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Michaëlle Jean navštívi Slovensko
V dňoch 26. - 29. 11. príde na prvú oficiálnu štátnu návštevu
Slovenskej republiky generálna guvernérka Kanady Michaëlle
Jean. Bude ju sprevádzať jej manžel, významný filmový režisér
a filozof francúzskeho pôvodu Jean-Daniel Lafond a delegácia
zložená z umelcov, akademikov a predstaviteľov občianskej
spoločnosti. Okrem stretnutí s oficiálnymi predstaviteľmi štátu
budú dôležitú súčasť jej programu tvoriť stretnutia
s predstaviteľmi mimovládnych organizácií. Na pôde Univerzity
Komenského v Bratislave bude 27. 11. diskutovať so študentmi
na tému Solidarita v globálnom svete a v Banskej Bystrici otvorí
28. 11. výstavu výtvarného umenia Images and Reflections. Jej
cesta na Slovensko je súčasťou štátnych návštev krajín strednej
Európy, počas ktorej navštívi tiež Maďarsko, Českú republiku
www.gg.ca
a Slovinsko.

Kanada je znepokojená situáciou v Barme
Minister zahraničných vecí Lawrence Cannon včera oznámil, že
Kanada je veľmi znepokojená nedávnymi udalosťami v Barme,
kde súd vyniesol rozsudky nad 14 prodemokratickými aktivistami
za účasť na protivládnych protestoch a odsúdil ich na 65 rokov.
„Sloboda, demokracia, ľudské práva a právny štát sú
základnými prioritami kanadskej zahraničnej politiky.
Apelujeme na barmský režim, aby rešpektoval ľudské práva
a základné slobody občanov Barmy.“ Kanada už predtým uvalila
prísne sankcie na vojenskú chuntu vládnucu v Barme
a v minulom roku bolo udelené čestné občianstvo Kanady Aun
Schan Ťij, barmskej nositeľke Nobelovej ceny mieru z roku 1991
a vodkyni barmskej Národnej ligy za demokraciu.
www.international.gc.ca

Nunavut má novú premiérku
Kanadská provincia Nunavut
má o d p iatku svoju prvú
predsedníčku vlády. Stala sa
ňou poslankyňa Eva Aariak,
keď vo voľbách v provinčnej
rade porazila doterajšieho
premiéra Paula Okalika, ktorý
provinciu viedol dve funkčné
obdobia od jej vzniku v roku
1999. Eva Aariak, bývalá
Komisárka pre úradné jazyky
a majiteľka obchodu
s inuitským umením
v Iqualuite, je v súčasnosti
j e d i n o u ž e n o u
v sedemnásťčlennom nunavutskom zákonodarnom zhromaždení.
To tvorí základ politickej scény v Nunavute, kde sú všetky
politické rozhodnutia výsledkom konsenzu. Spoločne s Evou
Aariak bolo v piatok zvolených šesť ministrov a predseda
www.gov.nu.ca
zhromaždenia.

Gillerovu cenu tento rok získal Joseph Boyden
Prestížnu Gillerovu cenu, ktorá sa udeľuje autorovi najlepšieho
anglicky písaného kanadského románu či súboru poviedok,
v tomto roku získal Joseph Boyden z Ontária. Boyden (narodený
v roku 1966) má írsku, škótsku a metiskú krv a vo svojej tvorbe

sa venuje prevažne kultúrnemu odkazu pôvodných obyvateľov
Kanady. Veľký úspech zaznamenal už jeho prvý román
Trojdňová cesta (Three Day Road, 2005), ktorý rozpráva príbeh
dvoch kanadských indiánov z kmeňa Cree, ktorí počas prvej
svetovej vojny vstúpili do armády. Ocenený román má názov
Čiernymi smrečinami (Through Black Spruce, 2008) a na
Trojdňovú cestu voľne nadväzuje. Syn jedného z jeho hlavných
hrdinov tu bojuje proti pocitu straty a osamotenia, kým jeho
neter, samotárska lovkyňa Annie, pátra v Toronte a New Yorku
po svojej sestre. Vyústením románu sa pre obidvoch
protagonistov stáva poznanie, že rodinným putám sa nedá
uniknúť. Joseph Boyden striedavo vyučuje indiánsku literatúru na
Northern College v severnom Ontáriu a tvorivé písanie
v Luisiane.
www.scotiabankgillerprize.ca

Zimné oblečenie pre sociálne slabších
Teploty v Kanade klesajú v zimných mesiacoch hlboko pod bod
mrazu a mnoho rodín si nemôže
dovoliť nakúpiť pre deti kvalitné
teplé oblečenie. Charitatívna
organizácia Snowsuit Fund/Fonds
Habineige (Fond zimného
oblečenia) pôsobiaca v Ottawe
a okolí sa tak venuje zháňaniu
finančných prostriedkov na detské
bundy a kombinézy. Oblečenie si
v sídle organizácie môžu už od jesene
do začiatku jari vyzdvihnúť ľudia zo
sociálne slabších vrstiev. V minulom roku Fond rozdal vyše
pätnásťtisíc búnd a kombinéz, tento rok je už na začiatku sezóny
jasné, že záujem rastie. Kanadská vláda síce každoročne posiela
chudobným rodinám príspevky na oblečenie, podľa väčšiny
sociálne slabších ale táto čiastka nestačí a po nakúpení oblečenia
do školy im už na zimnú výbavu nezostáva. Aj preto organizuje
Snowsuit Fund 15. novembra tradičný gala večer – výťažok
www.snowsuitfund.com
poputuje opäť na zimné oblečenie.

Viete, že…
kanadská poštová spoločnosť Canada Post
dodáva v súčasnosti balíčky
kanadským vojakom slúžiacim v zámorí
zadarmo? Spoločnosť tak chce vyjadriť
svoju podporu vojenským silám
v Afganistane, v Bosne a Hercegovine
a aj inde na svete. Od októbra tohto roka
do janu ár a 2009 mô žu pr íbuzn í
kanadských vojakov bezplatne odosielať do vojnových zón
balíčky, celý budúci rok potom obyčajné listy.
www.canadapost.ca

KVÍZ O KANADE
Čo symbolizujú zvieratá na nunavutskom erbe (pozri obrázok k
článku) a z akého obdobia erb pochádza?
(Odpoveď a novú otázku nájdete v ďalšom vydaní Mozaiky.)
Odpoveď z minulého čísla: Prvou kanadskou policajtkou sa na
prelome 18. a 19. storočia stala otrokyňa-utečenka Rose
Fortune, ktorá dohliadala na poriadok v Novom Škótsku.

