19/07
20. septembra

Vláda predstavila nový sponzorský program
Ministerka kanadského dedičstva Josée Verner predstavila nový federálny
program vo výške 30 miliónov kanadských dolárov, ktorý je určený na
podporu miestnych aktivít vrátane kultúrnych festivalov či
poľnohospodárskych veľtrhov. Kanadská ministerka uviedla, že „z
programu budú mať úžitok ako lokálne akcie a podujatia, tak aj
profesionálne festivaly“. Informácie o programe po prvý raz zverejnil
premiér Stephen Harper ako súčasť federálneho rozpočtu na rok 2007/08.
Ide o náhradu podobného sponzorského programu, ktorý bol v minulosti
zneužitý (prípad vyšetroval sudca John Gomery, viď Mozaika 24/05
a 5/06 ). Vládnuci Liberáli potom prehrali hlasovanie o dôvere vláde, čo
www.pch.gc.ca
viedlo k predčasným voľbám v januári 2006.

Kanadskí ministri zahraničných vecí a obchodu v Sydney
Minister zahraničných vecí Maxime Bernier a minister pre
medzinárodný obchod David Emerson sa minulý týždeň zúčastnili
v Sydney samitu Rady pre ekonomickú spoluprácu Ázie
a Tichomoria (APEC). Minister Emerson sa zúčastnil aj niekoľkých
bilaterálnych stretnutí, napríklad so svojím vietnamským kolegom
diskutovali o možnostiach obchodu a investícií. Práve obchodné
a ekonomické záujmy spolu s bezpečnostnou politikou boli hlavnými
prioritami Kanady na tomto samite. Predstavitelia rady APEC prijali
taktiež takzvanú Sydneyskú deklaráciu o redukcii exhalácií
skleníkových plynov. Štáty APEC tvoria 41 % svetovej populácie
a zodpovedajú asi za 44 % medzinárodného obchodu. Po skončení
samitu zostal kanadský minister zahraničných vecí na oficiálnej
návšteve Austrálie a spolu s austrálskym premiérom Johnom
Howardom diskutovali o vzájomnej spolupráci Kanady a jej
„bratranca“, ako sa o Austrálii vyjadril 11. septembra pred
canberrským parlamentom kanadský premiér. www.apec2007.org

Kanaďania stále častejšie nakupujú u južného suseda
Zlé jazyky tvrdia, že po hokeji je nakupovanie v USA druhou
najobľúbenejšou činnosťou Kanaďanov. Tento neoficiálny koníček
zaznamenal neobyčajný nárast v 90. rokoch minulého storočia, kedy
výrazne vzrástol kanadský dolár a Kanaďania začali masívne chodiť
na nákupy za južné hranice štátu. Podobný trend sa podľa kanadskej
tlače objavil znovu v posledných mesiacoch a až štatistiky ukážu, či
v takom rozsahu, ako tomu bolo pred 17 rokmi. Najviac sa za
nákupmi k južným susedom vydávajú obyvatelia Ontária (88 %
zahraničných ciest Ontárijcov smeruje práve tam), výmena je ale
vzájomná (95 % návštevníkov Ontária tvorili v roku 2003
Američania). Keď hodnota kanadského dolára v období rokov 1989
až 2002 stúpla o 21 %, nákupy obyvateľov Ontária za hranicami
vyskočili až na približne 250 % a straty v provincii sa vyšplhali na 2
miliardy kanadských dolárov. Medzi súčasné obľúbené destinácie
patrí Detroit (mesto vzdialené 3 hodiny od Toronta) a Port Huron
v Michigane, Watertown v New Yorku (2 hodiny od Ottawy), Grand
Forks v Severnej Dakote (2 hodiny 40 minút od Winnipegu) či
Bellingham vo Washingtone (iba hodina cesty od Vancouveru).
Nakupovanie za hranicami štátu prebieha samozrejme aj cez internet.
Po Ontáriu (35 %) nasledujú tento trend obyvatelia prériových
provincií (Manitoba, Saskatchewan a Alberta – 22 %) a Britskej
Kolumbie (19 %). Najvyhľadávanejšími americkými tovarmi sú
oblečenie, obuv, kozmetika, vitamíny a nábytok. www.statcan.ca

Dobrovoľníctvo v Kanade
Podľa posledných známych štatistických údajov z roku 2004 prispeli
dobrovoľníci v Kanade v tomto roku organizáciám 2 miliardami hodín

práce, čo je ekvivalent jedného milióna plných úväzkov ročne.
Dobrovoľníckej činnosti sa venovalo takmer 12 miliónov Kanaďanov,
a to predovšetkým v oblasti športu a rekreácie, sociálnych služieb,
vzdelávania,
výskumu
či
v náboženských
organizáciách.
Dobrovoľnícky sektor Kanady sa skladá zo 161 000 neziskových
organizácií s 12 miliónmi dobrovoľníkov a 2 miliónov platených
zamestnancov, ktorých združuje organizácia Canada Volunteer.
Dobrovoľníctvo podporujú aj
kanadskí zamestnávatelia (formou
skrátenej pracovnej doby či
zaplatenia nadčasu) a programom
Canada Volunteerism Initiative
(CVI) aj kanadská vláda. Medzi
zaujímavé fakty patrí aj to, že 54 %
organizácií v Kanade funguje len na báze dobrovoľníkov a že
najčastejšie títo dobrovoľníci pochádzajú z radov mladých občanov,
vysokoškolákov a ľudí z domácností s príjmom vyšším než 100 000
dolárov. Jeden príklad za všetky – pri sobotňajšom „Veľkom
upratovaní“, ktoré sa koná každoročne v septembri v Kanade, sa čistia
brehy a toky riek. V tomto roku sa upratovania zúčastnilo 60 000
dobrovoľníkov na 1 200 miestach po celej krajine. www.volunteer.ca

Mezinárodný filmový festival v Toronte
V dňoch 6. – 15. septembra sa v Toronte konal 32. ročník filmového
festivalu, ktorý je považovaný za najvýznamnejší severoamerický
filmový festival. Predstavilo sa na ňom 349 filmov z niekoľkých
desiatok krajín sveta. Hlavnú cenu, o ktorej rozhodujú diváci, získal film
Eastern Promises kanadského kultového režiséra Davida Cronenberga.
Je to príbeh z prostredia ruskej mafie v Londýne. Cenu medzinárodných
kritikov FIPRESCI získala mexická dráma La Zona režiséra Rodriga
Pláa. Ako najlepší kanadský celovečerný film bol vybraný film Guya
Maddinsa My Winnipeg. Kanadský filmár v ňom s humorom zobrazuje
tvár svojho rodného mesta. Najlepším kanadským celovečerným
debutom sa stala snímka Stéphana Lafleura Continental, un film sans
fusil - o štyroch samotároch, cesty ktorých sa nečakane stretnú. Cenu za
najlepší kanadský krátky film získal film Pool režiséra Chrisa Chong
Chan Fuiho. Porota ho označila za nezabudnuteľný film o tom, ako
zvládnuť devastáciu – hlavnou hrdinkou filmu je práve vodná nádrž,
www.tiffg.ca
podľa ktorej je pomenovaný.

Štipendium pre univerzitných bádateľov
Knižnica a národné archívy Québecu (Bibliothèque et Archives
nationales du Québec, BAnQ) ponúkajú štipendium vo výške
10 000 kanadských dolárov pre dvoch a viac výskumníkov
z cudziny na kratšiu (20 až 60 dní) či dlhšiu (61 až 120 dní) stáž.
Výskum musí súvisieť s kultúrnym dedičstvom uloženým práve
v tejto inštitúcii. Termín odoslania motivačného listu, životopisu,
témy práce a formulára je do 15. novembra 2007. Bližšie
informácie podá Isabelle Crevier isabelle.crevier@banq.qc.ca,
alebo ich nájdete na webových stránkach www.banq.qc.ca.

KVÍZ O KANADE
Koľko hodín strávil vo vesmíre (mimo stanicu) astronaut Dave
Williams, ktorý tak v auguste tohto roku na medzinárodnej misii
vytvoril kanadský rekord? (Odpoveď a novú otázku nájdete v
ďalšom vydaní Mozaiky.) Odpoveď z minulého čísla: Ľudia, ktorí
imigrovali do Kanady v posledných desiatich rokoch, tvorili v
roku 2001 6,2 % kanadskej populácie.

