01/09
8. januára

Kanada je znepokojená konfliktom v Pásme Gazy
Minister zahraničných vecí Lawrence Cannon sa 4. januára znovu
vyjadril k situácii v Izraeli v Pásme Gazy. „Kanada je hlboko
znepokojená narastajúcim konfliktom medzi Izraelom a hnutím
Hamás. Voláme po silnejšom medzinárodnom diplomatickom
úsilí, ktoré by dosiahlo dlhodobé a trvalé prímerie s tým, že na
začiatku musia byť zastavené všetky raketové útoky na Izrael.
Kanada trvá na tom, že práve tieto raketové útoky sú príčinou
súčasnej krízy.“ Kanadský minister zahraničných vecí zároveň
vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby riešilo humanitárnu
situáciu vrátane zaistenia dostatočného prísunu potravín, palív a
zdravotníckeho materiálu. „Hovoril som so svojimi kolegami v
regióne a po celom svete a zdôrazňoval som potrebu chrániť
civilistov a ukončiť súčasnú krízu,“ uviedol Lawrence Cannon.
„Kanada bude naďalej v kontakte so svojimi zahraničnými
partnermi, aby tieto okamžité ciele dosiahla,“ dodal kanadský
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minister zahraničných vecí.

Kanadské udalosti roku 2008
Uplynulý rok sa v Kanade niesol v znamení volieb. Októbrové
predčasné voľby nepriniesli veľké zmeny, vláda Konzervatívnej
strany zostala menšinová. Ďalšie predčasné voľby hrozili o dva
mesiace neskôr, patová situácia nakoniec vyústila do prerušenia
rokovania parlamentu do 26. januára 2009. Vzťahy medzi
Kanadou a Slovenskou republikou boli posilnené návštevou
generálnej guvernérky Kanady Michaëlle Jean v SR.
● 1. marca zrušila Kanada turistické víza pre občanov SR.
● V auguste si Kanada pripomenula 40. výročie vpádu vojsk
Varšavskej zmluvy do ČSSR a prijatie tisícok československých
utečencov.
● 14. októbra sa v Kanade konali predčasné voľby, ktoré vyhrali
vládnuci Konzervatívci. Napriek tomu, že oproti minulým
voľbám získali o 16 kresiel viac, väčšinu v parlamente nedosiahli.
● 17. októbra sa v meste Québec, ktoré vlani oslávilo 400.
výročie svojho založenia, uskutočnil výročný samit Kanady a
Európskej únie. Hlavnými témami bolo posilnenie ekonomického
a strategického partnerstva, uvoľnenie podmienok pre vzájomný
obchod a zavedenie bezvízového styku pre všetky členské štáty
EU. Na tento samit naviazal XII. samit štátov Frankofónie
tamtiež. Zišli sa tu predstavitelia všetkých 55 členských štátov
Frankofónie, SR sa zúčastnila ako pozorovateľ.
● Na konci novembra pricestovala na štátnu návštevu SR
generálna guvernérka Kanady Michaëlle Jean. Okrem stretnutí
s oficiálnymi predstaviteľmi štátu boli dôležitou súčasťou jej
programu stretnutia s predstaviteľmi mimovládnych organizácií.
Na pôde Univerzity Komenského v Bratislave diskutovala so
študentmi na tému Solidarita v globálnom svete a v Banskej
Bystrici otvorila výstavu výtvarného umenia Images and
Reflections.
● 4. decembra prerušila generálna guvernérka Kanady Michaëlle
Jean rokovanie parlamentu až do 26. januára 2009. Počas tejto
prestávky by sa politické strany mali snažiť nájsť riešenie terajšej
patovej situácie.

Vláda podporuje inovácie na univerzitnej pôde
Minister pre vedu a technológie Gary Goodyear sa 6. januára zúčastnil
na slávnostnom odovzdávaní vládnej dotácie vo výške 2 milióny
dolárov University of Manitoba prostredníctvom Kanadskej nadácie
pre inovácie (CFI). Verejné prostriedky pomôžu uhradiť náklady na

špičkové laboratóriá a ich vybavenie. Vďaka ním bude môcť
univerzita spustiť deväť projektov v kľúčových oblastiach výskumu
(napr. životné prostredie, zdravotnícka starostlivosť a
poľnohospodárstvo). Prostriedky pochádzajú z programu CFI
nazvaného Leaders Opportunity Fund (LOF), ktorého cieľom je
pritiahnuť a udržať na kanadských univerzitách a výskumných
pracoviskách najlepších svetových výskumníkov. CFI je nezávislá
verejná organizácia založená a financovaná federálnou vládou, ktorá
finančne podporuje výskumnú infraštruktúru. V rámci programu LOF
už bolo rozdelených takmer 40 miliónov dolárov 44 kanadským
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univerzitám.

Zimný slovníček
Kanada je povestná svojimi mrazivými zimnými mesiacmi,
niekoľkometrovými nádielkami snehu a teplotami pod bodom mrazu.
Nie div, že si Kanaďania vytvárajú aj ojedinelú zimnú slovnú zásobu,
ktorá neexistuje nikde na svete, alebo sa niektoré slová používajú v
úplne inom kontexte. Tak napríklad „slob ice“ pôvodne označovalo
zmäknutý plávajúci ľad, v Kanade ale v súčasnosti predstavuje špinavú
čľapkanicu na cestách. Pôvod slova údajne pochádza z írskeho jazyka
Galov (slab) a švédskeho výrazu pre bahno (slabb). Kanadské
ministerstvo životného prostredia na svojich webových stránkach pre
atlantické provincie zasa predstavuje terminológiu zimného počasia a
jej presný význam v prípade varovania. www.atl.ec.gc.ca/weather

Nevyspytateľné počasie v Kanade
Minulý rok sa v Kanade niesol v znamení značných výkyvov počasia.
V severných polárnych oblastiach rekordným tempom ubúdal ľad, ale
južnejšie časti krajiny zároveň zažili pomerne tuhú zimu. V západnej
Kanade udrela zima zvlášť silno na konci januára a na východe spadlo
rekordné množstvo snehu. Pokojnejšie nebolo ani letné obdobie,
pretože hurikánov a tropických búrok sa atlantickou Kanadou
prehnalo 16 (dlhodobý priemer je 11). Niektorým oblastiam (napr.
Veľkým jazerám) priniesol vlaňajší rok aj nadpriemerné množstvo
zrážok (o 30 %), na rozdiel od veľkého sucha rok predtým. Celkovo
bol rok 2008 desiatym najteplejším za posledných 159 rokov, odkedy
www.ec.gc.ca
sa teploty v Kanade zaznamenávajú.

Viete, že...
v Kanade je viac ako 2 400 múzeí, v ktorých pracuje vyše 24 000
platených zamestnancov a 55 000 dobrovoľníkov a ročne ich navštívi
takmer 54 miliónov ľudí? Kvôli návšteve kanadských múzeí ale
nemusíte odchádzať z domu. Stovky múzeí už majú svoje internetové
stránky, niektoré z nich ponúkajú virtuálnu prehliadku múzea a zbierok
a dokonca aj interatkívne hry. Okrem toho existuje Kanadské virtuálne
múzeum (Virtual Museum of Canada), ktoré na jednej internetovej
adrese spája stovky múzeí a na jeho stránkach si môžete dokonca
www.virtualmuseum.ca
pozrieť aj niekoľko virtuálnych výstav.

KVÍZ O KANADE
Aký slogan nájdete na každej ŠPZ v provincii Alberta? (Odpoveď
a novú otázku nájdete v ďalšom vydaní Mozaiky.) Odpoveď
z minulého čísla: Poštoví elfovia sú súčasní aj bývalí
zamestnanci Kanadskej pošty, ktorí odpovedajú na listy detí
Santa Clausovi. Deti môžu Santovi napísať na poštovú adresu
Severný pól, H0H 0H0 Kanada, alebo mu môžu poslať email. Od
roku 1982 dostal Santa Claus viac ako 15 miliónov listov od detí
z celého sveta.

