CHORVATSKO, DARUVAR
Momentky z Chorvatska
Naděžda Sviderková
Každoročně na konci školního roku probíhají besídky českých mateřských škol
pro rodiče. V Končenicích vystupovalo přes 20 dětí ve věku od 3 do 6 let.
Společně jsme nacvičili 5 čísel programu.
Škola v přírodě se konala na krásném místě blízko Pakrace - na Omanovci. Žáci
4.tříd ( asi 14 žáků) končenické školy strávili týden v přírodě. Jedno odpoledne
jsem pro ně připravila spoustu her, písniček a zábavy – samozřejmě vše bylo
česky.
V rámci oslav Dne mateřského jazyka jsem opět, již tradičně, připravila
Olympiádu v českém jazyce ( 60 různých úkolů). Zúčastnilo se jí 56 žáků ve třech
věkových kategoriích.

UKRAJINA, ŽYTOMYR
Oslava svátku Dne Evropy
Eva Řezníčková
Dekretem prezidenta Ukrajiny z roku 2003 je oslava svátku Dne Evropy stanovena
na třetí sobotu v květnu /v letošním roce tento svátek připadl na 20. května /.
Tradičně je s tímto svátkem spojena celá řada aktivit: výstav, konferencí,
ochutnávek národních jídel, programů pro rodiny s dětmi, dětských soutěží a
multižánrový festival pod širým nebem.
Ve dnech 18. a 19. května se pěší zóna v centru Žytomyru změnila v evropskou
ulici informačních stánků velvyslanectví členských zemí EU a dalších partnerů.
Velkou událostí bylo odhalení pamětní desky Lechu A. Kaczyńskému, polskému
politikovi a prezidentovi, který před sedmi lety zahynul u Smolenska v Rusku.
V sobotu 20. května vystupovaly folklórní kolektivy. Krajané Žytomyrského
spolku volyňských Čechů se představili čtyřmi tanečními skupinami a Češi
Žytomyrské oblasti taneční skupinou dětí z nedaleké Potiivky. Program festivalu
pokračoval moderovanými diskuzemi se zajímavými osobnostmi. Dny Evropy
v Žytomyru zakončil slavnostní koncert.

AUSTRALIE, ADELAIDE
Přednáška o české politické scéně před dvojími volbami
Jiří Kostečka
I tuto přednášku jsem založil na powerpointové prezentaci, hojně prokládané
obrazovým a fotografickým materiálem.
Charakterizoval jsem na úvod český politický systém jako celek, popsal orgány tří
pilířů moci (výkonné, zákonodárné a soudní) a pak se soustředil na analýzu
programu a volebních vyhlídek jednotlivých stran a jejich lídrů. (Těsně před volbami
budu tyto informace aktualizovat.)
Poté jsem se věnoval pravomocím a roli prezidenta České republiky a pokusil se o
vystižení dominant prezidentské kampaně.

I po této přednášce následovala bouřlivá diskuse. Bylo velmi zajímavé sledovat
názorové rozdíly mezi emigranty po r. 1948, 1968 a 1989

