48/06
29. listopadu

ČR a Kanada: pracovní pobyty mládeže

Hiphoper K’naan v Paláci Akropolis

23. listopadu podepsali v Ottawě český velvyslanec v Kanadě Pavel
Vošalík a náměstek ministra zahraničních věcí Kanady Tom MacDonald
dohodu o dočasných pracovních pobytech mládeže. Tato dohoda přinese
mladým Čechům a Kanaďanům ve věku od 18 do 35 let nové možnosti až
ročního zaměstnání na podporu kariérního růstu, stáží, programů
spolupráce a pracovních
prázdnin v obou zemích.
Žadatelům, kteří splňují
podmínky
dané
smlouvou, zjednoduší a
zlevní vyřizování
pracovních pobytů
v druhé zemi. Dohoda
vstoupí v platnost až po
jejím schválení českým
parlamentem a ratifikací
prezidentem
republiky.
Jakmile budou mít mladí
lidé možnost výhody plynoucí z této smlouvy využít, zveřejníme
aktuální informace v Kanadské mozaice a na webových stránkách
velvyslanectví. Podrobnější informace najdete na www.canada.cz
v sekci Mládež v pohybu a na www.youthonthemove.gc.ca. V České
republice již několik let funguje program pracovních prázdnin pro
studenty nazvaný SWAP, který administrativně zajišťuje agentura GTS.

Zpěvák K’naan žijící v Kanadě vyrůstal v Mogadishu, hlavním
městě Somálska, které bylo zmítáno občanskou válkou a nepokoji
a odkud se rodině K’naana podařilo uprchnout do Spojených
států. K’naan je vnukem jednoho z nejvýznamnějších somálských
básníků, teta Magool patří ke známým zpěvačkám východní
Afriky. K’naan se stal úspěšným již debutovým albem The Dusty
Foot Philosopher a zpíval například na koncertě pro OSN
v Ženevě, kde si ho všiml Youssou N’Dour a pozval ho ke
společným nahrávkám do Senegalu. Koncert K’naana, který
podpořilo Velvyslanectví Kanady v Praze, se uskuteční ve čtvrtek
7. prosince od 19.30 v Paláci Akropolis v Praze.
www.respektmusic.cz

Federální vláda snižuje daně a splácí dluhy
Ministr financí Jim Flaherty předstoupil 23. listopadu před členy
finančního výboru parlamentu se zprávou o stavu kanadské ekonomiky a
plánech vlády na udržení stabilně vysokého růstu hospodářství. Vláda
premiéra Stephena Harpera například plánuje další snižování daně z příjmu
a daně z obratu (obdoba české DPH, z 6 na 5 % do roku 2011). Růst HDP
kolem 2,75 % v tomto finančním roce zřejmě přinese dvojnásobný
rozpočtový přebytek, než se čekalo (7,2 miliardy kanadských dolarů). Celý
se použije na splácení státního dluhu a vláda chce prostředky ušetřené na
nižších splátkách úroků použít na snižování daně z příjmu fyzických osob.
Kabinet se zároveň zavazuje k tomu, že celkový růst vládních výdajů bude
vždy nižší než růst ekonomiky. Bez bližších podrobností také materiál
nazvaný Advantage Canada uvádí, že se vláda chystá zvýšit objem
zahraničních investic v Kanadě modernizací systému jejich podpory.
V současné době jsou zahraniční investice v zemi podporovány na
několika úrovních. Kromě celkově příznivého podnikatelského prostředí
(nízké zdanění, kvalitní infrastruktura a pracovní síla atd.) investory
přitahují federální a provinciální investiční pobídky. Ty se vztahují na
projekty s vysokou přidanou hodnotou, až na výjimky se jedná o firmy
investující do výzkumu a vývoje, často s účastí univerzit.
www.fin.gc.ca www.investincanada.com

Prehistorický objev
30 let se paleontologové v Albertě snažili dopátrat, komu patří část
čelisti pocházející z doby před 60 miliony let. Záhada se vyřešila
nalezením druhé části čelisti: jedná se o dosud neidentifikovaného
savce asi 10 centimetrů dlouhého, který byl pravděpodobně
masožravý a žil na stromech. Vědci z University of Alberta ho
pojmenovali Horolodectes sunae kvůli stoličkám ve tvaru slunečních
hodin. Pro paleontology je to velice překvapivý objev, jelikož oblast
Severní Ameriky byla již dostatečně prozkoumána a úplně nový druh
savce, který žil krátce poté, co vyhynuli dinosauři, již nečekali.
www.science.ualberta.ca

Kanaďan na cestě kolem světa v ČR
V květnové Mozaice (22/06) jsme psali o Kanaďanovi, který
v roce 2000 vyrazil na dvanáctiletou cestu kolem světa. 39.
navštívenou zemí je právě Česká republika, kam Jean Béliveau
zamířil po Holandsku a Německu. V úterý se cestovatel setkal v
Praze s radou Kanadského
v e lv ys lanectv í Yvon em
Turcottem (viz foto). Před
sebou má cestu do Vídně a
Bratislavy a po Evropě,
Středním východě a Asii se
chystá i do Austrálie a na Nový
Zéland. Cestovatel na svém
putování propaguje myšlenku
„Míru a konce násilí pro děti
z celého světa“ v souladu
s dekádou míru a konce násilí
pro děti celého světa 2001 –
2010, kterou vyhlásila OSN.
Jean Béliveau se přesunuje
pouze pěšky, s sebou má
jenom pojízdný vozík na třech
kolech, ve kterém je všechno
jeho vybavení: trochu jídla,
oblečení, lékárnička, malý stan a spacák. Na webových stránkách
www.wwwalk.org najdete kromě jiného plán cesty, fotografie
z navštívených zemí či články z médií.

Víte, že…
Kanada přispívá k míru a bezpečnosti ve světě účastí na
vojenských mírových misích, ratifikací Smlouvy o nášlapných
minách a také například významnou rolí při ustavení
Mezinárodního tribunálu pro válečné zločiny? Kanaďané jsou
hrdí na své mírotvorné iniciativy a na to, že jsou často požádáni o
zprostředkování jednání mezi znepřátelenými stranami v různých
částech světa.

KVÍZ O KANADĚ
Kolik Kanaďanů vycestovalo v září do zahraničí? (Odpověď a
novou otázku naleznete v příštím vydání Mozaiky.)
Odpověď z minulého čísla: Byla to právě současná generální
guvernérka Michaëlle Jean, která navštívila Alžír jako první
kanadská hlava státu.

