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Michaëlle Jean na Slovensku

Trasa olympijskej pochodne na OH 2010

Koncom novembra uskutočnila prvú oficiálnu štátnu návštevu
Slovenskej republiky generálna guvernérka Kanady Michaëlle

Prípravy na zimné olympijské hry, ktoré sa
uskutočnia vo Vancouveri v roku 2010, sú
už v plnom prúde. Organizátori už dokonca
zverejnili trasu, po ktorej výlučne kanadská
štafeta ponesie olympijskú pochodeň.
Olympijský beh začne v októbri budúceho
roka vo Victorii a potrvá približne sto dní.
Trasa je dlhá 45 000 kilometrov a vystrieda
sa na nej 12 000 bežcov, lodivodov
a ďalších športovcov, ale aj obyčajných Kanaďanov. Tí zdolajú 1
000 kilometrov po vode, 18 000 vo vzduchu a 26 000 po súši. Z
Victorie pochodeň zamieri na sever (ocitne sa iba 900 kilometrov
od severného pólu) a ďalej naprieč Kanadou až na východ.
Významnými bodmi na trase sú napríklad dve kanadské mestá, v
ktorých sa v minulosti olympijské hry konali – Calgary
a Montreal. Organizátori dúfajú, že táto trasa vzbudí
v Kanaďanoch patričné nadšenie, a tým prispeje k vytváraniu
národného povedomia. Existujú dokonca aj internetové stránky,
kde sa môžu kanadskí občania prihlásiť ako dobrovoľníci, ak
majú záujem stať sa súčasťou štafety. Zaujímavá je aj skutočnosť,
že ide o najdlhšiu vnútroštátnu trasu olympijskej pochodne
v histórii hier. Do Vancouveru dorazí pochodeň vo februári 2010.
www.vancouver2010.com

Jean. Okrem manžela, Jeana-Daniela Lafonda, ju sprevádzala
delegácia zložená z akademikov, umelcov, a predstaviteľov
občianskej spoločnosti z rôznych oblastí Kanady. Michaëlle Jean
s a stre tla s pr ez id en tom a pr eds edo m p ar lame n tu
a významnú časť jej pobytu tvoril program, počas ktorého mala
možnosť spoznať Slovensko a jeho obyvateľov. V Bratislave
a v Banskej diskutovala s predstaviteľmi mimovládnych
organizácií o úlohe MVO v demokracii a dôležitosti občianskej
participácie na správe vecí verejných. Na pôde Univerzity
Komenského vystúpila s prejavom na tému Solidarita
v globálnom svete a v Banskej Bystrici otvorila výstavu
moderného výtvarného umenia zo západnej Kanady. www.gg.ca

Kanada signatárom dohovoru o zákaze kazetovej munície
V stredu 3. decembra podpísala Kanada spolu s ďalšími
sedemnástimi štátmi NATO v Osle dohovor o zákaze používania
kazetovej munície. Týmto dohovorom sa signatárske krajiny
zaviazali, že nebudú kazetovú muníciu používať, vyrábať,
skladovať alebo premiestňovať. Podľa Kanady tento dohovor
stanovuje najvyššie medzinárodné štandardy týkajúce sa
kazetovej munície a zároveň signatárom umožňuje pokračovať
v bezpečnostných operáciách aj s krajinami, ktoré tento dohovor
nepodpísali.
www.international.gc.ca

V Manitobe vyrastie najväčšia kanadská veterná elektráreň
Vláda provincie Manitoba podpísala zmluvu na výstavbu
najväčšej veternej elektrárne v Kanade. Na juhu Manitoby
neďaleko mesta Saint-Joseph tak vyrastie stotridsať veterných
turbín so súhrnnou kapacitou 300 megawattov elektriny.
Doposiaľ najväčšia veterná elektráreň v Manitobe dokázala
vyprodukovať 99 megawattov. S novou elektrárňou sa tak
provincia priblíži k svojmu cieľu, ktorým je súhrnná kapacita tisíc
megawattov. Elektráreň taktiež priláka do regiónu mnoho nových
investorov. Stavba by mala začať v roku 2009 a turbíny by mali
http://news.gov.mb.ca
byť spustené už o dva roky neskôr.

Cena generálnej guvernérky pre učiteľov dejepisu
Kanadskí učitelia dejepisu (na základnej aj strednej úrovni) majú
od roku 1996 možnosť získať za svoj prínos vyučovaniu histórie
jednu z Cien generálnej guvernérky. Cenu
založila kanadská Národná dejepisná spoločnosť
(National History S o c ie t y ) a j ej c i eľom j e
v yzdv ihnúť najzaujímavejšie projekty, vďaka
ktorým študenti nenásilnou formou preniknú do
tajomstiev histórie. Medzi tohtoročnými
laureátmi je napríklad autor dvojročného projektu, v rámci
ktorého študenti putovali z Québecu na európske bojiská druhej
svetovej vojny, alebo učiteľ, ktorý s deťmi vyrábal pamätné
medaile pre vojnových veteránov. Zabodoval aj historický
dokumentárny film natočený na hodinách dejepisu desaťročnými
školákmi a tiež tzv. domorodý potlach, pri ktorom sa študenti
zamýšľajú nad históriou, alebo divadelné stvárnenie osláv
Konfederácie z roku 1927. Medzi ceny generálnej guvernérky
(Governor General Awards) patria už tradične aj ceny za
literatúru. Tú v tomto roku získal autor Nino Ricci za svoj román
Pôvod druhov (The Origin of Species).
www.news.gc.ca www.historysociety.ca

KVÍZ O KANADE
Čo sa nachádza na štandarde generálnej guvernérky Kanady?
(Odpoveď a novú otázku nájdete v ďalšom vydaní Mozaiky.)
Odpoveď z minulého čísla: Erb Nunavutu bol vytvorený v roku
1999 pri príležitosti vzniku provincie: sob a narval symbolizujú
obživu a dary zeme a mora. Heslo na erbe Nunavut Sannginivut
znamená “Naša zem, naša sila“.

