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Ministr Baird vystoupil před Valným shromážděním OSN 
Kanadský ministr zahraničí John Baird vystoupil 1. října na zasedání 

Valného shromáţdění OSN v New Yorku s významným projevem, v 

němţ zdůraznil odhodlání Kanady usilovat o hospodářskou 

prosperitu, globální bezpečnost a ochranu lidské důstojnosti. Ve svém 

vystoupení také důrazně vyzval OSN jako organizaci, aby se přestala 

zaměřovat na své vlastní problémy a spíše se věnovala řešení 

skutečných problémů, jimţ dnes lidstvo čelí. Jako příklad uvedl 

situaci v dnešní Sýrii a za největší hrozbu globální bezpečnosti a míru 

označil Irán. Za cíle, na jejichţ dosaţení by se mělo mezinárodní 

společenství podle kanadské vlády především soustředit, označil 

právě prosperitu, bezpečnost a důstojnost lidstva. Celý text projevu 

najdete zde.                    www.international.gc.ca  
 

Kanadský podporovatel československých disidentů zemřel 
5. října zemřel v Kanadě po dlouhé nemoci bývalý kanadský 

diplomat Peter Bakewell, který v letech 1986 – 1988 působil na 

Velvyslanectví Kanady v Praze. Peter Bakewell v Praze zároveň 

významně podporoval 

československý disent tím, ţe 

pomáhal ve svém 

diplomatickém autě pašovat 

přes přísně střeţené hranice 

oběma směry nezávislou 

literaturu a periodika, 

korespondenci a technické 

prostředky pro výrobu 

samizdatů (včetně tajného 

převozu kopírky!). Fungoval 

tak jako spojka mezi disidenty (např. Jiřinou Šiklovou) a exilem 

(historikem Vilémem Prečanem a dalšími). Peter Bakewell se tím 

významně zaslouţil o návrat svobody a demokracie do 

Československa a byl za to také oceněn například ministrem zahraničí 

Karlem Schwarzenbergem cenou Gratias Agit v roce 2007 (viz 

snímek z předání ceny v rezidenci kanadského velvyslance).           

               www.facebook.com/KanadaCZ  

Kanada na veletrhu o studiu Gaudeamus Brno 
Velvyslanectví Kanady se jiţ tradičně zúčastní 19. ročníku veletrhu 

pomaturitního a celoţivotního vzdělávání Gaudeamus, který 

proběhne v areálu brněnského výstaviště ve dnech 30. října – 2. 

listopadu. Zájemci o studium v Kanadě (ať uţ na středních školách, 

univerzitách nebo jazykových školách) a o program Zaţijte Kanadu 

(cestování a práce v Kanadě pro mladé) se mohou přijít poradit 

s pracovníky velvyslanectví v pavilonu F do stánku č. 60, nebo si 

přijít poslechnout jednu z prezentací velvyslanectví. Ty budou 

probíhat kaţdý den v odpoledních hodinách v sále A. Veletrh se koná 

pod záštitou Velvyslanectví Kanady a pro návštěvníky jsou 

připraveny soutěţe o zajímavé „kanadské“ ceny.                  

www.gaudeamus.cz  

Stipendium Nadace Jeanne Sauvé  
1. listopadu je lhůta pro podání ţádosti o stipendium kanadské nadace 

Jeanne Sauvé. Toto stipendium, pojmenované po první Kanaďance 

ve funkci generální guvernérky, je určeno mladým lidem ve věku 23 - 

30 let, kteří jsou vysoce motivováni a mají předpoklady stát se 

vůdčími osobnostmi ve svém oboru. Kaţdý rok má díky tomuto 

stipendiu 14 mladých lidí z celého světa moţnost strávit celý 

akademický rok v Montréalu v rezidenci nadace a vyuţít volný 

přístup ke všem akademickým programům McGill University a 

účastnit se dalších akcí (přednášky, konference atd.), jeţ mají přispět 

k profesnímu a intelektuálnímu rozvoji stipendistů. Další výhodou 

stipendijního pobytu je moţnost nechat se inspirovat společností 

ostatních účastníků programu.                        www.sauvescholars.org 
 

Křest životopisu Leonarda Cohena v Praze 
16. října od 19 hodin proběhne v malém sále Městské knihovny 

v Praze křest českého překladu ţivotopisu Leonarda Cohena z pera 

Anthony Reynoldse vydaného Mladou Frontou. V překladu 

Miroslava Jindry a Kláry Kolinské vychází pod názvem Leonard 

Cohen - Pozoruhodný ţivot. Knihu pokřtí Michal Horáček a součástí 

programu budou i Cohenovy písně v českém překladu v podání 

Miroslava Jindry a doprovodné skupiny.                www.mlp.cz  
 

Kanada na festivalu TINA B. 
Ve dnech 17. – 31. října se bude v Praze konat 7. ročník festivalu 

současného umění TINA B.. Ten je přehlídkou kvalitního současného 

umění od umělců ze všech koutů světa a letos se ho jako kurátor 

zúčastní také Kanaďan Jocelyn Fiset. Festival letos proběhne na řadě 

míst, např. v Klementinu, Českém centru v Praze, Galerii Vernon či 

uvnitř i vně Ţiţkovské televizní věţe. Leitmotivem letošního ročníku 

je téma Umění a štěstí. Bliţší informace o festivalu najdete na adrese 

www.tina-b.eu.  
 

Kanadské dokumenty v Jihlavě 
Ve dnech 23. – 28. října proběhne v Jihlavě 16. ročník 

Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava, který má 

letos na programu 10 kanadských dokumentů. Mezi kanadskými 

snímky je např. nejnovější dokument Mika Hoolbooma Lacan 

Palestina, poetický populárně-vědecký snímek Příliv, odliv či krátký 

dokument Modrá poušť zachycující vizuální zázraky přírody. 

Jihlavský festival se zaměřuje na autorské dokumentární filmy a je 

mnohými povaţován za největší událost svého druhu ve střední a 

východní Evropě. Podrobný program celého festivalu najdete jiţ brzy 

na www.dokument-festival.cz.  
 

Čechokanaďan Thomas Lax vystavuje v Ostravě 
Ve dnech 24. října – 23. listopadu bude mít v ostravské Galerii Kruh 

výstavu čechokanadský výtvarník Thomas Lax. Výstava s názvem 

Water se koná za podpory provincie Alberta a navštívit ji můţete na 

adrese Zahradní 1, Moravská Ostrava od úterý do pátku odpoledne. 

                                                www.facebook.com/KanadaCZ   
 

  KVÍZ O KANADĚ  

Kolik časových pásem má Kanada?  

(Odpověď a novou otázku najdete  v dalším vydání Mozaiky.) 
 

Odpoveď z minulého čísla: Dům s javorovými listy se nachází  na 

pražském Chodově  a získal díky své fasádě už dvě ocenění. První 

místo v kategorii Panelový dům soutěže Fasáda roku 2011 a stal se 

vítězem  soutěže O nejlépe zregenerovaný panelový dům. 
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