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Necelé dva týdny do voleb 
Již necelé dva týdny zbývá do konce volební kampaně 
kanadských politiků, kteří postupně navštěvují všechny 
kanadské provincie. Premiér Stephen Harper se v Britské 
Kolumbii zaměřil na téma imigrace, kde zdůraznil, že 
Kanada vítá legální imigranty, kteří obohacují kanadský 
národ. Šéf liberálů Michael Ignatieff cestuje během své 
volební kampaně s bývalým kanadským premiérem Paulem 
Martinem (jenž byl premiérem za liberální stranu v letech 
2003 - 2006). Kromě přímého setkávání s občany 
samozřejmě v Kanadě probíhají i televizní debaty 
zúčastněných lídrů, které jsou nedílnou součástí 
komunikace s voliči. Předběžné volby již byly zahájeny 
v zahraničí. Kanadští vojáci v Afghánistánu (kterých je na 
misi aktuálně 2 800) tak měli možnost přijít k volebním 
urnám minulou neděli. Ve volebních programech je 
nejčastěji zajímal rozpočet na obranu a plány jednotlivých 
politických stran na nákup nových zbraní. Tisíc členů 
Strany Québecu na svém sjezdu minulou neděli potvrdilo 
Pauline Marois jako předsedkyni strany, která se ve svém 
volebním programu zaměřuje na otázku jazyka. Podpora 
francouzštiny a její užívání na veřejných místech je jedním 
z klíčových témat strany. Delegáti se nakonec shodli, že 
angličtina může být používána na komerčních nápisech, ale 
francouzština musí dominovat.                  www.elections.ca
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- Egon Schiele Art Centrum tento týden slavnostně 
zahájí několik velmi zajímavých výstav na téma Umění 
v každodennosti. Jednou z nich je i výstava Vrcholy 
módy: historie na podpatku (21.4.- 30.10.), která se 
koná pod záštitou Velvyslanectví Kanady v Praze a ve 
spolupráci s Bata Shoe Muzeum v Torontu. 
Výstavu, která přiblíží 500letou historii obouvání 
západní kultury a představí výběr nejkrásnějších bot ze 
stálé expozice v Torontu, slavnostně zahájí 
velvyslankyně Kanady Valerie Raymond. 

 www.schieleartcentrum.cz
 

- V rámci letošního festivalu American Spring, který se 
koná od 17. dubna do 18. června, vystoupí 3. května od 
19.30 ve Španělském sále známá kanadská sopranistka 
z Alberty, Melanie Gall, která spolu Hudbou Hradní 
stráže a Policií ČR (HHS a PČR) zazpívá k 20. výročí 
Policie ČR. V první půli se představí Melanie Gall 
z Kanady společně s Františkem Zahradníčkem, sólistou 
opery ND v Praze v pásmu slavných operních árií 
a duetů letošních jubilantů Antonína Dvořáka a W. A. 
Mozarta za doprovodu HHS a PČR. Druhou část večera 
naplní světové policejní hity, hudba ze slavných 
kriminálních filmů, jako James Bond, Profesionálové, 
Policejní akademie, Místo činu, Hercul Poirot apod. 
v podání HHS a PČR s jejich kmenovými sólisty. 
Závěrem koncertu proběhne křest nového propagačního 
CD Policie ČR „Světové policejní hity“, které bude 
vydáno k 20. výročí PČR.          www.kulturanahrade.cz

 

- Česko-kanadská výtvarnice Maria Gabánková, která 
vyučuje na Ontario College of Art v Torontu, bude od 

5. května vystavovat své 
obrazy v galerii Na Hradě 
(Dlouhá 1b, Hradec 
Králové), kterou můžete 
navštívit od pondělí do 
pátku od 8.00 do 18.00. 
Výstava nazvaná  
Podobenství těla představí 
dva tematické cykly: 
Lidská anatomie a Slepý 
vede slepé. Výstavu 
pořádá Univerzita Karlova v Praze a Lékařská fakulta 
v Hradci Králové pod záštitou velvyslankyně Kanady 
v Praze. Více informací na www.paintinggallery.net
 

- Na další vernisáž výstavy originálních prací Heleny 
Schmaus-Shoonerové zveme do Křížové chodby 
Minoritského kláštera v Jindřichově hradci, která bude 
slavnostně zahájena 5. května, potrvá do 10. července a 
koná se pod záštitou velvyslankyně Kanady Valerie 
Raymond. Výstava Heleny Schmaus-Shoonerové a 
dalších umělců bude otevřena denně kromě pondělí od 
9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00. 
 

- Výstava Kanada ve fotografiích autora Antonína 
Hubschmanna bude slavnostně zahájena v písecké 
Sladovně (Velké náměstí 113, Písek) 2. května v 16.00 
a lze ji navštívit od pondělí do neděle od 9.00 do 17.00. 
Více na webových stránkách  

http://photo-a-hubschmann.webnode.cz.  
  

Konference s kanadskou účastí 
Dne 5. a 6. května pořádá centrum Jean Monnet of 
Excellence in European Studies ve spolupráci s kanadskou 
Wilfrid Laurier University Waterloo konferenci na téma 
Míří EU směrem k federaci? A je kanadský model vhodným 
scénářem? Konference, na které mimo jiných přednášejících 
například z Německa, Norska či Holandska, vystoupí 
s příspěvkem i kanadský profesor Thomas Hueglin z Wilfrid 
Laurier University či profesorka Grace Skogstad 
z University of Toronto, se bude konat ve čtvrtek 5. května 
od 14.00 v Karolinu (Ovocný trh 3-5, Praha 1) a v pátek 6. 
května od 9.00 tamtéž. Podrobný program naleznete na 
http://zes.fsv.cuni.cz/index-cz.php?site=federalismus. 
Registrace účastníků na emailu sekretariátu Katedry 
západoevropských studií: zes@fsv.cuni.cz nejpozději do 
pondělí 2. května. 
 
 

  KVÍZ O KANADĚ  
 
Kdy bylo založeno Bata Shoe Museum v Torontu? 
 (Odpověď a novou otázku naleznete v příštím vydání 
Mozaiky.) 
Odpověď z minulého čísla: Semináře Dřevostavby ve 
Volyni se tradičně účastní experti z Kanady, Finska, 
Německa, Polska, Rakouska, Slovenska, Švýcarska a České 
republiky. 
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