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Vláde sa už ôsmykrát „podaril“ vyrovnaný rozpočet
Kanadský minister financií Ralph Goodale oboznámil v stredu 23. februára
poslancov s novým rozpočtom na obdobie 2005-2006. Rozpočet, ktorý je už
ôsmy rok za sebou vyrovnaný,` stanoví využitie ušetrených 43 miliárd
kanadských dolárov v priebehu nasledujúcich piatich rokov a odhaduje
štvormiliardový prebytok na finančný rok 2005-2006. Rozpočet má za úlohu
predovšetkým spoľahlivo udržať zdravé štátne financie, zabezpečiť sociálnu
politiku v krajine, dosiahnuť rast a produktivitu v ekonomike, postupovať
smerom k „zelenej ekonomike“ a udržateľnému vývoju v obciach a dodržiavať
globálne záväzky. Plán zahrňuje zvýšenie rozpočtu na obranu o 12,8 miliárd, na
boj proti klimatickým zmenám a ochranu životného prostredia o 5 miliárd, na
medzinárodnú pomoc o 3,4 miliardy a na zaistenie kanadskej národnej
bezpečnosti o jednu miliardu v priebehu nasledujúcich piatich rokov. Počas toho
istého obdobia prispeje vláda mestám na investície do infraštruktúry piatimi
miliardami z príjmu z federálnej dane za plyn. Vládna komisia pre kontrolu
výdavkov
(Government Expenditure Review Committee) zistila, že
predovšetkým vďaka efektívnejším úsporným opatreniam predstavuje celková
ušetrená čiastka 11 miliárd dolárov. Výsledkom by malo byť zníženie pomeru
verejného dlhu k DPH na 25 % v rozpočtovom roku 2014 - 2015. Viac
www.fin.gc.ca
o rozpočte v ďalšom vydaní Kanadskej mozaiky.

Kanadský premiér v Bruseli: kľúčová úloha NATO
Ministerský predseda Paul Martin pricestoval v nedeľu 20. februára do Bruselu,
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na financovanie výcviku
irackých bezpečnostných síl. Okrem toho premiér oznámil posilnenie kanadskej
účasti na školení irackých bezpečnostných zložiek. Tridsať kanadských
vojenských lektorov pomôže s výcvikom Iračanov mimo územia Iraku a pripojí
sa tak ku dvadsiatke kanadských policajných lektorov, ktorí už pôsobia
v Jordánsku. Vo svojom prejave na summite Paul Martin hovoril tiež
o kanadskom pohľade na význam Severoatlantickej aliancie v dnešnom svete:
„NATO dokázalo, že dokáže byť v dobe po studenej vojne cenným a pružným
nástrojom. (...) Naše partnerstvo s USA a európskymi spojencami v aliancii
predstavuje účinný multilaterálny prostriedok na riešenie nových bezpečnostných
hrozieb, vrátane terorizmu a nefunkčných štátov,“ uviedol kanadský premiér.
Zároveň však varoval, že „pokiaľ sa nebudeme starať o politický konsenzus,
o ktorý sa tieto úspechy (aliancie) opierajú, pokiaľ nebudeme svojou čiastkou
prispievať na dohodnuté misie a pokiaľ nesplníme svoje záväzky v oblasti
transformácie NATO, naša aliancia bude slabšia a slabšia.“ www.pm.gc.ca

Kanada sa nepripojí k obrannému systému balistických striel
Kanadský ministerský predseda Paul Martin 25. februára oznámil, že sa jeho
krajina nezapojí do navrhovaného systému raketovej obrany. Kanada naďalej
podporuje Severoamerický systém protivzdušnej obrany NORAD (North
American Aerospace Defence Command). V oblasti obrany sa však sústredí na
svoje aktuálne rozpočtové priority, medzi ktoré patrí zvýšenie bezpečnosti
spoločnej hranice s USA, upevnenie bezpečnosti na vstupných miestach do
krajiny, posilnenie suverenity v pobrežných a arktických oblastiach, väčšia
podpora spravodajstva, zvýšenie počtu príslušníkov kanadskej armády
a investícií do vrtuľníkov, nákladných áut, lietadiel a lodí. Kanadský premiér
k tomu dodal: „Kanada si uvedomuje obrovské bremeno, ktoré spočíva na

bedrách Spojených štátov v oblasti svetového mieru a bezpečnosti. Výrazné
zvýšenie našich výdavkov na obranu jasne ukazuje, že Kanada chce svoj podiel
www.pm.gc.ca
na tejto globálnej zodpovednosti naplno zvládnuť.“

V Novom Škótsku boli objavené artefakty kmeňa Mi´kmaq
Archeológovia sa v Novom Škótsku môžu pochváliť jedným z najväčších
artefaktov pôvodného kmeňa Mi´kmaq. Ide o asi 8000 rokov staré hroty kopijí
a nástroje, ktoré boli nájdené minulý rok v lete pozdĺž rieky Mersey pri
národnom parku Kejimkujik v juhozápadnej oblasti provincie. Objav, ktorý
vznikol náhodou pri poklese hladiny rieky kvôli opravám na elektrárňach, bol až
dodnes utajovaný. „Je to nesmierne dôležitý objav,“ hovorí historik Daniel Paul.
„ V období, keď sem prúdili davy Európanov, tu existovala fungujúca civilizácia,
ale dôkazy o nej boli prakticky zničené. A naraz, z ničoho nič, máme dôkaz pred
sebou.“ Artefakty budú uložené v Múzeu Nového Škótska, ktoré o kmeni
Mi´kmaq informuje aj prostredníctvom databázy portrétov či zaujímavými
článkami na internete. Z nich sa napríklad dozviete, že meno Mi´kmaq pochádza
zo slova „nikmak“, čo znamená „môj rod-priatelia.“
www.gov.ns.ca

Veľtrh CeBIT v Hannoveri
Od 10. do 16. marca sa v nemeckom Hannoveri koná CeBIT, najväčší svetový
veľtrh informačnej a komunikačnej technológie, kde bude vystavovať aj 47
kanadských firiem. V Kanadskom pavilóne (Hala výskumu a vývoja č.9, stánok
B 29) sa predstavia kanadské firmy s novými technológiami, v tzv. Bezdrôtovom
pavilóne zasa kanadské firmy zaoberajúce sa bezdrôtovou komunikáciou.
Kanadskú ambasádu bude na veľtrhu reprezentovať Martina Taxová, ktorá Vám
www.cebit.de
tiež podá bližšie informácie na tel. čísle 00420 272 101 862.

Medzinárodný festival frankofónneho filmu – Kanada
predstaví 5 filmov
V dňoch 11. až 19. marca sa bude v Bratislave (Kino Istota, Karloveská 32)
konať už 7. ročník Medzinárodného festivalu frankofónneho filmu, ktorý
divákom ponúka možnosť zoznámiť sa s významnými dielami novodobej
frankofónnej kinematografie. Festival ponúkne vyše
štyridsať
dokumentárnych, animovaných, krátkometrážnych filmov, filmových debutov,
ako aj diela významných režisérov. Kanada tento rok na festivale predstaví päť
svojich filmov: 20h17, ulica Darling (15.3., 18.00), v rámci kanadského večera
16.3. potom Šťastie je smutná pieseň (16.00), Pobrežie (18.00), Odvrátená tvár
mesiaca (20.00); a napokon Bolo ich 5 (18.3., 16.00). Film Odvrátená tvár
mesiaca získal Cenu za najlepší film (Namur 2004) a Cenu medzinárodnej
kritiky (Berlín 2004). Film Bolo ich 5 dostal Cenu za najlepší umelecký prínos
(Montreal 2004) a film 20h17, ulica Darling Cenu za najlepší mužský herecký
výkon (Namur 2003) a Týždeň medzinárodnej kritiky (Cannes 2003). Počas
Národných večerov sa budú môcť návštevníci festivalu stretnúť
s predstaviteľmi zúčastnených frankofónnych krajín. Kanadský národný večer,
na ktorý Vás čo najsrdečnejšie pozývame, spestrí toto medzinárodné podujatie
16. marca. Prvým desiatim záujemcom ponúkame (zdarma) lístky na kanadské
www.fiff-bratislava.sk
filmy premietané v tento deň.

Kanadská fotografka vystavuje v Košiciach
Za účasti chargé d’affaires Kanadského veľvyslanectva pána Johna Broadbenta
sa v rámci Dní Frankofonie dňa 18. marca o 17.00 v Košiciach uskutoční
slávnostné otvorenie výstavy Waterproof kanadskej fotografky Brigitte Henry.
Brigitte Henry, fotografka pôvodom z Québecu, bola ocenená množstvom cien.
V roku 2000 jej fotografie priniesli veľmi žiadané ceny Prix Lux Canada a Lux
Québec. V roku 2001 získala cenu Prix Lux Québec a Grand Prix Applied Arts.
Kvalitu projektu Waterproof potom ešte potvrdila cena Roloff-Beny Award,
ktorú Brigitte Henry získala za druhú najlepšiu kanadskú fotografickú
publikáciu. Projekt Waterproof, na ktorom pracovala autorka viac ako rok,
skúma gravitáciu a jej pôsobenie na telo a pohyb. Táto séria portrétov
prekračuje obvyklé hranice medzi maľbou, fotografiou a poéziou. Výstava je
prístupná verejnosti v Galérii Cinefil, Dominikánske námestie, do 18. apríla
2005, každý deň v čase od 10.00 do 19.00. Srdečne Vás pozývame!
www.waterproof9.com

