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7. novembra

Stephen Harper menoval novú vládu
Dva týždne po predčasných voľbách oznámil premiér Stephen
Harper zloženie novej vlády. Konzervatívci síce v parlamente
získali o 16 kresiel viac, ale opäť sa im nepodarilo získať väčšinu.
Oproti bývalému kabinetu, ktorý mal 32 členov, sa počet
ministrov rozrástol na 38. Mnoho ministrov vo vláde zostalo,
niektorí zmenili portfólio. V novej vláde je aj jedenásť žien,
medzi nimi vzbudzuje pozornosť napríklad Gail Shea, ministerka
rybolovu a prvá poslankyňa za Konzervatívcov na Ostrove
Princa Eduarda po 25 rokoch. Ministerkou zdravotníctva
sa prekvapujúco stala Leona Aglukkaq z Nunavutu. Post
ministra zahraničných vecí získal Lawrence Cannon z provincie
Québec, ktorý predtým viedol ministerstvo dopravy. Najväčšie
zastúpenie má vo vláde provincia Ontário s počtom ministrov
trinásť, Newfoundland a Labrador naopak vyšli naprázdno. Len
pár ministrov si svoj post udržalo – napríklad minister obrany
Peter McKay či minister financií Jim Flaherty. Stephen Harper
pri príležitosti menovania ministrov zdôraznil, že jeho cieľom
bolo zostaviť silnú vládu, vďaka ktorej bude Kanada úspešne
čeliť ekonomickej kríze. Porazení Liberáli majú taktiež plné ruky
práce, ich predseda Stéphane Dion sa rozhodol odstúpiť, a tak
začína vnútrostranícky súboj o kreslo lídra strany. www.pm.gc.ca

Vlčie maky ako pripomienka konca vojny
23. októbra začala generálna guvernérka Michaëlle Jean v Ottawe
výročnú zbierku na pomoc vojnovým veteránom a ich rodinám,
ktorej symbolom je kvet vlčieho maku. Ten sa v západných
krajinách už od konca prvej svetovej vojny používa ako
pripomienka vojnových utrpení – na bojových poliach v Belgicku
a v Holandsku totiž červené kvety vlčích makov rástli v hojnom
množstve. V Kanade sa Zbierka vlčích makov koná už od roku
1921 a ľudia za svoj príspevok dostávajú umelý kvet do chlopne
goliera. Umelé vlčie maky pôvodne vyrábali kanadskí vojnoví
veteráni, ktorí stratili možnosť inak sa uplatniť, dnes už vznikajú
na objednávku pod záštitou kanadských légií. Zbierka sa už
trad ičn e kon á v pr edve č er 11. nov embr a, ked y si
pripomíname koniec prvej svetovej vojny a v Kanade vrcholí od
5. do 11. novembra Týždeň veteránov.
www.legion.ca www.news.gc.ca

Október v znamení dejín ženy
Už od roku 1992 je október v Kanade zasvätený dejinám ženy.
Cieľom je upozorniť na významné ženské
historické postavy a ich prínos pre
spoločnosť. A prečo práve október? Pri
výbere kanadská vláda zohľadnila okrem
iného skutočnosť, že 18. októbra 1929 boli
ženy oficiálne vyhlásené za „osoby“
(persons). Bolo to veľké víťazstvo – už
nejaký čas sa o to snažilo päť žien z Alberty
pod vedením slávnej sufražetky Henrietty
Muir Edwards. Pätica žien sa obrátila na
Najvyšší súd v Kanade so žiadosťou, aby
zákonom ustanovil, že ženy sú tak isto
osoby a majú zodpovedajúce práva. Súd im
nevyhovel, a tak sa aktivistky odvolali na
britskú Štátnu radu (Privy Council), ktorá rozhodla v ich
prospech a vyhlásila, že „vylúčenie žien z kategórie osôb je

prežitok z barbarských čias“. Henriettu Muir Edwards aj jej
kolegyne dnes pripomína bronzové súsošie na priestranstve vedľa
Kanadského parlamentu v Ottawe. V tomto roku sa október nesie
v znamení žien na popredných miestach (Women in the lead) a po
celej Kanade sa konajú výstavy a iné kultúrne akcie.
www.swc-cfc.gc.ca

Kanadsko-japonská cena za literatúru
Na konci októbra udelila Kanadská rada pre umenie dve Ceny
Kanady a Japonska. Ide o prestížne ocenenie, ktoré každoročne
odmeňuje najlepšie v Kanade vydané knihy o Japonsku,
kanadsko-japonských vzťahoch alebo s japonskou tematikou.
Nominovaný môže byť aj preklad z japončiny do angličtiny či
francúzštiny. Ceny sa udeľujú od roku 1988, kedy Kanadská rada
pre umenie získala grant od japonskej vlády. Tohtoročnými
laureátmi sú Darcy Tamayose z Alberty a André Duhaime a
André Girard z Québecu – už tradične totiž jedno ocenenie
putuje do anglofónnej Kanady a druhé autorovi francúzsky
písanej knihy. Román Odori, prvotina mladej Alberťanky
japonského pôvodu, popisuje život v okinawskej komunite v
Kanade. Duhaime a Girard sú spoluautormi poetického
cestopisu po Japonsku, v ktorom dominujú krátke texty a haiku.
www.canadacouncil.ca

Kanadské národné parky dostanú novú tvár
Parks Canada, organizácia združujúca kanadské národné parky,
o zn á mi l a , ž e čo skoro spustí novú
informačnú kampaň, cieľom ktorej bude
zvýšiť počet ľudí, ktorí vyrážajú do prírody
na výlety. Kampaň sa pokúsi nalákať
kanadských občanov na prírodné a
historické pamiatky a zdôrazní skutočnosť,
že národné parky majú každému z nich čo ponúknuť. Z nedávnej
štúdie totiž vyplynulo, že celá tretina Kanaďanov a dve tretiny
imigrantov o spoločnosti Parks Canada nepočuli. Napriek tomu,
že sa v posledných rokoch kladie dôraz na takzvanú zážitkovú
turistiku a adrenalínové športy v prírode, počet návštevníkov v
národných parkoch stagnuje. Na celom území Kanady sa platí do
národných parkov jednorázové vstupné vo výške troch až
desiatich dolárov na osobu, existujú ale aj výhodné celoročné
www.pc.gc.ca
permanentky.

Viete, že…
aj Kanada má svoju bájnu Atlantídu? Je to ostrov pomenovaný
Estotiland, ktorý sa v 16. storočí objavil na mapách benátskych
bratov z rodu Zeno. Mal sa nachádzať zhruba 1600 km na západ
od Frislandu, prípadne v blízkosti Labradora alebo Nového
Škótska. Estotiland bol údajne obývaný komunitou európskeho
pôvodu, ktorá hovorila svojím vlastným jazykom, vlastnila
latinské knihy, stavala nádherné mestá a mala k dispozícii
obrovské množstvo zlata.

KVÍZ O KANADE
Ako sa volala prvá kanadská policajtka?
(Odpoveď a novú otázku nájdete v ďalšom vydaní Mozaiky.)
Odpoveď z minulého čísla: Druhé. Najchladnejším hlavným
mestom na svete je Ulanbátar v Mongolsku.

