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Datum,  dokdy jsou
noviny pfiedplacené,
je v pravém horním

rohu ‰títku!

Modfie oznaãené ‰títky znamenají,
Ïe není zaplacené pfiedplatné!
Pfiedplatné na jeden rok je

32,90+ 2,10 (GST) = 35 kan. dolarÛ
Cena 1.41 + 0.09  (GST)  = 1.50 dolaru.

Generální konzulát âeské republiky
 v Torontu a jeho pracovníci si

dovolují podûkovat
za dosavadní pfiízeÀ

a pomoc
pfii startu

zastupitelského úfiadu
a zároveÀ popfiát v‰em

ãtenáfiÛm
Satellite 1-416 klidné proÏití

svátkÛ vánoãních a do Nového roku
hodnû zdraví, úspûchÛ a spokojenosti

- vûfiíme, Ïe spokojenosti
 i s na‰í prací.

Petr Mikyska, konzul

Zastupiteºsk˘ úrad
Slovenskej republiky

v Ottawe praje v‰etk˘m
ãitateºom “Satellite”

príjemné preÏitie
vianoãn˘ch sviatkov

a ‰Èastn˘ nov˘ rok 2007.

Pozdrav ãeského
velvyslance

VáÏení krajané, milí pfiátelé,
ãas vánoãní má pro nás pro v‰echny mnoho podob. Venku
krásnû snûÏí, u slavnostní tabule se sejde celá rodina, vánoãní
stromek zdobí kaÏd˘ dÛm. Svátky zrození JeÏí‰e Krista jsou
svátky usmífiení, pokory, sblíÏení a spoleãné radosti. Je to
také ãas, kdy se ãlovûk ve spoleãnosti sv˘ch nejbliÏ‰ích mÛÏe
nejen radovat, ale mûl by se ohlédnout zpût a zamyslet se
nad uplynul˘m rokem a nadechnout se do plánÛ na rok
nadcházející.
I já se spoleãnû s Magdalenou a Annou nesmírnû tû‰íme na

na‰e jiÏ tfietí bílé Vánoce v fiadû za sebou, kter˘ch jsme si v
JiÏní Africe neuÏili. Jako zástupce âeské republiky v‰ak
nemohu opominout ono ohlédnutí zpût za uplynul˘m rokem.
Mnoh˘m z Vás mohl pfiijít uplynul˘ rok v na‰í vlasti ponûkud
nepfiehledn˘m a bez jasného v˘chodiska, které navíc stále
nebylo nalezeno. Jakkoliv se tento stav mÛÏe zdát
znepokojující, události samotné naznaãují prav˘ opak.
Sedmnáct let po Sametové revoluci je zfiejmé, Ïe v na‰í zemi
spolehlivû fungují ve‰keré demokratické mechanismy, ãeská
spoleãnost citlivû reaguje na nedemokratické projevy, zemû
se nedostává do Ïádné krize a to jsou v‰echno nepochybnû
velmi povzbudivé signály.
A tak bych si velmi pfiál, aby tato na‰e devíza, tedy schopnost

si vzájemnû naslouchat, schopnost akcentovat to, co nás pojí
a fie‰it to, co nás rozdûluje, obecnû pfievládla v na‰ich
Ïivotech v nacházejícím roce 2007, a to jak v Ïivotech
soukrom˘ch tak spoleãensk˘ch.
VáÏení pfiátelé, milí krajané, dovolte mi, abych Vám v‰em

jménem celé své rodiny i pracovníkÛ velvyslanectví popfiál
poÏehnané vánoãní svátky a v‰e nejlep‰í do Nového roku
2007.

Pavel Vo‰alík, velvyslanec âR v Kanadû
***

Hezké vánoãní svátky Vám i Va‰im pfiátelÛm
a v‰echno dobré v roce 2007

pfieje Satellite 1-416!

V torontské St. James Cathedral (65 Church St.) se uskuteãnila
13. prosince 2006 pfiedná‰ka profesorky OCAD dr. Sarah
Mckinnon o stfiedovûkém a renesanãním vánoãním umûní.
Po pfiedná‰ce mûli náv‰tûvníci moÏnost vidût místní sbírku
jesliãek z celého svûta. Na této stranû jsou jesliãky z âech
(vlevo), Polska (nahofie), Armenie (vpravo)  a USA (dole).
V˘stava je otevfiena dennû do 22. prosince a od 28. do 30.
prosince 2006 vÏdy od 13 do 16 hodin.

Vánoãní jesliãky
z celého svûta

v Torontû


