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Štátna Návšteva Európy 2008  
Excelenciami  

Ctihodnou Michaëlle Jean, Generálnou Guvernérkou Kanady  
a  

pánom Jean-Daniel Lafond

Od 24. novembra do 6. decembra 2008



Na požiadanie Ctihohodného Stephen Harper, predsedu vlády, navštívi jej Excelencia Ctihodná Michaëlle Jean, 
Generálna Guvernérka Kanady, a jej manžel, jeho Excelencia Jean-Daniel Lafond od 24. novembra do 6. decembra 2008 
Maďarskú republiku, Slovenskú republiku, Českú republiku a Slovinskú republiku. 

Štátna návšteva zdôrazní, medzi iným, demokratickú transformáciu v týchto štyroch krajinách; naše historické 
a kultúrne zväzky; naše rozrastajúce sa obchodné vzťahy; a našu spoluprácu pri misiách NATO, obzvlášť pri úsilí o 
rekonštrukciu Afganistanu.

“Táto návšteva umožní oceniť pozoruhodný pokrok, ktorý tieto štyri krajiny dosiahli od začiatku nového milénia. 
Dá nám tiež príležitosť upevniť a posilniť naše vzťahy a alianciu v Európe, obzvlášť s Európskou úniou.”

—Jej Excelencia Ctihodná Michäelle Jean, Generálna Guvernérka Kanady

© Jej Veličenstvo Kráľovná v pôsobení vládkyne Kanady zasúpená Uradom sekretariátu Generálneho Guvernéra (2008).

Sledujte návštevu online na www.gg.ca!  

Sledujte fotografie, videa a prejavy z návštevy na www.gg.ca.

Navštívte www.citizenvoices.gg.ca aby ste sa pripojili do diskuzie čítaním blogov a príspievaním do fóra. Tento inovačný a dynamický nástroj,  
www.citizenvoices.gg.ca, umožňuje ľuďom jednoducho komunikovať, rozšíriť komunikačné siete a byť v spojení s Generálnou Guvernérkou.
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Jej Excelencia Ctihodná Michäelle Jean,  
Generálny Guvernér Kanady

Michäelle Jean sa narodila v Port-au-Prince, Haiti. V roku 1968 sa spolu so svojou rodinou  

prisťahovala do Kanady, utekajúc pred vtedajším diktátorským režimom. Po obdržaní 

Master of Arts z komparatívnej literatúry na University of Montreal, učila na fakulte 

Talianskych štúdií na tej istej univerzite. Počas štúdií pani Jean spolupracovala osem rokov 

s Quebeckými útulkami pre zneužívané ženy. Zároveň sa aktívne podieľala pri ustanovení 

siete pohotovostných útulkov po celom Quebecu a inde v Kanade. Neskôr sa odhodlala 

isť do žurnalistiky a stala sa vysoko váženou žurnalistkou a hlásateľkou informačných 

programov v televízii Radio-Canada a CBC Newsworld. Je manželkou Jean-Daniel Lafond a 

majú 9-ročnú dcéru Marie-Éden.  Zložila prísahu 27. Septembra 2005, Ctihodná Michäelle 

Jean, sa stala 27. Generálnym Guvernérom od ustanovenia Konfederácie roku 1867 a 

vykonáva funkciu Hlavy štátu. Ako Generálny Guvernér Kanady chce, aby jej pozícia bola 

miestom, kde má prevahu dialóg a kde hlasy občanov sú vypočuté.

Jeho Excelencia Jean-Daniel Lafond

Jean-Daniel Lafond sa narodil vo Francúzsku, učil filozófiu a pisal posudky k filmom pre 

La Revue du Cinéma, zároveň vykonával výskum vo vzdelávacích vedách a špecializoval 

sa v mediálnej pedagogike. Prišiel do Kanady v roku 1974 a stal sa kanadským občanom 

v roku 1981. Odvtedy venoval svoj čas filmu, písaniu a rádiu. V roku 1985 režíroval 

svoj prvý dokumentárny film Dream Tracks pre Národný filmový úrad (NFB). Odvtedy 

napísal a režíroval viac ako tucet filmov, ktoré vyjadrujú jeho smerovanie ku kreatívnemu 

dokumentárnemu filmu. Jeho filmy obdržali viacero ocenení v Kanade a v zahraničí, 

vrátane Prix Lumières v roku 1999. Bol tiež menovaný Companion of the Order of Canada 

v roku 2005. Jeho najnovšie práce zahrňujú Folle de Dieu, film inšpirovný predlohou 

Marie de l´Incarnation (1599-1672); a La déraison d´Amour, hra inšpirovaná jeho vlastným 

filmom rovnakého mena. Je manželom Ctihodnej Michäelle Jean, Generálnej Guvernérky 

Kanady, a sa aktívne zapája do chodu úradu. Zanietene sa zapojil do dvoch ambicióznych 

projektov počas pobytu v Rideau Hall: Art Matters a web stránky Citizen Voices.
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Pán Michael Calcott 
Kanadský ambasador v Českej republike a Slovenskej republike

Michael Calcott absolvoval v roku 1972 University of Toronto a obdržal BA z anglických a 

francúzskych štúdií. Pán Calcott vstúpil do verejných služieb v roku 1979. V roku 1993 prijal 

pozíciu riaditeľa v rámci oddelenia pre občianstvo a imigráciu a neskôr ako výkonného 

riaditeľa pre ministerské a exekutívne služby. V roku 1996 prešiel do funkcie riaditeľa 

na sekretariáte ministra financií. Neskôr sa stal výkonným riaditeľom ministerských a 

exekutívnych služieb. Predtým než nastúpil do pobočky verejných záležitostí, sa stal najprv 

výkonným riaditeľom pre komunikacie, a potom pre komunikácie a exekutívne služby. 

V roku 2003 prešiel na Oddelenie zahraničných vecí, kde sa stal generálnym riaditeľom 

úradu exekutívnych služieb a tiež pracoval ako generálny riaditeľ inštitútu Kanadských 

zahraničných služieb. Pán Calcott bol v roku 2006 menovaný veľvyslancom Českej republiky 

a Slovenskej republiky.

Pán Pierre Guimond
Kanadský veľvyslanec v Maďarskej republike a Slovinskej republike

Pierre Guimond obdržal v roku 1979 bakalariát politických vied na Univerité Laval. 

Predtým ako vstúpil do oddelenia zahraničných vecí v roku 1987, pán Guimond pracoval 

ako vedecký pracovník pre Quebeckú vládu na oddelení medzivládnych záležitostí, 

taktiež ako informačný pracovník na Urade Quebeckej vlády v Ontáriu. Odkedy sa stal 

pracovníkom zahraničných služieb, bol v Prahe, Bonne a Viedni. Na hlavnom úrade najprv 

pracoval ako úradník pre Oddelenie analýzy strategickej politiky, potom pre Oddelenie 

vzťahov so ZSSR, centrálnou a východnou Európou; ako zástupca riaditeľa Oddelenia pre 

Európsku úniu; ako výkonný asistent pre ministra zahraničných vecí; ako riaditeľ Oddelenia 

pre Európsku úniu; a ako riditeľ Oddelenia pre východnú Európu a Balkán. Pán Guimond 

ďalej pracoval ako poradca oddelenia zahraničnej politiky a sekretariátu obrany na úrade 

tajnej rady. Pán Guimond je v súčastnosti veľvyslancom v Maďarsku a Slovinsku. Má za 

manželku Louise Parent.
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Pán Bernard St-Laurent
Zástupca sekretára Generálneho Guvernéra

Narodil sa v Baie-Comeau, Quebec, pan St-Laurent vstúpil do Kanadskej armády v 

roku 1971. Po dosiahnutí Bakalára humanitných vied na Kráľovskej vojenskej akadémii v  

Saint-Jean, Quebec, bol začlenený do 22. Kráľovského regimentu ako pechotný dôstojník.  

Pán St-Laurent dosiahol tiež titul magistra v medzinárodnej verejnej správe. Počas jeho 

37-ročnej služby v Kanadskej armáde bol niekoľkokrát vyslaný do Nemecka, Francúzska a 

Talianska. Okrem toho slúžil štyri roky vo vojenskej protiteroristickej a špeciálnej jednotke, 

a bol riaditeľom Hlavného veliteľstva národnej obrany. Jeho posledné poslanie bolo 

fakultny poradca na Vojenskej akadémii NATO v Ríme.

Jeho vojenská kariera ho priniesla dvakrát do sídla guvernéra. Prvykrát ako pobočníka 

ctihodného Edward Schreyer a druhykrát ako riaditeľa pre Implementáciu programu a 

bezpečnosti, počas mandátov ctihodného Romeo LeBlanc a ctihodnej Adrienne Clarkson. 

Plukovník St-Laurent sa vrátil do sídla guvernéra v auguste 2007, najprv ako hlavný poradca 

tajomníka generálneho guvernéra a v máji 2008 bol menovaný zástupcom tajomníka pre 

politiku, program a protokol.

Pán Robert Hage
Genrálny riaditeľ, Európa, Zahraničné veci a Medzinárodný obchod a  
Hlavný poradca počas tejto návštevy

Robert Hage sa narodil v Calgary, Alberta, a tam aj ukončil základné vzdelanie. Je absolventom 

University of Calgary, obdržal právnický titul na univerzitách v Toronte (LL.B) a Londýne, 

Anglicko (LL.M) a dostal povolenie k advokátskej praxi v Alberte. Taktiež navštevoval École 

Nationale d´Administration (ENA) v Paríži. Pán Hage nastúpil do Oddelenia zahraničných 

vecí v roku 1972 a následne pracoval na Kanadských ambasádach vo Washingtone, Lagose 

a Paríži; ako zástupca riaditeľa misie na Kanadskej misii pre Európsku úniu v Bruseli; 

a ako veľvyslanec v Maďarsku a Slovinsku. Pán Hage bol riaditeľom právnych činností na 

oddelení v Ottawe; bol riaditeľom medzinárodných finančných a investičných záležitostí; 

riaditeľom pre južnú Európu; riaditeľom pre Európsku úniu; a generálnym riaditeľom pre 

úrad právnych záležitostí. V súčastnosti je generálnym riaditeľom úradu pre Európu. Bol 

tiež hlavným poradcom pri dohode o slobodnom obchode medzi Kanadou a USA. Tiež bol 

alternujúcim reprezentantom za Kanadu na konferencii Spojených národov o morskom 

práve. Spolu so svojou manželkou Jean majú tri dcéry.

Photo: MCpl Jean-François Néron, Rideau Hall
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Pán Robert Peck
Šéf  kanadského protokolu

Pán Peck je absolventom strednej školy Lindsay Place v Pointe Claire, Quebec a Akadémie John 

Abbot CÉGEP v Ste. Anne de Bellevue, Quebec.Tiež je držiteľom BA z Concordia University 

(Montreal), špecializácia história a novinárstvo. Po absolvovaní školy v rokoch 1981 až 1982 

slúžil v parlamente ako jeden z desiatich parlamentných praktikantov z celej Kanady. Potom 

čo v roku 1982 vstúpil do Kanadských zahraničných služieb, pán Peck pracoval v Ottawe, a tiež 

na Urade Kanadského vysokého komisára v Lagose, Nigérii, a vo Švajčiarsku na Kanadskom 

veľvyslanectve v Berne. Počas pôsobenia v Ottawe na hlavnom Urade pre zahraničné veci 

a medzinárodný obchod (DFAIT), pán Peck pracoval na úseku korporačného riadenia, 

personálnych a mediálnych vzťahov.  Pán Peck pracoval od roku 1993 do roku 1995 ako 

tlačový tajomník a rezortný hovorca dvoch ministrov zahraničných vecí, predtým než bol 

pridelený do Grécka na Kanadské veľvyslanectvo v Aténach, od roku 1994 do roku 1997. Pán 

Peck bol od roku 1999 do roku 2000 riaditeľom mediálnych vzťahov na DFAIT. Počas jeho 

neprítomnosti  v rokoch  2000 až 2002, pán Peck bol riaditeľom korporačných záležitostí a 

investičných vzťahov v CAE inc. (lídra leteckej technológie) v Montreale. Po návrate do DFAIT, 

pán Peck bol menovaný zástupujúcim generálnym riaditeľom Uradu pre Africké záležitosti a 

bol potom menovaný riaditeľom oddelenia pre západnú a centrálnu Afriku až do roku 2004. 

Až do jeho menovania za šéfa Protokolu v jeseni tohto roku, pán Peck bol od roku 2004 do 

roku 2007 Kanadským veľvyslancom v Alžírskej ľudovo-demokratickej republike. Pán Peck je 

ženatý a jeho manželka, Maria Pantazi-Peck je tiež členkou  Kanadských zahraničných služieb.

Pán Tom Perlmutter 
Vládny filmový splnomocnenec 
a predseda Kanadského národného filmového úradu

Tom Perlmutter, vášnivý zástupca inovačných a sociálne relevantných filmov, sa stal 

11. júna 2007 15-tym vládnym filmovým splnomocnencom a predsedom Kanadského 

národného filmového úradu (NFB). Od nástupu do NFB v roku 2001 do pozície 

generálneho riaditeľa pre programy v anglickom jazyku, pán Perlmutter je jedným z 

vedúcich ambasádorov na národnej a medzinárodnej úrovni. Znovu oživil dokumentárne 

a animované programy, presadil kritické vzťahy s dôležitými partnermi v zahraničí a 

poskytuje väčší priestor pre začínajúcich a kultúrne rozmanitých filmárov. Tiež viedol 

NFB v období dôležitých technologických zmien v multiplatformovej produkcii. Pod jeho 

zaštitou NFB obdržala viacero ocenení, medziiným dve Academy Awards®. Predtým než 

nastúpil do NFB, pán Perlmutter mal prestížnu kariéru v Kanadskom filmovom priemysle. 

Ako zakladateľ dokumentárnej produkcie v Barna-Alper Productions, vytvoril a bol 

producentom mnohých ocenených programov a seriálov.

Photo: Sgt Serge Gouin, Rideau Hall
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Pani Constance Backhouse, C.M. 
Profesorka práv, University of  Ottawa

Profesorka Constance Backhouse je členkou Právnickej fakulty na Univerzite v Ottawe. 

Vyštudovala University of Manitoba, právnicku školu Osgoode Hall a Harvard University. 

Učí v oblastiach kriminálneho práva, ľudských práv, histórie práva a ženského práva. 

Vydala viacero ocenených kníh, zahrňujúc Petticoats and Prejudice: Women and Law in 

Nineteenth-Century Canada; Challenging Times: The Women’s Movement in Canada and the 

United States; Colour-Coded: A Legal History of Racism in Canada,1900-1950; a The Heiress 

vs the Establishment: Mrs. Campbell’s Campaign for Legal Justice. Jej posledná kniha, 

Carnal Crimes: Sexual Assault Law in Canada, 1900-1975, bola práve vydaná. Je expertkou 

v oblasti ľudských práv, sexuálneho zneužívania,  násilnosti voči ženám a deťom, a je 

aktívnou dobrovoľnou členkou feministickej spoločnosti. Pani Backhouse obdržala v 

roku 1981 Medailu Augusta Stowe Gullen, cenu Willard Hurst (1992), Medailu Pravnickej  

spoločnosti (1998), Bora Larkin Human Rights Fellowship (1999), Jules a Gabrielle 

Léger Fellowship (2006), Trudeau Fellowship (2006), cenu Ramon Hnatyshyn Kanadskej 

advokátskej komory (2006) a Cenu Killam (2008). Obdržala čestne členstvo v Kanadskej 

Royal Society v roku 2004 a bola menovaná do Order of Canada v roku 2008.

Pán Philippe Baylaucq
Filmový producent 

Philippe Baylaucq študoval sochárstvo a film v Hornsey a Central Saint Martins College of 

Art and Design v Londýne (Anglicko). Momentálne je nezávyslým filmovým, televíznym 

a videovým producentom. Tiež produkuje dokumentárne, ako aj experimentálne a 

fiction filmy. Jeho filmy  Lodela (1996) a Mystère B. (1997) boli ocenené cenou Téléfilm 

Canada na 15. a 16. Medzinárodnom filmovom festivale o umení (FIFA). Dokumentarny 

film Les couleurs du sang (2000), o maliarovi André Biéler, ktorý je jeho starým otcom, 

bol vybraný na FIFA v roku 2001 a nominovaný na tri ceny Gémeaux. V tom istom roku bol 

tiež producentom Hugo et le Dragon – rozprávkového  muzikálu pre celú rodinu – ktorý bol 

veľmi  úspešný. Tento film vyhral cenu Téléfilm Canada na Banff Mountain Film Festival a 

cenu Gémeaux v roku 2002 za najlepší detský televízny program. V roku 2001 vyhral cenu 

Lumières za jeho prínos k napredovaniu štatútu producentov v dobe medzi 1996 a 2000, 

keď bol prezidentom Association des Réalisateurs et Réalisatrices du Québec. V roku 2007, 

ako koordinačný riaditeľ, sa pripojil ku kolektívu scenáristov pri natáčaní filmu Et il y avait 

la poésie. V roku 2008 bol producentom vedeckého dokumentárneho filmu s názvom 

La dynamique du cerveau. Počas 11. edície Rencontres internationales du documentaire 

de Montréal (RIDM), uviedol Le magicien de Kaboul, celovečerný dokumentárny film, 

ktorý bol filmovaný v New Yorku, Tokiu a Kábule, Afganistan, v roku 2004.
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Pani Kay Blair 
Výkonná riaditeľka, Community MicroSkills Development Centre (obecné rozvojové centrum mikrozručnosti)

Od roku 1988, Kay Blair je výkonnou riaditeľkou Community MicroSkills Development 

Centre, obecnej agentúry v Torontskej oblasti, ktorá poskytuje služby pre nezamestnaných, 

sporadicky zamestnaných, prisťahovalcov, slabo zarábajúce ženy a mládež. Pod jej 

vedením, MicroSkills sa dramaticky rozvinula a je považovaná za vedúcu agentúru podľa 

prispievateľov, vlády, podnikateľskej komunity, klientov a ostatných poskytovateľov 

služieb. Kay zaviedla mnoho inovačných programov a projektov, zahrňujúc prvé Centrum 

podnikania a zdrojov pre ženy, prvý Technologický inštitút pre ženy v Ontariu a Centrum 

mládeže Dixon. V North Yorku nedávno odštartovala Centrum excelentnosti pre ženy a 

novoprišlých, ktoré obsahuje programy zacielené na zvýšenie líderských kapacít pre ženy a 

prisťahovalcov, a urýchlenie ich zaradenia sa na pracovnom trhu. Kay je často konzultovaná 

v záležitostiach prístupu, rovnoprávnosti, organizačného a obecného rozvoja, a podieľala 

sa na viacerých komisiách a verejných fórach, ktoré sa zaoberali vylepšovaním životnej 

úrovne žien, prisťahovalcov a individualít rovnakého rasového pôvodu. Kay sa často 

stretáva s predstaviteľmi vlády, podnikateľskou komunitou a inými verejnými agentúrami, 

kde diskutuje o rôznych záležitostiach a problémoch prisťahovalcov, žien, mládeže a 

ostatných podprivilegovaných skupín. Kay má MBA z Royal Roads University, špecializácia 

líderšip a je teraz doktorandom na OISE/University of Toronto.

Pán Jordan Croucher
Spevák/ skladateľ

Jordan Croucher je opisovaná ako “R & B superstar”, “soulový umelec” a “prirodzený 

talent”. Jeho hudba odráža kolaboráciu R & B a soulovej hudby s prvkami hip hop. Tento 

umelec, narodený v Halifaxe, s osobným príbehom dobrodružstva a úspechov, sa teraz 

plne venuje speváckej kariére, ktorú si želal celý život. Po skončení strednej školy Jordan bol 

uznaný za jedného z najlepších basketbalistov v regióne. V roku 2001 bol vybraný za člena 

mužského národného basketbalového tímu, ktorý reprezentoval Kanadu v Číne a tým sa 

mu vyplnil jeden z celoživotných snov, a to hrať basketbal na profesionálnej úrovni. Kedˇ sa 

rozhodol vrátiť sa do jeho komunity aby pracoval na dosiahnutí hudobných snov, Jordan 

začal pracovať ako pomocný pracovník s rizikovými študentami. Ustanovil mimoškolské 

aktivity, začal mentorský program a priviedol motivačných rečníkov a športových 

trénerov, aby stimulovali a inšpirovali mládež. Nahral CD, kde hovoril s mladými ľudmi 

o ich živote, snoch a problémoch, s dôrazom na kladný prístup a silu. V lete 2007 Jordan 

dokončil a vydal svoj prvý album, No Dress Code. Odvtedy obdržal národné nominácie 

a ocenenia za jeho hudbu a stal sa medzinárodne uznávanou superhviezdou, takou ako 

Ne-Yo, Snoop Dogg, Rhianna, Nas, Kardinal Offishall, Young Buck, Juelz Santana a K-OS. 

V roku 2008 Jordan akceptoval pozíciu reprezentanta a hovorcu pre Demokraciu 250, je to  

iniciatíva vzdelávať mládež o vláde a demokracii, vyzýva mládež k voľbám a pochopeniu 

občianstva. Jeho zanietenosť k hudbe ako aj k spoločnosti z neho vytvorila model pre 

mládež kdekoľvek.
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Pán Jack Jedwab
Výkonný riaditeľ Asociácie pre Kanadské štúdie

V súčastnosti je Jack Jedwab výkonným riaditeľom Asociácie pre Kanadské štúdie (ACS) 

a novovytvorenej  Medzinárodnej asociácie pre štúdium Kanady (IACS). Riaditeľom ACS 

je od roku 1998. Predtým pracoval ako výkonný riaditeľ Quebeckej pobočky Kanadského 

židovského kongresu (1994-1998). Pán Jedwab ukončil McGill University s titulom BA z 

Kanadskej histórie, vedľajší predmet Ekonomika. Ďalej obdržal MA a PhD z Kanadskej 

histórie na Concordia University. V rokoch 1982 – 1985 bol čestným doktorom Kanadskej 

výskumnej rady pre sociálne vedy a humanitu. Od roku 1983 prednášal na McGill University, 

Program štúdii o Quebecu; a na odbore sociológie a politických vied; a donedávna aj na 

McGill, na inštitúte pre štúdium Kanady kde prednášal o oficiálnych jazykoch menšín 

v Kanade, a športoch v Kanade. Je zakladajúcim editorom publikácií Canadian Issues, 

Canadian Diversity a nového Canadian Journal for Social Research. Ako jeden z najviac 

citovaných kanadských vedcov, Dr. Jedwab písal obšírne pre národné média, knihy a 

školské časopisy o otázkach imigrácie, kultúrnej rozmanitosti, ľudských práv a oficiálnych 

jazykoch menšín.

Pani Alanna MacLennan 
Programová riaditeľka, Intersections Media a zakladateľka Projections 

Alanna MacLennan je zakladateľkou Projections, inovačného filmového a videového 

poradného programu pre mládež s limitovaným prístupom ku zdrojom.  Cieľom projektu, 

ktorý odštartovala v roku 2001, bolo spojiť mládež z ulíc s filmármi a umelcami, aby vytvorili 

krátke filmy a počas tohto procesu ulahčiť prechod týchto mladých ľudí ku pracovným a 

vzdelávacím možnostiam v umeleckom priemysle a napokon ich priviesť ku sebestačnosti. 

V roku 2007 Projections sa stali stabilným programom pre Intersections Media (Media 

na križovatke),  bezprofitová filiálka  Infinity Features Entertainment (producent takých 

ocenených filmov ako Capote, a nedávno The Stone of Destiny). Program Projections je 

definovaný unikátnym, rozmanitým a prelínajúcim sa partnerstvom s biznisom,  filmom, 

umením, socialnymi službami, vládou a mládežnickou komunitou. Alanna predtým 

pracovala pre Národný filmový úrad (NFB) v regióne Pacific Yukon, kde mala na starosti 

mládežnícky program Arts in Action (Umenie v akcii). Taktiež spolupracovala s PHS 

Spoločnostou obecných služieb, kde sa štyri roky podieľala na vývoji #1 West Hastings 

na mnohoúčelový umelecký priestor vo Vancouveri. Bola tiež členkou riaditeľskej rady 

Interurban Gallery. Jej stará matka, učiteľka a mentorka, vždy hovorila “Keď sa nevzdelávaš, 

nemôžeš vzdelávať”. Alanna cíti, že sa veľa učí na dennom poriadku od užasných ľudí s 

ktorými pracuje, počínajúc mládežou až po ľudí, ktorí financujú projekty.  “Pracujem v 

rámci týchto dimenzií s cieľom oslavovať a presadzovať sľub, a zároveň pripravovať sa na 

výzvy, ktorým každý z nás čelí.”
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Pán Tom McSorley
Výkonným riaditeľom Kanadského filmového inštitútu

Tom McSorley je výkonným riaditeľom Kanadského filmového inštitútu. Príležitostne tiež 

prednáša na Carleton University v oblasti štúdia filmov; je nezávislý filmový a divadelný 

kritik pre CBC Radio One; je vydavateľom  Rivers of Time: The Films of Philip Hoffman (2008); 

a spoluvydáva Self Portraits: The Cinemas of Canada Since Telefilm (2006). Je autorom 

viacerých článkov a knižných kapitol o kanadskej a medzinárodnej kinematografii, a je 

autorom nadchádzajúcej kritickej štúdie filmu Atoma Egoyana,The Adjuster (1991).

Pán Patrick Nixon, C.M., A.O.E. 
Hlavný výkonný riaditeľ Mustard Seed Street Ministry

Ako zakladateľ a hlavný výkonný riaditeľ The Mustard Seed Street Ministry, Pat Nixon riadi 

jednu z popredných kandských podporných organizácii pre bezdomovcov a chudobných. 

Narodil sa v roku 1960 vo Vancouvri, Britska Columbia. Vo veku 12 rokov odišiel z domu, 

aby sa vyhol nezdravému domácemu prostrediu, túlal sa po uliciach, nevzdelaný a 

úplne sám. Vo veku 15 rokov Pat prišiel do Calgary a začal žobrať, aby sa udržal pri živote. 

Jedného dňa k nemu prišli ľudia z First Baptist Church. Pat si pýtal peniaze, ale oni mu 

ponúkli jedlo a ubytovanie. Starali sa o neho rok, ale potom znova upadol do starých koľají. 

Keď mal Pat 16 rokov, dostal sa do väzenia pre dospelých. O dva roky neskôr sa Pat vrátil 

do Calgary s novým entuziazmom napredovať. Jeho nový záväzok a viera mu dodali silu 

zmeniť sa. Začal pracovať ako dobrovoľník v mestskej podpornej organizácii, a keď dovŕšil 

24 rokov, začal sa plne venovať činnosti bezprecedentnej pomoci podprivilegovaných a 

dostal licenciu pastora. V roku 1984 založil The Mustard Seed. Pod jeho vedením sa táto 

organizácia rozrástla do dimenzie, z ktorej je schopná pomahať zmenit životy ľudí. Je ročne 

podporovaná 11000 dobrovoľníkmi a má viac než 200 zamestnancov, ktorí sa starajú o 

viac než 1200 ľudí denne.
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Pani Fanny Wylde
Právnik

Fanny Wylde sa narodila 4. aprila 1981 v Amos, Quebec. Vyrastala so starými rodičmi 

blízko Algonquin komunity Pikogan v Abitibi-Témiscamingue. Od útleho veku Fanny 

snívala o tom, že sa stane právničkou. Verila, že najlepšou cestou ako pomôcť svojmu 

ľudu je pracovať v rámci právneho systému. Pani Wylde excelovala a vyslúžila si viacero 

ocenení počas jej pobytu v škole. Šesť dní po narodení jej syna začala navštevovať CÉGEP 

de l´Abitibi-Témiscamingue; neskôr sa zapísala na právnický program na Université 

du Québec v Montreale a ďalej študovala na Barreau du Québec. Potom sa vrátila 

späť do svojej komunity, tak ako to sľúbila svojmu ľudu. Oficiálne sa stala advokátkou  

12. januára 2007, prvou advokátkou v histórii ľudu Algoquin a prvou prokurátorkou pre 

Couronne Autochtone du Québec. Pani Wylde neskôr krátko pracovala pre Conseil de 

la Première Nation Abitibiwinni a teraz pracuje pre Administration régionale crie, kde 

sa pokúša zaviesť reformy v právnom systéme a zaviesť nové programy v Quebeckom 

právnom systéme, ktoré budú slúžiť ku prospechu národa Cree.
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Generálni guvernéri a štátné návštevy

Generální guvernéri, v priebehu minulého storočia a hlavne v posledných desaťročiach, hrali dôležitú úlohu v pravidelnom udržiavaní vzťahov 
Kanady s ostatnými krajinami cestovaním do zahraničia na štátne návštevy. Generálny guvernér, ako reprezentant Koruny v Kanade, vykonáva 
všetky funkcie Hlavy štátu. V rámci svojho postavenia Generálny Guvernér prijíma každý rok mnohé hlavy štátov počas štátnych návštev v 
Kanade. Ako je zvykom v medzinárodných vzťahoch, generálny guvernér, v zastúpeni všetkých kanaďanov, dostáva recipročné pozvánky na 
štátné návštevy do mnohých krajín. Akceptovaním týchto pozvaní, generálny guvernér  buduje už na existujúcich medzinárodných vzťahoch 
a posilňuje zväzky v mnohých oblastiach kanadského života. Rôznorodí členovia delegácie zo všetkých kútov krajiny sprevádzajú generálneho 
guvernéra na štátnych návštevách, aby hosťovskej krajine dali predstavu o Kanade.

Generálni guvernéri začali cestovať do zahraničia a boli prijatí ako hlavy štátu od roku 1927, keď lord Willingdon bol pozvaný prezidentom 
Calvin Coolidge na navštevu Spojených Štátov. Prvá štátna návševa bola vykonaná o desať rokov neskôr, v roku 1937, keď John Buchan, 
lord Tweedsmuir, bol prijatý v Bielom dome prezidentom Franklin D. Roosevelt, kde mal prejav v Americkom senáte. V roku 1948 vikomt  
Alexander vykonal prvú kanadskú štátnu návštevu do Latinskej Ameriky návštevou Brazílie. Návštevou viacerých Karibských krajín v roku 1969 
Roland Michener ďalej rozšíril škálu štátnych návštev kanadským generálnym guvernérom cestovaním mimo amerického kontinentu. Bol ako 
prvým, ktorého prijali na štátne návštevy v Európe, keď v roku 1971 navštívil Holandsko, Belgicko a Luxembursko. Štátne návštevy európskych 
krajín pokračovali v roku 1978, keď Jules Léger cestoval do Španielska. V rokoch 1981 až 1983 Edward Schreyer navštívil Fínsko, Švédsko, Nórsko, 
Dánsko, Island, Rumunsko, Grécko a Nemeckú spolkovú republiku.

Za posledné dve dekády generálni guvernéri vykonali štátne návštevy v nasledovných krajinách:
Jeanne Sauvé: Čína, Thajsko, Taliansko, Francúzsko, Brazília, a Uruguaj.•	
Ramon Hnatyshyn: Portugalsko, Ukrajina, Maďarsko, Južná Korea a Čína. Stal sa tiež prvým Generálnym Guvernérom, ktorý oficiálne •	
navštívil Hong Kong a zúčastnil sa vo Francúzsku na oslavách 50-eho výročia vylodenia spojencov (D-day) v roku 1994.
Roméo LeBlanc: Česká republika, Rakúsko, Holandsko, India, Pakistan, Senegal, Pobrežie Slonoviny, Tanzánia, Mali a Maroko.•	
Adrienne Clarkson: Argentína, Čile, Nemecko, Rusko, Fínsko a Island. •	

Jej Excelencia Ctihodná Michaëlle Jean ako Hlava štátu navštívila nasledujúce krajiny:
Štátné návštevy: 

Alžírsko, Ghana, Mali a Južná Afrika v roku 2006•	
Brazília, 6.-15. júl 2007•	
Maďarská republika, Slovenská republika, Česká republika a Slovinská republika, 24. november – 6. december 2008.  •	

Oficiálne návštevy:
Francúzsko, 29.-30. október 2005, návšteva bojísk a cintorínov, uctenie pamiatky padlých vojakov pochádzajúcich z pôvodného •	
obyvateľstva Kanady;
Taliansko a Svätá stolica, 24.-27. február 2006, zaverečný ceremonial Zimných olympijských hier v Turine a stretnutie s jeho Excelenciou •	
Carlo Azeglio Ciampi, prezidentom Talianskej republiky a so Svätým Otcom pápežom Bendedict XVI;
Čílska republika, 11. marec 2006,  prísaha čílskej Predsedníčky vlády Michelle Bachelet;•	
Maroko, 9.-10. december 2006, návšteva jednotiek umiestneních v Casablanke a •	
Afganistan, 8.-10. marec 2007, návšteva kanadských jednotiek, stretnutie s afgánskym predsedom vlády Karzai a oslava medzinárodného •	
dňa žien.
Argentína, 8.-12. december 2007, účasť na inaugurácii novozvolenej Jej Excelencie Cristina Fernández de Kirchner.•	
Francúzsko, 6.-12. máj 2008, oficiálna návšteva pri príležitosti osláv 400. výročia založenia mesta Québec, Deň víťazstva v Európe a výročie •	
zrušenia otroctva vo Francúzsku.
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