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Kanada sa intenzívne angažuje v Afganistane

Akademická mobilita - Národný štipendijný program SR

25. augusta oznámila ministerka medzinárodnej spolupráce Beverley J.
Oda, že Kanada zvýši rozvojovú pomoc juhoafgánskej provincii Kandahár
o 45 miliónov dolárov. Finančné prostriedky budú venované na päť
kľúčových zdravotníckych a sociálnych projektov v nebezpečnej oblasti,
kde pôsobí kanadský provinčný rekonštrukčný tím s 2 500 vojakmi,
diplomatmi a humanitárnymi pracovníkmi. Kanada je pre Afganistan
jedným z piatich najväčších darcov, v priebehu desiatich rokov tejto
krajine venuje miliardu dolárov na projekty zvyšujúce kvalitu vládnych a
samosprávnych orgánov, posilnenie bezpečnosti a na obnovu krajiny.
Podľa nedávneho prieskumu agentúry Ipsos-Reid podporuje kanadskú
účasť na operácii ISAF vedenej NATO s mandátom OSN v Afganistane
tesná väčšina Kanaďanov (51 %), 45 % je proti. Prieskum prebiehal
v dobe, keď zabitím dvoch vojakov stúpol počet kanadských obetí
v krajine na 69. Parlamentný výbor pre obranu zložený zo zástupcov
všetkých politických strán v júni tohto roku vydal správu, v ktorej
konštatuje, že kanadské aktivity na juhu Afganistanu predstavujú „zatiaľ
najlepšiu“ kanadskú misiu, ktorá úspešne spája obranné, rozvojové a
diplomatické ciele. Slovensko nedávno oznámilo, že misiu v Afganistane
zaradí medzi svoje prioritné operácie krízového manažmentu.
www.afghanistan.gc.ca www.acdi-cida.gc.ca

V rámci programu sa študenti a doktorandi slovenských vysokých
škôl môžu uchádzať o štipendijné pobyty v Kanade. Výskumní
pracovníci a vysokoškolskí učitelia slovenských vysokých škôl
a SAV môžu získať cestovné granty. Štipendiá na študijné,
výskumné a prednáškové pobyty na Slovensku môžu získať
študenti, doktorandi, výskumní pracovníci a vysokoškolskí učitelia
z Kanady. Najbližšia uzávierka na letný semester 2007/2008 je 15.
www.scholarships.sk www.stipendia.sk
novembra 2007.

Spolupráca Kanady a Európskej únie
Vzťah Kanady a Európskej únie prerástol od čisto ekonomického partnerstva
v 50. rokoch minulého storočia do veľmi blízkeho a strategického
spojenectva, ktoré zahŕňa spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku a
riešenie kľúčových otázok ako je mier a bezpečnosť či zmeny klímy.
Medzi ďalšie oblasti spolupráce patrí napríklad rybolov (jeho obmedzenia
a ochrana ohrozených druhov), vzdelávanie (napríklad granty pre
vysokoškolské inštitúcie viď Mozaika 7/07) a samozrejme obchod (EÚ je
pre Kanadu druhým najväčším hospodárskym partnerom). Najvyšší
predstavitelia Kanady a EÚ sa taktiež pravidelne stretávajú na samitoch,
posledný z nich sa konal tohto roku v júni (viď Mozaika 12/07). Jednou z
najaktuálnejších iniciatív je ponuka grantov organizáciám a vzdelávacím
inštitúciám, ktoré formou konferencií, výskumov či programov zvýšia
povedomie Kanaďanov o Európskej únii. Žiadosti o granty musia byť
poslané Európskej únii najneskôr do 11. októbra 2007.
http://ec.europa.eu/external_relations/na/index.htm

Kanadské štipendiá na akademický rok 2007 – 2008
Kanadská vláda ponúka slovenským a českým vysokoškolským
učiteľom a vedeckým pracovníkom mesačné štipendijné pobyty v
Kanade. FEP (Faculty Enrichment Program/Bourse de complément de
spécialisation) je určený na prípravu nového kurzu, ktorého obsah sa
týka aspoň z 33 % Kanady. Kurzy kanadských štúdií ponúkajú sociálne
a humanitné vedy ako ekonómia, právo, medzinárodné vzťahy, história,
politológia, sociológia, geografia, umenie a literatúra, lingvistika,
vzdelávanie, mediálne štúdiá, životné prostredie, architektúra a ďalšie
príbuzné odvetvia. Exaktné vedy typu fyzika, chémia, lekárstvo či
inžinierstvo však na štipendium uznávané nie sú. Ďalší program FRP
(Faculty research program/ Bourse de recherche) je určený na prípravu
odborných článkov a publikácií v oblasti kanadských štúdií. A nakoniec
tretí grantový program, Canada-Europe, podporuje výskumnú
spoluprácu medzi európskymi a kanadskými inštitúciami. Termín
odovzdania prihlášok je 23. novembra 2007. Podrobné informácie
vrátane formulárov nájdete na www.canada.cz alebo www.iccsciec.ca. V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na Magdalenu
Fiřtovú z Veľvyslanectva Kanady v Prahe na
magdalena.firtova@international.gc.ca, tel. 00 420 272 101 825.

Whistler: aktivity po celý rok
Mekka cyklistov ponúka 200 km upravených ciest pre cyklistov s
vlekmi. Cyklistické cesty majú svoje mená, napríklad cesta
Schleyer nesie meno jedného zo svetovo najfotografovanejších
cyklistov Richieho Schleyera, ktorý žije práve vo Whistleri a
pravidelne sa preháňa po okolí. Napriek tomu, že letu v tejto oblasti
ešte úplne neodzvonilo, na chladnejšie počasie sa už nedočkavo
tešia všetci náruživí lyžiari. Stredisko Whistler nebolo pre zimné
olympijské hry 2010 vybrané len tak náhodou. Zimné zjazdovky (8
tisíc akrov) patria k najlepším v Severnej Amerike. Okrem
bežeckých stôp sa tu môžete odviezť na snežnom skútri či na psom
záprahu. Whistler vybudovala firma Intrawest, ktorá od roku 1976,
od doby svojho vzniku, postavila alebo upravila 14 horských
stredísk v Severnej Amerike a v Európe (napríklad Mt. Tremblant v
Québecu, Paronama Mountain Village v Britskej Kolumbii či Blue
Mountain v Ontáriu) a patrí vo svojom odbore medzi svetové
špičky. www.whistlerblackcomb.com www.vancouver2010.com
www.intrawest.com

Viete, že...
sa najväčší bobor na svete nachádza práve v Kanade? Bobor má
výšku skoro päť
metrov a šírku tri
metre a sedí na šesť
metrov dlhej klade.
Nachádza
sa
v
albertskom mestečku
Beaverlodge, teda v
Bobrej nore. Bobor je
symbolom Kanady
od roku 1975. V
Kanade si tiež môžete
pochutnať na bobrom
chvostíku (beaver’s tail/queue de castor), ktorý neodmysliteľne patrí
napríklad k ottawskému zimnému festivalu Winterlude. Bobrí chvost
je pšeničná placka asi 30 cm dlhá a 8 cm široká, ktorá je ochutená
napríklad cukrom so škoricou, javorovým sirupom, banánom s
čokoládou alebo dokonca aj cesnakovým maslom a lososom.
http://beaverlodge.ca

KVÍZ O KANADE
Koľko percent obyvateľov Kanady tvorili v roku 2001 ľudia,
ktorí emigrovali do Kanady v posledných desiatich rokoch?
(Odpoveď a novú otázku nájdete v ďalšom vydaní Mozaiky.)
Odpoveď z minulého čísla: Štyrmi provinciami, v ktorých žije 86
% obyvateľov Kanady, sú Ontário, Québec, Britská Kolumbia
a Alberta.

