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Stretnutie kanadských ministrov financií
V stredu 17. decembra sa v Saskatoone v provincii Saskatchewan
konalo stretnutie kanadského ministra financií Jima Flahertyho a
ministrov financií kanadských provincií a teritórií. Cieľom schôdzky
bolo dohodnúť sa na krokoch, ktoré by viedli ku zníženiu dopadu
globálnej recesie na kanadskú ekonomiku. Rokovanie sa zameralo na
témy, ktoré budú pre riešenie finančnej krízy najdôležitejšie, ako
väčšie investície do infraštruktúry, regulácia finančného trhu, lepšia
konkurencieschopnosť a väčšia flexibilita a pripravenosť pracovného
www.fin.gc.ca
trhu.

Politická situácia v Kanade
Vo štvrtok 4. decembra prerušila generálna guvernérka Kanady
rokovanie parlamentu až do 26. januára 2009. Urobila tak na základe
odporúčania Stephena Harpera, premiéra menšinovej vlády
Konzervatívnej strany. Opozičné strany na čele s liberálmi a novými
demokratmi s podporou Québeckého bloku presadili začiatkom
decembra hlasovanie o dôvere kabinetu, ktoré sa malo konať v
pondelok 10. decembra a s najväčšou pravdepodobnosťou by v ňom
konzervatívci neobstáli. Opozícia vyčíta Konzervatívnej strane
predovšetkým to, že nedostatočne rieši ekonomickú krízu. V novom
navrhovanom ekonomickom balíčku Konzervatívna strana plánovala
aj ukončenie verejného financovania politických strán či dočasný
zákaz štrajkov v sektore služieb, čo boli ďalšie z bodov, ktoré sa
opozičným stranám nepáčili. Naskytli sa ešte dve ďalšie možnosti, ako
situáciu riešiť. Guvernérka mohla menovať do funkcie premiéra lídra
najväčšej opozičnej strany a v Kanade by tak po 91 rokoch vládla
koalícia. Ďalšou možnosťou by bolo zopakovať len po niekoľkých
týždňoch predčasné voľby. Zasadnutia parlamentu sú teraz odročené
až do konca januára, kedy konzervatívna vláda predstaví rozpočet,
ktorý je v Kanade spojený s hlasovaním o dôvere vláde.
www.pm.gc.ca

Regionálne voľby v Québecu vyhral opäť Jean Charest
V pondelok 8. decembra sa v kanadskej provincii Québec konali
regionálne voľby. Vládnuci Liberáli na čele s Jeanom Charestom
získali nadpolovičnú väčšinu a silný mandát na nadchádzajúce roky.
Drvivú porážku naopak utrpela Québecká demokratická akcia (Action
Démocratique du Québec) pod vedením Maria Dumonta – z
pôvodných 39 kresiel obhájili iba sedem a predseda strany v dôsledku
toho ešte v pondelok večer rezignoval. Québecká strana (Parti
Québécois) získala 51 kresiel, čo jej umožní stať sa najsilnejšou
opozičnou stranou. Provinciálne voľby ale poznamenala nízka účasť
voličov (iba 56,5 %, čo je najmenej od roku 1927) a neistá situácia vo
federálnej politike. No aj tak je Jean Charest po dlhom čase prvým
predsedom vlády v Québecu, ktorému sa podarilo obhájiť kreslo
premiéra po tretíkrát – naposledy to dokázal Maurice Duplessis v roku
www.monvote.qc.ca www.plq.org
1944.

Vianoce v najväčších kanadských mestách
Radnice kanadských miest sa snažia svojim obyvateľom spríjemniť
obdobie vianočných sviatkov
organizovaním rôznych aktivít,
ktoré majú ľuďom pomôcť
zabudnúť na predvianočnú
nákupnú horúčku a krátke
zimné dni. Takýchto akcií je
mnoho, takže vyberáme len pár
ukážok z najväčších

kanadských miest. V Torontskej zoologickej záhrade tento rok
napríklad prebehne už 33. ročník Prechádzky s vianočnými dobrotami.
Počas tejto tradičnej akcie môžu návštevníci 26. decembra priniesť
zvieratám krmivo a sami sa zúčastniť prechádzky so spevom kolied.
Na záver dostanú návštevníci zdarma teplú čokoládu. Najväčšou
atrakciou je samozrejme kŕmenie tigrov sibírskych, sobov a ďalších
zvierat. Výťažok z (polovičného) vstupného ide na Fond ohrozených
druhov. V Montréale ja zasa možné navštíviť napríklad botanickú
záhradu, kde bude tento rok vo Veľkom skleníku už 52. vianočná
výstava. Skleník bude vyzdobený farebnými hviezdičkami a
návštevníci budú môcť obdivovať obrovský vianočný „strom“ zo
stoviek kvitnúcich vianočných hviezd. Na opačnom konci Kanady, vo
vancouverskom Stanley Park, prebiehajú od 28. novembra do 3.
januára oslavy nazvané Bright Nights (Jasné noci), kde sa návštevníci
môžu potešiť pohľadom na milión svetielok rozmiestnených po parku,
povoziť sa miestnym vláčikom, počúvať koncerty a ochutnať teplú
čokoládu, pukance alebo opražené oriešky. S organizovaním pomáha
mnoho dobrovoľníkov a miestni hasiči tu robia zbierku pre ľudí, ktorí
utrpeli zranenia pri požiaroch. Na akcii sa každoročne zúčastní cca 200
000 ľudí a sponzoruje ju mnoho jednotlivov a firiem.
www.torontozoo.com
www.ville.montreal.qc.ca www.vancouver.ca

Vianočné čerešňové koláčiky
1/2 šálky masla
1 1/4 šálky cukru
2 vajcia
šťava a kôra z polovice citróna
1/4 lyžičky mandľového extraktu
2 1/4 šálky hladkej múky
1 1/2 lyžičky prášku do pečiva
1/2 lyžičky soli
2/3 šálky nasekaných kandizovaných čerešní
1/3 šálky nasekaného sušeného ananásu
1/2 šálky nasekaných mandlí
Maslo a cukor vymiešame do peny. Pridáme rozšľahané vajcia,
mandľový extrakt, citrónovú šťavu a kôru. Dobre zamiešame a
pridáme múku preosiatu s práškom do pečiva a soľou. Nakoniec
vmiešame ovocie, mandle a necháme cesto 20 minút odpočívať
v chlade. Z cesta potom formujeme valčeky s priemerom 4 cm a
krájame ich na asi pol centimetra hrubé kolieska, ktoré kladieme
na plech vyložený papierom na pečenie. Rúru vyhrejeme na 200°
a pečieme 10 minút.

Všetkým čitateľom Mozaiky prajeme
príjemné prežitie vianočných sviatkov a všetko
najlepšie do nového roku 2009.
KVÍZ O KANADE
Kto sú to poštoví elfovia? (Odpoveď a novú otázku nájdete
v ďalšom vydaní Mozaiky.) Odpoveď z minulého čísla: Na
štandarde generálnej guvernérky sa nachádza erb Kanady, ktorý
zobrazuje leva s korunou, ktorý drží javorový list v pravej tlape.
Erb symbolizuje zvrchovanosť Kanady. Lev stojí na venci z listov
v oficiálnych farbách Kanady – červenej a bielej. Štandarda sa
vešia na oficiálne rezidencie generálnej guvernérky (Rideau Hall
a citadela v Québecu) v čase jej prítomnosti.

