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Kanadské udalosti roku 2007
Uplynulý rok sa v Kanade niesol v znamení pokračujúcej misie v
Afganistane a hospodárskej prosperity. Výrazný rozpočtový prebytok
umožnil vláde splácať federálny dlh a zároveň pokračovať v znižovaní
daní. Menšinová vláda konzervatívcov premiéra Stephena Harpera
zostala vďaka pasívnej podpore opozície pri moci. Úspechy
zaznamenala kultúrna oblasť a to aj na medzinárodnom poli, darilo sa
predovšetkým kanadským hudobníkom.
● 30. marca boli vyhlásené kanadské hudobné ceny Juno. Medzi
víťazmi dominovala speváčka Nelly Furtado.
Medzinárodné úspechy dosiahla aj speváčka Feist či rocková skupina
Arcade Fire, ktorá zbierala ocenenia hudobných časopisov po celom
svete.
● 4. júla zabila v južnom Afganistane bomba nastražená
pravdepodobne príslušníkmi hnutia Taliban šesť kanadských vojakov.
Od roku 2001 do konca roku 2007 zomrelo počas služby v tejto
ázijskej krajine 74 kanadských vojakov a jeden diplomat. Kanadská
časť medzinárodnej misie zahrňuje 2 500 vojakov a humanitárnych
pracovníkov a diplomatov.
● 18. augusta strávil kanadský astronaut Dave Williams 17 hodín a 47
minút vo vesmíre mimo stanice a stal sa tak držiteľom nového
kanadského rekordu. Kanadská vesmírna agentúra má za sebou v
minulom roku aj ďalšie úspechy, napr. vyslanie meteorologickej
stanice MET na Mars v rámci misie Phoenix.
● 20. septembra dosiahol kanadský dolár prvýkrát od roku 1976 paritu
s americkým dolárom (vzájomný kurz bol jedna ku jednej) a potvrdil
tak dlhodobý trend posilňovania kanadskej meny.
● 1. októbra oznámil Kanadský štatistický úrad, že počet obyvateľov
Kanady prekročil 33 miliónov. Táto hranica bola prekročená v 3.
štvrťroku a o dve tretiny nárastu počtu obyvateľov v tomto období sa
postarali prisťahovalci (71 600 osôb).
● 30. októbra predložila federálna vláda návrh daňových škrtov, vďaka
ktorým by mali kanadskí občania a firmy ušetriť počas piatich rokov
60 miliárd dolárov na daniach. Znižovanie daní si Kanada môže
dovoliť vďaka prebytkovému hospodáreniu štátu. Väčšinu z
vlaňajšieho prebytku (10 z 11,6 miliárd) použije vláda na splácanie
federálneho dlhu.
● 23. decembra zomrel vo veku 82 rokov svetoznámy kanadský
klavirista a džezová legenda Oscar Peterson.

Kanada odsúdila vraždu Bénazír Bhuttovej
Minister zahraničných vecí Kanady Maxime Bernier odsúdil vraždu
pakistanskej opozičnej vodkyne Bénazír Bhuttovej. „Kanada dôrazne
odsudzuje tento útok na obnovenie snáh Pakistanu na návrat k
demokracii. (Toto) násilie je obzvlášť odsúdeniahodné svojím
načasovaním na obdobie pred voľbami, ktoré boli plánované na 8.
januára 2008. Protidemokratický zámer útočníkov je tak viac ako
zrejmý,“ povedal minister Bernier. Na útok reagovali aj Kanaďania
pakistanského pôvodu, napríklad v Toronte sa konali bohoslužby a
demonštrácie. Strach o ďalší vývoj v Pakistane vyjadrili napríklad aj
Tanveer Ahmed, predseda Národnej federácie pre pakistanských
Kanaďanov či Asaf Shujah, predseda Pakistanskej moslimskej ligy v
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Kanade.

Arktída: klimatická udalosť roka
Ministerstvo životného prostredia Kanady označilo práve udalosti
na Arktíde za jeden z najzávažnejších problémov minulého roku.
V Severnom ľadovom oceáne sa odlomil a roztopil ľad s
veľkosťou Ontária (1 068 587 km2) a vrstva ľadu sa na kanadskej

Arktíde znížila o 23 % v porovnaní s rokom 2005 (a o 39 %
vzhľadom na celkový priemer). V dôsledku meniacich sa
podmienok a novej klímy sa v oblasti zmenila aj flóra a fauna,
napríklad sa rapídne znížil počet sobov arktických karibu. S
Arktídou súvisí aj otázka suverenity. Podľa kanadskej vlády
predstavujú vody Severozápadnej cesty vnútrozemie Kanady,
pretože sa nachádzajú medzi ostrovmi, ktoré sú územím tejto
krajiny. Kanada vypustila v decembri na obežnú dráhu družicu
Radarsat-2, ktorá má slúžiť práve pri ochrane najsevernejších
www.international.gc.ca www.space.gc.ca
oblastí krajiny.

Rok 2008 v znamení výročí v provinciách
V meste Québec sa v tomto roku konali veľkolepé oslavy
príchodu nového roka, ktorý je spojený s 400. výročím založenia
mesta Samuelom de Champlainom (3. júla 1608). 50 000 divákov
sa zhromaždilo na Place d’Youville, aby si pozreli predstavenie
québeckých umelcov (predstavili sa napríklad Étienne Drapeau,
Jessica Vigneault či Florence K) a spoločne privítali rok 2008. V
Québecu platí známe príslovie „Ako na Nový rok, tak po celý
rok“: oslavovať sa totiž bude počas celého roka. Na viac ako 100
akciách, ktorých sa zúčastní predpokladaných 5 miliónov
turistov, vystúpi napríklad aj svetoznáma speváčka a miestna
rodáčka Céline Dion či Cirque du Soleil. Hlavný samit
Frankofónie sa bude konať od 17. do 19. októbra. Oslavovať sa
bude aj v Novom Škótsku. Presne pred 250 rokmi (2. októbra
1758) začalo v Halifaxe fungovať prvé volené zhromaždenie
zložené z 22 zvolených mužov, ktoré charakterizuje počiatky
demokratickej vlády v Kanade. A nakoniec pred 150 rokmi (31.
decembra 1858) sa Ottawa stala hlavným mestom vtedajšej
britskej provincie Kanada a v tom istom roku vznikla kolónia
www.gouv.qc.ca
Britská Kolumbia.

Otužilci vo vode na Nový rok
Už po niekoľkýkrát si na Nový rok
zaplávali stovky nadšencov v
ľadovej vode po celej Kanade. Táto
tradícia je asi najstaršia v Anglickej
zátoke vo Vancouveri, kde sa už 88.
ročníka tento raz zúčastnilo 1 601
ľudí. Otužilci si hovoria „polárne
medvede“ a po prvýkrát si v roku
1920 zaplávalo v zátoke asi 10
členov tzv. Vancouver Polar Bear
Swim Club. Tohtoročné radovánky
sa konali v osemstupňovej vode a tradične sa ich ľudia zúčastnili
www.city.vancouver.bc.ca
v preoblečení.

Viete, že...
Toronto, najväčšie kanadské mesto, predstihlo podľa najnovšieho
sčítania ľudu New York aj Londýn v kategórii „mesto
s najväčším počtom obyvateľov rôzneho pôvodu“? Polovica
obyvateľov Toronta sa totiž narodila mimo Kanadu (v New
Yorku je to 40 a v Londýne 27 % ). V roku 2001 bolo v Toronte
len 37 % takýchto obyvateľov.

KVÍZ O KANADE
Kto rozhodol, že sa Ottawa stane hlavným mestom a malo toto
rozhodnutie v tom čase podporu?
(Odpoveď a novú otázku nájdete v ďalšom vydaní Mozaiky.)

