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Jack Layton (1950 – 2011) 
Jack Layton, šéf najväčšej opozičnej Novej demokratickej strany 
(NDP) v Kanade, zomrel pred niekoľkými dňami po dlhšej 
chorobe vo veku 61 rokov. Strana NDP pod jeho vedením, ktoré 
trvalo osem rokov, zvýšila počet svojich kresiel v parlamente z 
13 na 103. Pred svojou smrťou odkázal členom NDP, aby zostali 
verní myšlienke sociálnej rovnoprávnosti, všeobecnému 
zdravotníctvu a verejným dôchodkom. Jacka Laytona na pozícii 
šéfa strany nahradí v dohľadnom čase nový kandidát, dočasne 
stranu riadi Laytonom poverená Nycole Turmel. Medzi 
možnými menami jeho nástupcu figuruje napríklad bývalý 
premiér provincie Manitoba Gary Doer alebo poslanci Thomas 
Mulcair či Paul Dewar. Po prvýkrát v histórii sa NDP stala 
hlavnou opozičnou stranou, keď vo federálnych voľbách 2. mája 
získala väčšinu volebných hlasov v provincii Québec, kde 
doposiaľ víťazila strana Québecký blok.                       
                          www.ndp.ca  

Provinčné voľby v Kanade 
Provincia Manitoba a najmenšia provincia Kanady, Ostrov 
Princa Eduarda, sa chystajú na voľby, ktoré sa budú konať 
začiatkom októbra. Voliči v západnej provincii Manitoba budú 
mať možnosť potvrdiť vládnucu Novú demokratickú stranu 
(NDP), ktorú po prvýkrát do volieb povedie šéf strany Greg 
Sellinger, ktorý sa cíti dostatočne silný, aby volebné víťazstvo 
obhájil. Aktuálne má NDP 36 poslaneckých kresiel z 57, 
Konzervatívna strana 18 a Liberálna strana 1 kreslo. Na 
opačnom konci Kanady pôjdu voliči k urnám v provincii Princa 
Eduarda, kde svoju väčšinovú vládu bude chcieť obhájiť 
Liberálna strana, ktorej konkurentom je Konzervatívna strana. 
V rámci volebného boja o parlamentné kreslá sa liberáli 
prezentujú stabilitou provincie počas finančnej krízy, 
konzervatívci naopak poukazujú na neekonomické hospodárenie 
aktuálnej vlády. Provinčné strany nie sú v mnohých prípadoch  
priamo napojené na strany federálne. Výnimku tvorí Nová 
demokratická strana (NDP), ktorej provinčné sestry sú  
integrované do federálnej NDP. 
         www.electionsmanitoba.ca   www.electionspei.ca 
 

Yukon a nová zlatá horúčka 
Zlatá horúčka v Yukone sa skončila koncom 19. storočia a 
preslávil ju okrem iných napríklad aj spisovateľ Jack London 
svojimi príbehmi o divokom severe amerického kontinentu. 
V teritóriu Yukon je možné dnes navštíviť múzeum 
zlatokopectva nazvané podľa známeho mestečka Dawson City, 
múzeum odkazu Jacka Londona, MacBride Museum a ďalšie. 
Novodobá zlatá horúčka prebieha aj v súčasnosti v súvislosti 
s aktuálnou hodnotou zlata na trhu. Nemá už ale taký 
romantický charakter konca predminulého storočia, keď o zlato 
bojovali predovšetkým jednotlivci, ale vedú ju veľké ťažobné 
firmy. Ich hlavným cieľom je získať správne vymedzenie 
územia - tzn. lokalitu, kde možno zlato ťažiť.  V teritóriu Yukon 
existujú štyri banské kancelárie, ktoré vznikli v súvislosti s  
registráciou ohradenia lokality jednotlivých spoločností, ktorých 
počet dosahuje až 15 000 ročne.  V tomto roku počet 
registrovaných ohradených lokalít  prekročil už 30 000, čo 
dokazuje, že v súvislosti s ekonomickou recesiou je zlato veľmi 
žiadanou  investíciou.  
                  www.travelyukon.com  www.tc.gov.yk.ca  

Kanadské produkty Paperblanks  
Kolekcia diárov, zápisníkov a adresárov Paperblanks vznikla 

v roku 1992, keď sa kanadské nakladateľstvo Hartley & Marks 

Group rozhodlo rozšíriť svoj sortiment a predstaviť  tento nový 

jedinečný produkt inšpirovaný ručnou technikou väzby (niektoré 

Paperblanks sú napríklad viazané starou technikou kresťanských 

Koptov) a obálkami ovplyvnenými históriou s  kvalitným 

dizajnom. Dizajnérske štúdio Paperblanks sídliace vo Vancouvri 

pod vedením spolumajiteľky firmy Supriti Bharmy nachádza 

inšpiráciu v umeleckých dielach celej ľudskej histórie. Preto si 

zákazníci môžu vybrať napríklad z kolekcie imitácií luxusných 

francúzskych hodvábnych vzorov 18. storočia, rukopisov 

slávnych autorov Shakespeara, Poea, Freuda či reprodukcie 

japonských majstrov 

lakovačov dynastie 

Edo A Meiji a mnoho 

ďalších. Zápisníky, 
diáre, adresáre či 
knihy hostí kanadskej 

značky Paperblanks 

je možné na 

Slovensku zakúpiť 

v kníhkupectvách 

a papiernictvách. 

Okrem Slovenska 

a Českej republiky sa 

predávajú aj v 

ďalších 40 krajinách 

sveta.  

            www.paperblanks.com 

Viete že... 
kanadským výskumníkom sa po prvýkrát v dejinách podarilo 

vyrobiť samostatný mikročip, ktorý je schopný komunikovať 

s mozgovými bunkami? Tento nový neuročip, ktorý bol 

vyvinutý po takmer desaťročnom bádaní, je schopný 

monitorovať elektrický a chemický dialóg medzi jednotlivými 

nervovými bunkami v mozgu. Vedci dúfajú, že v dohľadnom 

čase budú tieto čipy napríklad schopné kontrolovať a ovládať 

protézy.        www.ucalgary.ca 

 

  KVÍZ O KANADE  

 

V akých veľkostiach sa vyrábajú produkty kanadskej značky 

Paperblanks? 

 (Odpoveď a novú otázku nájdete v ďalšom vydaní Mozaiky.) 

 
Odpoveď z minulého čísla:  

 

Kráľovská asociácia architektov udeľuje rôzne ocenenia 

zamerané na stavby, celoživotný prínos v tejto oblasti, 

vzdelávania v architektúre a ďalšie. Patrí medzi ne napríklad 

Cena architektonickému štúdiu, Medaila generálneho 

guvernéra, Ocenenie za urbanistický dizajn, Cena mladého 

architekta, Cena XX. storočia a ďalšie. 
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