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Posílení bezpečnosti kanadské letecké dopravy

Kulturní akce

Kanadský úřad bezpečnosti letecké dopravy (CATSA) zvažuje využití
nové metody zajištění bezpečnosti na kanadských letištích. Při osobních
prohlídkách by se kromě vyhledávání podezřelých předmětů personál
soustředil také na chování odbavovaných cestujících. Mimika obličeje a
zabarvení hlasu totiž může vyškoleným pracovníkům prozradit, zda daná
osoba něco skrývá. Tato metoda, zvaná rozpoznávání vzorců chování, se
již delší čas s úspěchem používá v Izraeli. V současné době ji zavádějí
také další země, např. USA a Velká Británie. V době, kdy se ukazuje, že
teroristé mohou ke svému útoku použít poměrně nenápadné předměty,
považuje CATSA tuto metodu za velice efektivní obranu proti terorismu
v letecké dopravě.
www.catsa-acsta.gc.ca

● Od 9. září do 1. října (denně kromě pondělí od 9 do 18 hodin)
proběhne v prostorách Prácheňského muzea v Písku výstava maleb a
keramických obrazů Čechokanaďanky Heleny Schmaus-Shoonerové.
Její práce doprovodí tvorba členů výtvarného studia Ústavu sociální péče
Duha v Písku, Ústavu sociální péče Sv. Anežky v Týně n. Vltavou a
klientů Dětské psychiatrické léčebny v Opařanech. Výstava pořádaná
Prácheňským muzeem a Společností přátel Kanady a RCI se koná za
www.prachenskemuzeum.cz
podpory Velvyslanectví Kanady.
● Od 13. září až do konce roku bude v Pinkasově uličce na Starém městě
pražském instalována pod širým nebem „videoskulptura“ ve tvaru
gigantické lodi – archy. Projekt Kanaďanky Melissy Shiff zde bude
umístěn za podpory Velvyslanectví Kanady v rámci oslav 100. výročí
založení Židovského muzea v Praze. Jde o vizuální podobenství, v němž
se na pozadí dramatických událostí 20. století prolínají dějiny muzea
jako archy schraňující důležité doklady židovské kultury v českých
zemích s dějinami a současným životem města.
www.jewishmuseum.cz www.melissashiff.com
● Od 7. do 16. září probíhá v Torontu 31. ročník mezinárodního filmového
festivalu, kde se letos představí 352 filmů z 61 zemí včetně České republiky
(Hřebejkova Kráska v nesnázích). Torontský festival je považován za druhý
nejvýznamnější po MFF v Cannes a každý rok ho navštíví kolem čtvrt
milionu lidí. Tradičně se zaměřuje na prezentaci kanadské kinematografie a
nejlepších snímků z celého světa. Celou přehlídku otevře dlouho očekávaný
druhý snímek inuitského režiséra Zachariase Kunuka The Journals of Knud
Rasmussen. Spolurežisérem tohoto filmu o jednom z posledních velkých
inuitských šamanů je Norman Cohn. Kunukův debut Rychlý běžec byl
uváděn i v českých kinech. Mezi 97 kanadskými snímky se dále objevuje
například režijní debut slavné kanadské herečky Sarah Polley Away From
Her (podle povídky Alice Munro) či nejnovější hraný film Allana Kinga o
práci s mladistvými delikventy EMPz 4 Life.
www.e.bell.ca/filmfest www.tiffg.ca
● Prestižní cenu za komedii převzal předminulý týden na divadelním festivalu
Fringe Edinburgh komik a autor veseloher s kanadským občanstvím Phil Nicol
za komedii The Naked Racist (Nahý rasista). Pražský Fringe Festival, který se
konal letos již popáté, je podporován Velvyslanectvím Kanady v Praze.
www.edfringe.com www.praguefringe.com

Spojení matematiky a diagnostiky nádorů
Tato neobvyklá kombinace pomůže mnoha pacientům s rakovinou na
celém světě. Spolupráce badatele kanadské Národní rady pro výzkum
Nabila Belacela a lékařů z Atlantického institutu pro výzkum rakoviny
spočívá v propojení matematiky a biologie ve snaze zlepšit diagnostiku a
léčbu rakoviny prostaty a dalších geneticky podmíněných onemocnění.
Dr. Belacel jako první zavedl do medicínské praxe rozhodovací
algoritmus založený na vícerozměrné analýze dat. Současná diagnostika
nádorů prostaty je často kritizována pro početné falešně pozitivní
výsledky, které zatěžují pacienty zbytečnými a nákladnými invazivními
zákroky. Nová metoda, kterou tým vědců používá, identifikuje 8
zodpovědných genů pomocí analýzy DNA a pomáhá tak rozpoznat
nádory prostaty s 98% přesností. To je ve srovnání s tradiční
diagnostikou výrazně lepší výsledek, který zároveň přinese finanční
úsporu. Rakovina prostaty je nejčastější rakovinou, která postihuje
kanadské muže. Odhaduje se, že v roce 2006 bude v Kanadě 20 700
mužů diagnostikovaných rakovinou prostaty, tedy každý sedmý
Kanaďan. V České republice na rakovinu prostaty ročně onemocní 3 400
http://www.nrc-cnrc.gc.ca/highlights/2006/0607math_e.html
lidí.

Obchodní mise kanadského automobilového průmyslu v ČR
Obchodní oddělení Velvyslanectví Kanady v ČR, SR a Maďarsku
organizují středoevropskou obchodní misi zástupců významných
kanadských firem působících v automobilovém odvětví. Českou
republiku tak 20. září navštíví skupina kapitánů kanadského
automobilového průmyslu, jejichž firmy vyvíjejí a vyrábějí produkty pro
největší světové značky. S kanadskými podnikateli se mise účastní také
zástupci kanadské exportní agentury EDC, automobilových asociací a
kanadského ministerstva průmyslu. Bližší informace podá Martina
Taxová z obchodního oddělení velvyslanectví v Praze na tel.
272 101 862 nebo emailem na: martina.taxova@international.gc.ca.

Akce Kanadské obchodní komory
Kanadská obchodní komora pořádá v září dvě akce: obchodní snídani
s Tomášem Hrudou, generálním ředitelem CzechInvestu, a panelovou
diskuzi o etice podnikání. Snídaně s ředitelem agentury pro podporu
podnikání a investic se koná ve čtvrtek 14. září od 8.30 (registrace
v 8.15) v hotelu Palace (Panská 12, Praha 1), registrace nejpozději do
11. září emailem events@gocanada.cz nebo faxem 225 000 345. Cena
je 500 Kč pro členy komory, 700 Kč pro ostatní. Panelová diskuze o
etice podnikání se koná 27. září od 18 hodin ve vile Gröbovka
(Havlíčkovy sady 58, Praha 2) za účasti předsedy představenstva a
generálního ředitele České spořitelny Johna Jamese Stacka,
generálního ředitele Vodafonu Grahama Mahera a regionálního
generálního ředitele Travelexu Jiřího Krejči. Po diskuzi se koná
recepce. Přihlásit se můžete nejpozději do 20. září (kontakt stejný jako
u předchozí akce), cena pro členy komory je 650 Kč, pro ostatní 900
Kč.
www.gocanada.cz

Běh Terryho Foxe o víkendu a příští týden
Tuto sobotu můžete podpořit boj proti rakovině v Praze 13 – Lužinách,
kde se kromě sedmého
ročníku běhu koná také
Putování za pohádkou
s Terrym Foxem pro děti,
dále
v P a st v i n á c h ,
Kralovicích, Trhové
Kamenici, Vyškově a
Holešově. 14. 9. se běh
koná v Bílovci, Jaroměři,
Krnově, Letohradě a
Praze 17 – Řepích, 15. 9.
v Jemnici, Jičíně, Myslibořicích a Vratimově, 16. 9. v Hranicích,
Jindřichově Hradci, Meziboří, Mníšku pod Brdy, Rokycanech,
Uherském Brodě, Vraném nad Vltavou, Kelči, Tupadlech a Bělou nad
www.terryfox.cz
Radbuzou a 17. 9. v Poličce.

KVÍZ O KANADĚ
Kterému kanadskému městu se říká Město smutku? (Odpověď a
novou otázku naleznete v příštím vydání Mozaiky.) Odpověď
z minulého čísla: Zlatá horečka začala na Klondiku v roce 1896.

