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Humanitárne projekty Kanady v Afganistane

Alcan začal s výrobou na Slovensku

Kanadská vláda venuje prostredníctvom organizácie CIDA
(Canadian International Development Agency) 1,5 milióna
amerických dolárov na očkovanie proti detskej obrne pre viac ako
7 miliónov afganských
detí mladších ako päť
rokov. Táto nákazlivá
infekcia sa vyskytuje
okrem Afganistanu už
iba v Indii, Nigérii a
Pakistane. Ďalšie
humanitárne projekty sa
týkajú investícií do
programov, ktoré majú
posilniť úlohu žien v
Afganistane (9 miliónov kanadských dolárov) a poskytnúť pomoc
utečencom (10 miliónov kanadských dolárov). Kanadský premiér
Stephen Harper je tento týždeň na svojej druhej návšteve
Afganistanu, kde prebieha stretnutie s prezidentom Hamidom
Karzáím a kanadskými vojakmi, ktorých je v tejto krajine 2 500.
www.canada-afghanistan.gc.ca www.acdi-cida.gc.ca

Spoločnosť Alcan Extruded Products, súčasť Alcan Engineered
Products, dcérska spoločnosť kanadskej firmy Alcan Inc., otvorila 15.
mája nový závod na výrobu hliníkových profilov v Leviciach. Podnik
bude zásobovať neustále rastúci východoeurópsky trh mäkkých zliatin.
Celková výška investície dosiahla 35 mil. USD, respektíve 1 mld.
SKK. „Tento vysoko moderný podnik vybudovaný na Slovensku
umožní Alcan Extruded Products dodávať východoeurópskym
zákazníkom široké spektrum produktov v kľúčových segmentoch trhu
akými sú automobilový priemysel, stavebníctvo a doprava,” uviedol
Reinhard Fleer, prezident spoločnosti. Podnik v plnej kapacite, ktorú
dosiahne v blízkej budúcnosti, predstavuje zamestnanie pre 200
pracovníkov a objem výroby 25 tisíc ton v hodnote 50 mil. € ročne.
Koncern Alcan Inc. je druhý najväčší výrobca a spracovateľ hliníka na
svete, zamestnáva 68 000 zamestnancov v 61 krajinách, s ročným
www.alcan.com
objemom predaja 23,6 mld. USD.

Konferencia: Kanada a moslimská identita
V dňoch 19. - 20. mája sa konala v Ottawe výročná konferencia
kanadskej pobočky Severoamerickej islamskej spoločnosti (ISNA).
Hlavnou témou bola identita kanadských moslimov a na podujatí
vystúpil okrem iných aj oxfordský profesor Tarif Ramadan, ktorý bol
pred niekoľkými rokmi hosťom pražského Fóra 2000. Kanadské
médiá dávajú konferenciu a jej tému do kontextu s debatou o
multikulturalizme a začleňovaní prisťahovalcov do spoločnosti, ktorá
v poslednej dobe intenzívne prebieha v celej Kanade. Jedným z
príkladov úsilia krajiny o integráciu prisťahovalcov a zároveň o
zachovanie priestoru pre ich etnickú či náboženskú identitu sú dve
čerstvé správy z Québecu a Ontária. V obidvoch provinciách sa
podľa kanadských médií objavila prvá základná škola, ktorá začne
svojim žiakom v budúcom školskom roku ponúkať vyučovanie
čiastočne v arabčine. Program québeckej školy bude zahrňovať tiež
hodinu venovanú islamu a začne fungovať pre najmladších žiakov.
Pokiaľ sa osvedčí, bude rozšírená na ostatné ročníky. Napríklad v
ontárijskej škole Franka Begleya vo Windsore-Essexe je arabčina
materinským jazykom polovice všetkých žiakov.
www.isnacanada.com www.cbc.ca

Štipendiá na štúdium québeckej literatúry v Montreale
Stredisko medziuniverzitného výskumu québeckej literatúry a
kultúry (CRILCQ) každoročne vypisuje spoločne s Université de
Montréal dve štipendiá pre študentov, ktorí nepochádzajú z Québecu
a ktorí sa zaoberajú québeckou literatúrou. Štipendium Jean-Cléa
Godina v hodnote 7 000 dolárov umožňuje študentovi či študentke
magisterského alebo doktorandského cyklu stráviť minimálne tri
mesiace na Université de Montréal. V minulosti už toto štipendium
získal Petr Vurm z Masarykovej univerzity v Brne. Postdoktorandské
štipendium CRILCQ ponúka 20 000 dolárov doktorandovi, ktorý už
predložil na obhajobu svoju doktorandskú prácu. Umožňuje mu
výskumnú prácu na tému z québeckej kultúry a literatúry priamo na
pôde univerzity v Montreale. U obidvoch štipendií je termín pre
podanie žiadostí do 31. mája. Bližšie informácie nájdu záujemcovia
na adrese www.crilcq.org/bourses/.

Novinky v literatúre
Na významnú britskú literárnu cenu Booker Prize boli v tomto roku
nominovaní traja kanadskí spisovatelia – Margaret Atwood, Alice Munro
a Michael Ondaatje. Práve posledný spomínaný spisovateľ, pôvodom zo
Srí Lanky, vydal minulý mesiac ďalší dlhoočakávaný román Divisadero.
Autor románu Anglický pacient, ktorý bol v roku 1996 sfilmovaný, nás
tentoraz zavedie do Nevady, San Francisca a Francúzska. Román rozpráva
príbeh členov jednej neštandardnej rodiny, kde spolu žijú dve nevlastné
dcéry s otcom a rodinným pomocníkom. Formou koláže sa dozvedáme
jednotlivé príbehy týchto ľudí po tom, ako ich životné osudy zavedú do
rozdielnych miest. Divisadero je román o vášni, stratách, láske, rodine a
spomienkach, ale aj o tom, že minulosť nemožno vymazať ani zabudnúť.
Ďalšou novinkou je kniha A Memoir of Friendship: The Letters Between
Carol Shields and Blanche Howard. Ako už názov hovorí, ide o
korešpondenciu medzi dvoma ženami, prozaičkou a poetkou Carol Shields
a jej priateľkou Blanche Howard, spisovateľkou a manželkou poslanca
Bruca Howarda. Spriatelené spisovateľky sa vždy navzájom podporovali a
dokonca napísali aj spoločné dielo Celibate Season, román vo forme listov.
Kritici o knihe A Memoir of Friendship, v ktorej obidve ženy vyjadrujú
tiež názory na kanadských spisovateľov, hovoria ako o spoločenskej
www.mcclelland.com
histórii ženskej literárnej tvorby v Kanade.

Obrátené vodopády – turistická atrakcia
K najznámejšej turistickej atrakcii v provincii Nový Brunšvik patria
takzvané Obrátené vodopády (Reversing Falls). Hladina vody v rieke St.
John začne v dôsledku prílivu vo Fundskej zátoke stúpať a voda v rieke
tečie opačným smerom. Tento úkaz sa vyskytuje denne na niekoľkých
riekach vlievajúcich sa do Fundskej zátoky, napríklad na rieke Petitcodiac
v Monctone či rieke Salmon v Novom Škótsku. Prílivová vlna je niekedy
taká silná, že sa môže prejaviť až 130 kilometrov proti prúdu, teda
napríklad v meste Fredericton. Názov obrátené vodopády je trochu
zavádzajúci – ide skôr o opačný smer prúdu rieky a akési kaskády, ktoré
www.tourismnewbrunswick.ca
pripomínajú malé vodopády.

KVÍZ O KANADE
Ako sa volá najmenší kanadský vták a kde sa vyskytuje?
(Odpoveď a novú otázku nájdete v ďalšom vydaní Mozaiky.)
Odpoveď z minulého čísla: Najmenšiu knižnú miniatúru na svete
vyrobili vedci z univerzity Simona Frasera v kanadskom
Vancouveri. Knižka má rozmery 0,07 na 0,1 milimetra.

