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Federálny rozpočet schválený

kanadské bilaterálne a multilaterálne vzťahy. Prednosť budú mať
projekty na tému: mier a bezpečnosť, severoamerické partnerstvo,
ekonomický rozvoj, demokracia, ľudské práva, manažment
diverzity a životné prostredie. Snahou programu je okrem iného
podporiť spoluprácu medzi slovenskými a kanadskými
inštitúciami v spomínaných prioritných oblastiach a prispieť k
mobilite študentov. Žiadosti musia byť zaslané do 15. februára
2009. V prípade záujmu sa obráťte na Michaela Vlčka
(michael.vlcek@international.gc.ca +421 272 101 872).
(michael.vlcek@international.gc.ca,

V utorok 3. februára schválil kanadský parlament 211 hlasmi
federálny rozpočet konzervatívnej vlády. Medzi 91 poslancami,
ktorí hlasovali proti návrhu, boli štyria liberáli z provincie
Newfoundland a Labrador a poslanci Novej demokratickej strany
a Québeckého bloku. Konzervatívna strana súhlasila s
pozmeňovacím návrhom liberálov, ktorý vyžaduje od vlády
pravidelné zverejňovanie informácií o výdavkoch a efektívnosti
ekonomického plánu. Prioritným cieľom rozpočtu je podporiť
ekonomiku čiastkou v celkovej výške 30 miliárd kanadských
dolárov. Na rade investícií sa podieľajú aj provincie, teritóriá a
obce a celkovo ide o čiastku vyššiu ako 50 miliárd, čo je asi 3,2
% reálneho HDP. Vláda chce napríklad podporiť automobilový
priemysel, lesné hospodárstvo či poľnohospodárstvo a
zjednodušiť obchodným spoločnostiam a jednotlivcom prístup k
peniazom. Prednosť majú tiež nové investície do infraštruktúry.
“Rozpočet na rok 2009 je plánom na pomoc kanadskej
ekonomike,“ povedal minister financií Jim Flaherty. „Dočasne
oživí ekonomiku (…) a investície zároveň pomôžu vybudovať
silné postavenie do budúcna.“ Vláda už začína tento plán
realizovať napríklad tým, že ponúka občanom, ktorí renovujú
dom, úľavu na daniach vo výške až 1 350 kanadských dolárov.
Pätnásťpercentná daňová úľava, ktorá má pomôcť všetkým
vlastníkom domov a pracovníkom v stavebníctve, bude platiť až
do 1. februára 2010. www.pm.gc.ca www.fin.gc.ca www.gg.ca

Program kanadskej provincie Québec zaznamenáva 40% nárast
na medzinárodnom frankofónnom televíznom kanále TV5Monde.
Frankofónne provincie tak minú na svoje programy v TV5Monde
o 1,5 milióna kanadských dolárov viac ako doposiaľ, kedy
investície činili 2,9 milióna dolárov ročne. V pondelok to v rámci
svojej návštevy TV5Monde v Paríži oznámila québecká
ministerka kultúry Christine Saint-Pierre. Generálna riaditeľka
televízie Marie-Christine Saragosse naznačila, že vďaka týmto
novým príspevkom „bude mať stanica možnosť zaradiť do
programu aj québecké filmy.“ Celkovo tak québecký príspevok
TV5Monde a TV5Québec v roku 2009 dosiahne 7 miliónov
kanadských dolárov. TV5Monde vysiela v 200 krajinách po
celom svete, v 120 miliónoch domácností a jej sledovanosť
údajne dosahuje až 55 miliónov divákov.

Kanada proti nukleárnemu terorizmu

Rytina zo 17. storočia patrí asi do Kanady

Minister zahraničných vecí Lawrence Cannon koncom januára
oznámil, že Kanada prispeje čiastkou 40 miliónov kanadských
dolárov na boj proti terorizmu. Konkrétne ide o elimináciu
nebezpečných nukleárnych a rádiologických materiálov v Rusku
a na Ukrajine. “Tieto projekty sú zásadné pre ochranu kanadskej
a medzinárodnej bezpečnosti,” povedal pri tejto príležitosti
Cannon. Projekt sa koná v rámci Globálneho partnerstva G8 proti
šíreniu zbraní a materiálov hromadného ničenia, ktorého je
www.globalpartnership.gc.ca
Kanada súčasťou.

Ochrana výskumných dát
Kanadská národná vedecká knižnica koordinuje uchovávanie
dôležitých dát kanadských vedcov tak, aby boli ľahko dostupné a
znovu použiteľné. „Obrovský nárast výskumných dát so sebou
prináša aj potrebu dlhodobej ochrany kanadských vedeckých
záznamov,“ hovorí generálna riaditeľka Kanadskej národnej rady
pre výskum Pam Bjornson. V Kanade doposiaľ neexistovali
jednotné štandardy na úschovu, ochranu a katalogizáciu týchto
dát. Táto iniciatíva univerzít, inštitútov, knižníc, agentúr a
individuálnych vedcov je tak prvou lastovičkou v tejto oblasti. Tri
vytvorené skupiny sa zaoberajú metódami a financovaním,
infraštruktúrou a službami a taktiež ľudskými zdrojmi.
www.nrc-cnrc.gc.ca

Grant na akademické aktivity spojené s Kanadou
V rámci tohto programu (Program Development Grant/
Programme d’aide au développement des études canadiennes)
môžu univerzity, inštitúty a organizácie žiadať o podporu aktivít,
ktoré vytvoria či rozšíria program zameraný na Kanadu či

Québecký program na TV5

Slávna rytina zobrazujúca stretnutie Európana s domorodými
obyvateľmi, ktorá sa už po desaťročia objavuje v amerických
učebniciach dejepisu, pravdepodobne nezobrazuje výjav
z Nového Anglicka ale z Newfoundlandu. Rytina mala
pripomínať Bartolomeja Gosnola, zakladateľa Jamestownu.
Kanadský archeológ Bill Gilbert ale teraz tvrdí, že ide
pravdepodobne o scénu z kanadskej provincie Newfoundland,
a že vyobrazeným Európanom je britský obchodník John Guy.
Ten sa v roku 1612 vylodil v Trinity Bay a stretol sa tu s indiánmi
z kmeňa Beothukov. Guy túto udalosť popisuje vo svojich
denníkoch a Bill Gilbert tvrdí, že na základe týchto textov je
možné rytinu jednoznačne situovať do Kanady. Americkí
www.cbc.ca
historici jeho tézu prijímajú.

Viete, že...
20% študentov štátnych základných a stredných škôl v Kanade
tvoria cudzinci? Kanadská asociácia štátnych škôl (CAPS)
vytvorila webovú stránku pre potenciálnych záujemcov z radov
zahraničných študentov, ich rodičov a partnerských agentúr. Na
stránkach sa dozviete o kanadskom systéme vzdelávania a môžete
si vybrať školu na základe celého radu kritérií. CAPS združuje 50
www.caps-i.ca
škôl z deviatich kanadských provincií.

KVÍZ O KANADE
Čo je Craigellachie?
(Odpoveď a novú otázku nájdete v ďalšom vydaní Mozaiky).
Odpoveď z minulého čísla: Najužší dom v Severnej Amerike
nájdete v ulici Donnaconna v Québecu. Je široký iba 3,7 metra.

