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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.

Novoroãní pozdrav ãeského velvyslance v Kanadû
VáÏení pfiátelé,
V dobû vánoãní atmosféry, nadûlování dárkÛ a rodinn˘ch a pfiátelsk˘ch setkání si snad v‰ichni  nacházíme ãas
také na chvíli rozjímání a ohlédnutí se za uplynul˘m rokem, jeho úspûchy nebo nedokonãen˘mi úkoly a s
oãekáváním si klademe pfiedsevzetí do roku nového.
Pro âeskou republiku bude nadcházející rok v˘znamn˘ z hlediska nûkolika v˘roãí. Ná‰ stát oslaví v lednu 15

let své novodobé samostatnosti a v prÛbûhu celého roku si budeme pfiipomínat kulatá „osmiãková“ v˘roãí
spojená s dÛleÏit˘mi událostmi na‰í historie. Ne v‰echna v˘roãí, která si pfiipomeneme, budeme v‰ak také
oslavovat. Proto bych si pfiál, abychom se v jejich svûtle dokázali intenzivnûji neÏ jindy ohlédnout zpût a
zhodnotit, ãeho se podafiilo na‰í zemi a spoleãnosti dosáhnout a uvûdomili si, jak˘m dílem jsme se na tom my
v‰ichni podíleli. A pfies v‰echny nedostatky na‰í spoleãnosti, kter˘ch si v kaÏdodenním Ïivotû jednotlivû
v‰ímáme jsem si jist, Ïe âeská republika se ubírá správn˘m smûrem a vûfiím, Ïe vzájemnou spoluprací budeme
ke zdárnému v˘voji na‰í vlasti napomáhat i v roce pfií‰tím.
VáÏení pfiátelé, dovolte mi, abych Vám jménem sv˘m i jménem v‰ech pracovníkÛ ãeského velvyslanectví v

Ottawû popfiál klidné proÏití vánoãních svátkÛ a v‰e nejlep‰í do nového roku 2008.
Pavel Vo‰alík - velvyslanec âR v Kanadû

***

âitateºom
SATELLITU
Ïelá príjemné

preÏitie Vianoãn˘ch sviatkov
a v‰etko najlep‰ie

v Novom roku 2008!
Veºvyslanectvo

Slovenskej republiky
v Ottawe

Jménem Generálního konzulátu
 v Torontu pfieji v‰em ãtenáfiÛm
Satellite 1-416 pfiíjemné proÏití svátkÛ
vánoãních, pln˘ch rodinné pohody a
‰tûstí. TotéÏ pfieji i redakci Satellitu a
pfiedev‰ím panu ‰éfredaktorovi
Bfiezinovi, kter˘ má dle na‰eho názoru
lví podíl na pocitu sounáleÏitosti v
rámci ãeské komunity (nejen) v
Torontu. Tû‰íme se s Vámi na
shledanou v novém roce, plném
v˘znamn˘ch „osmiãkov˘ch“ v˘roãí -
v˘znamn˘ch nejen z pohledu ãeské

historie ale i ãeské
emigrace do Kanady.

Richard Krpaã
Generální konzul

V‰em krajanÛm pfiejeme krásné
Vánoce a v novém roce
2008 v‰echno nejlep‰í,

hodnû
zdraví, ‰tûstí a
spokojenosti.
Pracovníci

Generálního
konzulátu âR

 v  Montrealu

Pohodu, ‰tûstí a dobrou vÛli
nejen o vánocích,

ale v celém v roce 2008
            pfieje

Satellite 1-416

Letos  8. prosince 2007 si koledy zazpíval spolu se zpûváky z âeskoslovenského baptistického
kostela a Nového divadla i operní zpûvák Ján Vaculík (na snímku).


