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Kanada podporuje demokraciu v Barme a Palestíne

Kanadský Santa v Guinessovej knihe rekordov

14. decembra oznámil minister zahraničných vecí Maxime
Bernier, že Kanada sprísňuje sankcie uvalené na vojenskú juntu
vládnucu v Barme. Vláda tak reaguje na to, že aj napriek
medzinárodnému nátlaku režim v Barme naďalej hrubo porušuje
základné ľudské práva tamojších občanov. Podľa nového Kanada
zakazuje napríklad dovoz akéhokoľvek tovaru z tejto krajiny,
zmrazuje kanadské aktíva barmských občanov napojených na
vládnúce kruhy a zakazuje kanadské investície v Barme. „Nové
kanadské opatrenia (voči Barme) predstavujú najprísnejšie
sankcie na svete,” uviedol Maxime Bernier a dodal, že vláda
považuje sankcie za najefektívnejšiu formu nátlaku na vojenskú
juntu. Kanada sa taktiež snaží podporiť demokratickú opozíciu
v Barme. V tomto roku napríklad udelila čestné kanadské
občianstvo vodkyni barmskej opozície a nositeľke Nobelovej
ceny za mier Aung San Suu Kyi. Podpora demokracie je
tradičnou súčasťou kanadskej zahraničnej politiky. 17. decembra
to Ottawa znovu ukázala pri oznámení o finančnom príspevku na
politickú a hospodársku stabilizáciu Palestíny. Minister Maxime
Bernier tak urobil na konferencii darcovských štátov a
medzinárodných organizácií o pomoci pre Palestínu v Paríži.
Kanada venuje Palestíne v priebehu piatich rokov 300 miliónov
dolárov na podporu bezpečnosti, demokratickej vlády a
hospodárskej obnovy palestínskych území. Maxime Bernier
dodal, že podmienkou kanadského príspevku je pokrok
demokratizačných reforiem na palestínskych územiach a posun v
www.international.gc.ca
izraelsko-palestínskych rokovaniach.

Najpopulárnejší kamarát na dopisovanie je každoročne kanadský
Santa Claus, ktorému píše každý rok viac ako milión detí. Na
adresu s poštovým kódom H0H0H0, ktorá má evokovať Santov
smiech, píšu deti už 26 rokov. Modernejším variantom je poslať
mu email. Práve počtom emailov a odpovedí na ne sa
zamestnanci Kanadskej pošty a dobrovoľníci (ktorých je až 11
000) zaradili do knihy rekordov. Santa Claus na webových
stránkach www.canadapost.ca/santacorner upozorňuje na svoj
nový podcast o živote na Severnom póle, deti si tiež môžu čítať
Santov denník. Jediné, čo Santa Claus nemá rád je, keď mu deti v
obálkach posielajú okrem listov aj vianočné koláčiky.

Vianočné sviatky v Kanade
Na pokojné Vianoce si musia Kanaďania zatiaľ počkať. Opäť
udreli snehové búrky, predovšetkým v Québecu, Ontáriu a
provinciách na pobreží Atlantiku. Až 60 centimetrov snehu
napadlo v niektorých častiach
južného Ontária a Québecu
za jediný deň a 20 000
domácností
zostalo
bez
elektriny. Ak teda Kanaďania
práve
neriešia
výpadky
elektriny
v
dôsledku
extrémneho počasia, snažia
sa pochmúrne a chladné
zimné
večery
oživiť
farebnými
svetlami
na
domoch a v záhradách.
Výzdoba má dokonca svoj
oficiálny priebeh a poriadok.
Napríklad v Ottawe sa
„osvetlená“ sezóna začína 6. decembra pri budove parlamentu za
spevu kolied a ochutnávky „bobrích chvostíkov“ (čo je táto
sladká špecialita nájdete v Mozaike 18/07) a končí o mesiac
neskôr, 6. januára na Troch kráľov. Na internetových stránkach
Komisie hlavného mesta Kanady www.capcan.ca sa dočítate celý
rad návodov, ako vyzdobiť svoj dom, aké farby možno
skombinovať, aké nepoužívať, ako sa líši zdobenie listnatých a
ihličnatých stromov a ako nespadnúť zo stromu pri jeho zdobení.
Hoci tradíciu vianočných svetiel pôvodne (v roku 1985) zaviedla
práve táto komisia v Ottawe, vianočné svetlá blikajú už vo
všetkých kanadských provinciách a teritóriách.

Vianočné cukrové koláčiky
Ako predvianočnú inšpiráciu ponúkame recept na tradičné
québecké vianočné koláčiky (tartelettes au sucre).
250 g hladkej múky
15 g čerstvého droždia
3 vajcia
30 g cukru
150 g masla
Náplň:
6 polievkových lyžíc trstinového cukru
60 g masla
smotana
Deň vopred zmiešame múku, droždie (rozpustené na lyžici s vlažnou
vodou), cukor, soľ a vajcia. Vypracujeme hladké cesto, vložíme do
misy a necháme dvojnásobne nakysnúť. Niekoľkokrát ho
prepracujeme, až „klesne“, a potom ho uložíme do chladničky. Na
druhý deň cesto rozvaľkáme (na výšku 0,5 cm) a znovu ho dáme na
20 minút do chladničky. Potom vykrajujeme koláčiky s priemerom
asi 10 cm, potrieme ich rozšľahaným žĺtkom a malým kúskom masla
a posypeme polievkovou lyžicou cukru. Necháme kysnúť 20 minút.
Medzitým nastavíme rúru na 180º C. Na koláčiky opatrene nalejeme
trochu smotany a v rozohriatej rúre pečieme 20 minút.

Viete, že...
na americké hudobné ceny Grammy 2008 bol nominovaný celý
rad kanadských umelcov? Najúspešnejšia je popová speváčka a
skladateľka z Toronta Feist, ktorá bola nominovaná hneď v
štyroch kategóriách (objav roka, najlepší album, najlepšia popová
speváčka, najlepší klip). Ďalší nominovaní kanadskí umelci sú
Nelly Furtado a Michael Bublé, medzi skupinami to sú
www.grammy.com
Nickelback, Arcade Fire a Rush.

Príjemné prežitie vianočných sviatkov
a všetko najlepšie v novom roku
všetkým čitateľom Mozaiky želá
Veľvyslanectvo Kanady.
KVÍZ O KANADE
Odpoveď z minulého čísla: Fog-eater (ten, kto je hmlu) používajú
kanadskí moreplavci ako označenie pre biely oblúk v mrakoch,
ktorý sa objavuje v hustej hmle a je znamením, že sa hmla
čoskoro rozplynie.

