall (vokálny džezový album). Kanadskí umelci získali
úspech aj vo svete. Hiphopový rapper K’naan získal cenu BBC ako
www.junoawards.ca www.nellyfurtado.com
objav roka.

Veľtrhy a obchodné výstavy v Kanade a kanadské
expozície v Európe
Pre čitateľov Mozaiky z podnikateľského, obchodného alebo
vedecko-výskumného
prostredia
uverejňujeme
informácie
o významných veľtrhoch a konferenciách v Kanade a tiež o tých
podujatiach
v Európe,
kde Kanada bude
mať
významné
zastúpenie. Zároveň vás pozývame na tieto akcie. V prípade
záujmu kontaktujte Obchodnú sekciu veľvyslanectva (Milan
Haruštiak, tel. +421-2-5920 4034; 0903 260 333; e-mail:
milan.harustiak@international.gc.ca ). Môžeme vám sprostredkovať
pozvania na sprievodné podujatia – exkurzie, stretnutia s kanadskými
firmami a recepcie.
European Seafood Exposition ESE 2007 - Brusel, Belgicko,
24. - 26. apríla. Významný svetový veľtrh zameraný na obchod a
spracovanie rýb a morských živočíchov, v pavilóne Kanady bude
www.euroseafood.com www.seafoodcanada.gc.ca
25 firiem.
PLAST-EX 2007 - Toronto, Kanada, 1. - 3. mája. Najväčšia
výstava a konferencia priemyslu výroby a spracovania plastov v
severnej Amerike (trojročná periodicita), s vyše 500 vystavovateľmi.
Nosné témy : automatizácia a inovácia, aplikácie pre automobilový
priemysel, obaly, recyklácia a šetrenie energií.
www.plast-ex.org
APMA 2007 - Hamilton, Kanada, 9. - 10. mája. Najväčšia
konferencia
a
výstava
kanadského
automobilového
priemyslu organizovaná Asociáciou
výrobcov dielcov
pre
www.apma.ca
automobilový priemysel (APMA).

Festival Hory a mesto – šesť kanadských filmov
8. ročník festivalu horských filmov a dobrodružstva Hory a mesto
sa uskutoční 12. - 15. apríla v priestoroch Auparku v Bratislave.
Diváci budú mať opäť možnosť vidieť cestovateľské a
adrenalínové filmy s horskou tematikou, stretnúť zaujímavých
domácich a zahraničných hostí, navštíviť cestovateľské kluby s
prednáškami a premietaniami a množstvo sprievodných akcií.
Hlavným hosťom festivalu je „pavúčí muž“ Alain Robert
z Francúzska, známy svojimi výstupmi na mrakodrapy a iné
výškové budovy a monumenty na celom svete bez istenia.
V tradične bohatej filmovej ponuke sa ani tento rok nestratila
kanadská produkcia. Spomedzi šiestich kanadských filmov
dávame do vašej pozornosti filmy Azi(a)mut, o québeckej
dvojici, ktorá bicykluje 8 000 km z Mongolska cez Čínu a Nepál
do Indie, Na bicykloch cez bolívijské Altiplano o prechode
vyschnutými náhornými planinami v Bolívii a Bezhraničná
obloha, poetický pohľad na život rogalistov z oblasti Mont Saintwww.horyamesto.sk
Pierre v Québecu.

KVÍZ O KANADE
Ktoré kanadské mesto bolo vybudované na suchej prérii bez jediného
stromu a každý strom musel byť vypestovaný človekom? (Odpoveď a
novú otázku nájdete v ďalšom vydaní Mozaiky.) Odpoveď z minulého
čísla: Ostrov svätého Jána (Île St. Jean) je pôvodný názov Ostrova
Princa Eduarda.

