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Federální volby již příští týden

Prezentace pro studenty na VŠCHT v Praze

V Kanadě vrcholí předvolební kampaň před předčasnými
volbami, které mají hlavní termín 2. května. Před týdnem již
měli občané možnost volit během tří dnů, pokud z nějakého
důvodu nemohou volit v hlavní den voleb. Výsledky voleb
budou k dispozici několik hodin po uzavření volebních
místností, tj. v úterý 3. května brzy ráno středoevropského
času. Státní nezávislá volební agentura Elections Canada začne
zveřejňovat první předběžné výsledky hlasování hned po
uzavření volebních místností po 4.00 středoevropského času na
www.elections.ca.

Ve středu 5. května proběhne další „roadshow“ České asociace
studentů a absolventů, kde bude také velvyslanectví Kanady
prezentovat možnosti studia v Kanadě a program Zažijte Kanadu
(cestování, studium a práce v Kanadě). Tentokrát akce proběhne
na Vysoké škole chemicko-technologické od 9.00 na adrese
Technická 5, Praha 6.
www.facebook.com/zazijtekanadu

Studijní cesta do Kanady pro evropské studenty
18. května je termín podání žádosti o účast v programu
Thinking Canada, jehož prvního ročníku se loni s úspěchem
zúčastnilo 27 evropských studentů včetně jedné české a jedné
slovenské studentky. Jedná se o čtyřtýdenní studijní cestu do
Kanady pro evropské studenty, po které následuje možnost pro
vybrané účastníky strávit 2 měsíce stáží u kanadské neziskové
organizace nebo think tanku. Program, který je financován
především Evropskou komisí ale také jednotlivými asociacemi
kanadských studií, zaznamenal loni takový úspěch, že se ho
letos bude moci zúčastnit díky vyššímu rozpočtu 32 studentů.
Dvouměsíční stáže v prestižních kanadských organizacích se
po skončení programu letos zúčastní osm studentů. V tomto
ročníku bude na programu od 4. září do 2. října 2011 návštěva
Bruselu, Ottawy, Québecu, Toronta, Vancouveru a Victorie.
Loni se účastníci po úvodním seznámení s fungováním
Evropské unie v Bruselu včetně setkání s předsedou
Evropského parlamentu Jerzy Buzkem přesunuli do Kanady,
kde navštívili řadu vládních institucí (sešli se mimo jiné
s předsedou kanadského Senátu Peterem Millikenem), ale také
banky, neziskové organizace apod. Letošní studijní cesta bude
zaměřena na následující témata: kulturní rozmanitost (např.
vztah anglofonních a frankofonních obyvatel, kanadští Indiáni
či multikulturalismus), politické otázky (federalismus,
regionalismus či úloha vlády), životní prostředí či ekonomické
otázky. Bližší informace o celém programu, stážích, nákladech
a žádosti o účast najdete na www.thinking-canada.eu.

Grant pro překlady kanadských děl
Kanadský výbor pro umění financovaný federální vládou má
řadu grantových programů určených především kanadským
umělcům. Nabízí však také grant pro nekanadské nakladatele,
kteří mohou požádat o podporu na překlad kanadského literární
díla do cizího jazyka, například češtiny. Grant hradí polovinu
nákladů na překlad knihy, kterou pak musí ve své zemi vydat.
Žádost mohou podat pouze zavedená nakladatelství, která
vydala alespoň čtyři tituly a pro něž představuje vydávání knih
hlavní činnost. Bližší podrobnosti o programu a kontaktní
údaje pro podání žádosti o grant najdete na webových
stránkách Kanadského výboru pro umění.
www.canadacouncil.ca

Kultura
Od 3. do 22. května bude galerii Vyšehrad v Praze vystavovat své
obrazy torontský malíř Standa Sedlák. Výstava s názvem Od
moře k moři představí jeho expresivní vyobrazení krajin napříč
Kanadou od Newfoundlandu po Vancouver Island.
www.praha-vysehrad.cz
Rádi bychom vás pozvali na pátý ročník literárního happeningu
Noc literatury, který letos proběhne 11. května v Praze-Libni a
díky podpoře Velvyslanectví Kanady vůbec poprvé představí také
kanadskou literaturu. Úryvek z knihy kanadské frankofonní
spisovatelky Nadine Bismuth Vzala jste si psychopata?, která
vychází v nakladatelství Garamond, bude v Penzionu André
předčítat Klára Issová. Čtení probíhá od 18.00 do 23.00 v
www.nocliteratury.cz
půlhodinových intervalech.
13. května v 19.00 se bude v Kongresovém sále Priessnitzových
léčebných lázní pod záštitou velvyslankyně Kanady Valerie
Raymond konat koncert In Memoriam Antonín Kubálek, který
zahájí lázeňskou sezónu 2011. Na koncertě vystoupí dcera
Antonína Kubálka, klavíristka Karolína Kubálek, tenor Mario
Zhang a klavírista David Schmied. Program na počest památky
významného kanadského klavíristy českého původu, který zesnul
letos v lednu, završí v neděli 15. května v 15.00 zádušní mše
sloužená na poutním místě Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor,
kde Antonín Kubálek v posledních letech pravidelně pořádal
www.priessnitz.cz
mezinárodní mistrovské klavírní kurzy.

Víte, že…
kanadské robotické ruce Canadarm2 na Mezinárodní vesmírné
stanici (ISS) bylo 19. dubna deset let? O tomto v Kanadě
zkonstruovaném a vyrobeném robotu jsme již v Kanadské
mozaice psali v souvislosti s předchozími cestami kanadských
astronautů a astronautek do kosmu. Během deseti let robot
vyrobený společností MDA z ontarijského Bramptonu pro
Kanadskou vesmírnou agenturu přeložil na ISS stovky tun
nákladu, asistoval při stovce vesmírných „procházek“ astronautů a
celou dobu také bez jediné závady pomáhal budovat samotnou
vesmírnou stanici. Na webových stránkách Kanadské vesmírné
agentury najdete mimo jiné zajímavé záběry práce Canadarm2.
www.asc-csa.gc.ca
KVÍZ O KANADĚ
Jaký dar dává Kanada k svatbě britskému královskému páru?
(Odpověď a novou otázku naleznete v příštím vydání Mozaiky.)
Odpověď z minulého čísla: Nadace Bata Shoe Museum byla
založena roku 1979, samotné Bata Shoe Museum bylo otevřeno
publiku poprvé 6. května 1995.

