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Kanadský premiér na samite NATO
Kanadský predseda vlády Stephen Harper na štrasburskom samite
aliancie, ktorý sa konal minulý týždeň, zdôraznil, že „kanadskou
prioritou na samite bolo podtrhnúť dôležitosť záväzkov NATO a
spojencov voči bezpečnosti a stabilizácii Afganistanu.“ Premiér
tiež spomenul, že je treba docieliť ochranu ľudských práv a
rovnoprávnosť žien v tejto krajine. Kanadský minister
zahraničných vecí Lawrence Cannon takmer v tom istom čase
vyjadril obavy z nedodržovania práv žien pri schvaľovaní nového
návrhu zákona v Afganistane. Kontroverzný návrh by totiž trestal
ženy, ktoré by odmietli manželský sex alebo odišli z domu bez
povolenia manžela. Kanada sa okamžite postavila proti,
Afganistan ministra uistil, že návrh zákona bol stiahnutý zo
www.pm.gc.ca www.afghanistan.gc.ca
schvaľovania.

Kanada odsúdila severokórejské odpálenie rakety
Minister zahraničných vecí Lawrence Cannon povedal, že
Kanada je veľmi znepokojená rozhodnutím Severnej Kórey
odpáliť raketu ďalekého doletu. „Táto akcia so nevhodným
zámerom znehodnocuje dôveru v snahu Severnej Kórey o mier a
bezpečnosť.“ Podobné aktivity sú zakázané podľa rezolúcie OSN
č. 1718 z roku 2006. Kanada podľa ministra dúfa, že Severná
Kórea splní všetky záväzky členstva v OSN a bude sa správať
zodpovedne k medzinárodnej komunite. www.international.gc.ca

Digitálne modelovanie ľudského tela
Kanadská rada pre výskum – konkrétne Inštitút pre informačné
technológie (NRC-IIT) vyvíja v spolupráci s ďalšími vládnymi,
akademickými a obchodnými inštitúciami novú technológiu
digitálneho modelovania ľudského tela. „Naším cieľom je
vyvinúť nové nástroje na rýchle zobrazenie a vymodelovanie
tvarov ľudského tela a potom tieto nástroje použiť v širokej škále
aplikácií, „hovorí Chang Shu z rady pre výskum. Softvér
digitálneho modelovania uľahčí napríklad návrh novej prilby pre
kanadských vojakov, ktoré budú chrániť aj krk, nájde využitie aj
v odevnom priemysle, doprave, letectve, nábytkárstve alebo v
zdravotníctve, predovšetkým v chirurgických oblastiach. Korene
digitálneho modelovania siahajú do roku 2000, kedy bol spustený
projekt CAESAR (Civilian American and European Surface
Anthropometry Resource) – medzinárodné konzorcium, na
ktorom sa zúčastnili organizácie zo štátneho i súkromného
sektora a ktoré zozbieralo 5 000 rozličných skenov ľudského tela
zo Severnej Ameriky a Európy. Šlo o prvý medzinárodný
trojrozmerný antropometrický výskum takéhoto rozsahu a NRC
sa stala prvou organizáciou, ktorá uverejnila výsledky štatistickej
tvarovej analýzy. Tím NRC-IIT dáta zároveň zhromažďuje,
spracováva aj vizualizuje a jeho práca je jedinečná predovšetkým
mierou detailu štatistickej tvarovej analýzy. NRC má na svojom
konte aj ďalšie úspechy – najprestížnejšiu kanadskú cenu za vedu
totiž tento rok získal za inovatívny výskum v oblasti vedy
attosekúnd Dr. Paul Corkum pôsobiaci na Steacie Inštitúte
molekulárnych vied a fyziky pri Kanadskej rade pre výskum.
www.nrc-cnrc.gc.ca

Filmové ceny Genie Awards
V sobotu 4. apríla prebehlo v Ottawe odovzdávanie najvyšších
kanadských filmových ocenení – Genie Awards. Víťazným
filmom sa stal vojnový epos Passchendaele režiséra Paula
Grossa, ktorý sa odohráva počas 1. svetovej vojny a sleduje

osudy kanadského
vojaka Michaela
Dunna, ktorý sa kvôli
sľubu žene, ktorú
miluje, musí vrátiť na
bojisko. Tržby za
tento film sa vyšplhali
na 4,5 milióna
kanadských dolárov a
film získal aj cenu Golden Reel za divácky najúspešnejšiu
snímku. Cenu za réžiu získal Benoît Pilon za film The Necessities
of Life / Ce qu’il faut pour vivre, ktorý bol ocenený aj v
kategóriách najlepší originálny scenár (Bernard Emond), najlepší
herec v hlavnej úlohe (Natar Ungallaq) a najlepší strih (Richard
Comeau). Príbeh inuitského lovca získal tiež cenu za najlepší film
na odovzdávaní cien Jutra 2009. Dej sa odohráva začiatkom
päťdesiatych rokov, kedy je lovec trpiaci tuberkulózou poslaný
do sanatória v Québecu. Jeho stav sa zhoršuje aj kvôli
rozdielnemu prístupu k životu, ktorý ho obklopuje a ktorý mu
pomôže preklenúť malý chlapec, s ktorým sa zoznámi. Cenu za
najlepší herecký výkon v hlavnej úlohe si odniesla Američanky
Ellen Burstyn za svoj výkon vo filme The Stone Angel. Herec
Callum Keith Rennie a herečka Kristin Booth boli ocenení za
výkony vo vedľajších úlohách vo filmoch Normal, respektíve
Young People F-ing. Québecký režisér Yves-Christian Fournier
dostal cenu Clauda Jutru za debut Everything is Fine / Tout est
parfait. Z iného súdka je vyznamenanie režiséra Davida
Cronenberga, ktorému bol za prínos k rozvoju francúzskokanadskej kultúrnej spolupráce v stredu 1. apríla udelený Rád
čestnej légie, čo je najvyššie francúzske čestné vyznamenanie.
www.genieawards.ca

Zaujímavé bulletiny o Kanade
● Raz za dva mesiace vychádza elektronický bulletin s novinkami o
politických, ekonomických, kultúrnych a spoločenských udalostiach v
provincii Québec, ktorý obsahuje aj súhrnný kalendár či informácie o
medzinárodnom dianí, ktoré má nejakú súvislosť s touto provinciou.
Zaujímavé informácie sa ale dozviete jedine pod podmienkou, že
ovládate francúzštinu. http://www.quebecmonde.com/quebecinfo
● Voix et images vydáva montrealská Université du Québec
trikrát ročne a predstavuje v ňom nových autorov, rozhovory,
literárne analýzy, nové interpretácie diel a je dôležitým čítaním
pre literárnych odborníkov v Kanade i v zahraničí.
http://www.sodep.qc.ca/PublicationDetails.aspx?ID=56
● Beyond Words je elektronický spravodajca, ktorý vydáva Úrad
komisára pre oficiálne jazyky trikrát do roka. Poskytuje
informácie o všetkom, čo sa týka témy oficiálnych jazykov v
Kanade.
http://www.ocol-clo.gc.ca/newsletter_cyberbulletin/fall08_automne08_e.htm

KVÍZ O KANADE
Ktorý strom je jedným zo symbolov provincie Ontário?
(Odpoveď a novú otázku nájdete v ďalšom vydaní Mozaiky.)
Odpoveď z minulého čísla: Najsevernejší kanadský ostrov sa volá
Ellesmerov ostrov. Je súčasťou Ostrovov kráľovnej Alžbety a
nachádza sa v oblasti Qikiqtaaluk v Nunavute. Je tretím
najväčším ostrovom Kanady a tiež desiatym najväčším ostrovom
na svete.

