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Stephen Harper se stretol s premiérmi
Predseda vlády Stephen Harper sa minulý piatok stretol v Ottawe
so zástupcami provincií a teritórií, aby prerokovali ekonomickú
situáciu v Kanade. Premiéri sa zhodli na konkrétnych krokoch v
boji s globálnou recesiou. Významnou zmenou je napríklad
úprava Zmluvy o internom obchode (AIT), ktorá podľa nového
(platiť začne v apríli 2009) umožní plnú mobilitu pracovnej sily a
uznanie kvalifikácií po celej Kanade. V súčasnosti sa totiž
profesionálne kvalifikácie získané v jednej provincii neuznávajú
v provincii druhej automaticky. Ďalej vláda sľúbila finančnú
injekciu novým investíciám, zjednodušenie prístupu k financiám
najmä na investície v infraštruktúre či trvalé zmeny systému
dôchodkov regulovaných na federálnej úrovni. Témou boli
samozrejme aj priority federálneho rozpočtu, ktorý premiér
www.pm.gc.ca
predstaví budúci týždeň v utorok 27. januára.

Kanada a jej obyvatelia v číslach
Štatistický úrad Kanady zhrnul najaktuálnejšie informácie o
obyvateľoch krajiny javorového listu do formy grafov, tabuliek a
zaujímavých štatistík, o ktoré sa s vami teraz podelíme.
Zhrňujúce fakty vydáva úrad každoročne už od roku 1867.
Jazyky. Podľa posledného sčítania ľudu je materinským jazykom
58 % Kanaďanov angličtina, 22 % francúzština, po ktorej
nasleduje čínština s 3 %. V Kanade sa hovorí vyše 200 jazykmi,
po oficiálnych jazykoch a dominujúcej čínštine na horných
priečkach tabuliek vládne taliančina a nemčina. Do prvej desiatky
sa taktiež dostala portugalčina alebo poľština.
Pôvodní obyvatelia. Pred dvomi rokmi prekročil počet
pôvodných obyvateľov Kanady pomyselnú hranicu jedného
milióna (1 172 790), tvoria tak 3,8 % obyvateľov (pre
porovnanie: v roku 1996 to bolo iba 2,8 %). Ich populácia rastie
šesťkrát rýchlejšie ako je priemerný rast. Príslušníci prvých
národov sa sústreďujú zväčša v troch mestách: Winnipeg
(Manitoba), Edmonton (Alberta) a Vancouver (Britská
Kolumbia).
Voľný čas. Kanaďania chodia radi do divadla, na koncerty, do
kina, na športové zápasy, alebo venujú svoj čas počúvaniu rádia,
sledovaniu televízie či čítaniu kníh a časopisov. Divadlá a
filmové festivaly zažívajú neobvyklý boom – v roku 2006 ich
priemerne 3,3-krát navštívil každý obyvateľ krajiny, naopak
znížil sa počet poslucháčov rádia.
Cestovanie. Rok 2007 bol pre Kanaďanov zlomový – po prvýkrát
strávili Kanaďania 25 miliónov nocí v zahraničí (napriek stále
obľúbenému cestovaniu po Kanade), destináciou číslo jedna
zostali opäť Spojené štáty, a to aj vďaka silnému kanadskému
doláru. Samotná krajina javorového listu zostáva naďalej
populárnou pre cudzincov, v minulom roku jej krásy obdivovalo
vyše 30 miliónov turistov.
www.statcan.gc.ca

Medzinárodný rok astronómie v Kanade
Kanada sa pripojila k 140 krajinám, ktoré v
tomto roku oslávia Medzinárodný rok
astronómie, ktorý pripomína 400. výročie od
čias, kedy matematik a fyzik Galileo Galilei
zamieril na oblohu ďalekohľadom. Kanada
chystá celý rad prednášok, jednou z tém
bude napríklad chápanie oblohy v
historickom kontexte prvých národov a Inuitov Kanady.

Kanadská astronomická spoločnosť (CASCA) ponúkne použitie
ďalekohľadu viac ako miliónu Kanaďanov a vstup do planetárií
bude zdarma. Astronómia sa zviditeľnila aj počas každoročných
zimných osláv v Ottawe (Winterlude/Bal de neige), kde v rámci
sochárskych prác zo snehu a ľadu dokonca vznikli aj ľadová
vesmírna stanica a raketoplán.
www.astronomy2009.ca

Kanaďania odlietajú za teplom s knihou
Nezanedbateľné percento Kanaďanov opúšťa v zimných
mesiacoch krajinu a uchyľuje sa do teplejších končín sveta ako je
Florida, Kalifornia či Thajsko. Hovorí sa im snowbirds (podľa
sťahovavého vtáka snehuľky severskej) a majú dokonca svoju
asociáciu, ktorá má viac ako 80 000 členov a bojuje za práva
„sťahovavých“ Kanaďanov. Tí majú na svojom konte ďalšiu
výhodu – kanadské knižnice v Ottawe, Toronte, Hamiltone,
Oakville a Edmontone im umožňujú vypožičať si elektronické
knihy cez internet. Prakticky to znamená, že si knihu stiahnete do
svojho počítača, mobilu alebo do zariadenia určeného na čítanie
digitálnych kníh (tzv. e-book snímač) a po troch týždňoch sa
súbor automaticky z vášho zariadenia vymaže. Ottawská
knižnica, ktorá službu ponúka od októbra minulého roka, má k
dispozícii stovky takýchto digitálnych kníh určených všetkým
vekovým kategóriám. Okrem vypožičiavania si kníh na diaľku je
výhodou aj to, že ľudia so zrakovými vadami si text môžu
zväčšovať. Služba tak nadväzuje na digitálne knihy na počúvanie,
ktoré sú v Kanade taktiež populárne. www.biblioottawalibrary.ca

Kanadské moderné výtvarné umenie v Martine
Po výstave v Banskej Bystrici, ktorá bola otvorená počas
návštevy generálnej guvernérky Kanady Michaëlle Jean
v novembri 2008 na Slovensku, pokračuje výstava Images and
Reflections – The Artists‘ Circle of Calgary vo februári
v Martine (3.-27.2.2009, Slovenské národné literárne múzeum,
M. R. Štefánika 11). Slávnostné otvorenie výstavy za účasti
chargé d’affaires veľvyslanectva sa uskutoční 3. februára o 15.00.
www.snk.sk/?literarne-muzeum-1 www.trianglegallery.com

Viete, že...
nový americký prezident Barack Obama dostal v deň inaugurácie
od Kanaďanov originálny darček? CD nazvané 49 pesničiek z
miest nad 49. rovnobežkou je kompiláciou najlepších hudobných
počinov severného suseda Spojených štátov. Na výbere sa
podieľalo Radio-Canada a piesne sú prierezom všetkých
hudobných žánrov od québeckých rockerov Les Cowboys
fringants, skupiny Arcade Fire po džezovú skladbu Oscara
Petersona či pieseň popovej divy Céline Dion. Podľa prieskumov
je Barack Obama v Kanade veľmi populárny (fandí mu 81 %
obyvateľov krajiny javorového listu) a podľa kanadskej tlače je
veľmi pravdepodobné, že jeho prvá zahraničná cesta bude
smerovať práve na sever od 49. rovnobežky.

KVÍZ O KANADE
Kde môžete nájsť najužší dom v Severnej Amerike?
(Odpoveď a novú otázku nájdete v ďalšom vydaní Mozaiky.)
Odpoveď z minulého čísla: Každá provincia má svoj slogan,
ktorý môžete nájsť okrem iného aj na ŠPZ. V provincii Alberta je
to Kraj divých ruží.

