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ČESKO-SLOVENSKÁ VÝMĚNA MLÁDEŽE 

Od 19. do 23. srpna 2019 se v Kadani konala naše první výměna mládeže s názvem 

„Peníze vám svobodu dají i vezmou“, podpořená grantovým programem Erasmus+.  

Této výměny se účastnilo osm účastníků z České republiky a osm ze Slovenské republiky, 

všichni ve věku 13 až 15 let. Obě skupiny doprovázeli dva youth leadeři (vedoucí).  

Kromě hlavního tématu, finanční gramotnosti, jsme se také věnovali principům výměn 

mládeže, dobrovolnictví, komunikaci, problematice domácího násilí, atd. Organizátorem 

výměny byla kadaňská organizace RADKA z. s. a partnerem Centrum volného času ve Staré 

L´ubovně na Slovensku. 

Pondělní dopoledne jsme strávili hraním seznamovacích her, Které si pro nás 

připravili zkušení leadeři Laura a Vincent. Odpoledne jsme se v čajovně setkali s německými 

dobrovolnicemi Anneke a Miou, které v Kadani tráví svůj dobrovolnický rok. Při následném 

workshopu jsme se dozvěděli více informací o dobrovolnictví, ve světě i v našich zemích.  

V úterý pro nás tým pracovnic RADKA z. s., ve spolupráci s bílinskou pobočkou 

organizace Člověk v tísni, zorganizovali celodenní hru „C´est la vie“ „Táto hra bola skvelá 

simulácia reálného života, v ktorej mladí navštevovali úrady (stanoviská) a vybavovali 

dokumenty ako napríklad výpis z registra trestov, prihlášku na vysokú školu, ponuka 

zamestnania, atď.“ zhodnotil youth leader Vincent. V podvečer jsme pokračovali setkáním 

s českými účastnicemi partnerské výměny mládeže, která v červenci proběhla ve Francii.  

Další den jsme absolvovali přednášku o problematice domácího násilí, jejíž součásti 

bylo zhlédnutí filmu „Zuřivec“. V rámci projektu podpořeného Evropským sborem solidarity 

jsou tyto přednášky nabízeny základním školám v Kadani a okolí. Středeční odpoledne bylo 

věnováno hlavnímu tématu akce - finanční gramotnosti. Kromě pojmů a principů rodinného 

rozpočtu jsme si sestavili rozpočet samotné výměny.  

Součástí každého mezinárodního setkání je i poznávání kultur, tradic a zajímavostí 

jednotlivých zemí. Jako celodenní výlet jsme si tedy zvolili návštěvu pevnosti Terezín. A po 

náročném programu jsme zažili i zábavu v podobě návštěvu sportovního areálu Klíny, kde 

jsme vyzkoušeli bobovou dráhu i lanové centrum.  

Společný týden jsme v pátek zakončili vyplněním Youthpassu (účastnického 

certifikátu s evaluací získaných dovedností a zkušeností), návštěvou kadaňského koupaliště 

a interkulturním večerem, kde jsme ve dvojicích připravili něco tradičního k jídlu či pití.  

Na stole se objevili domácí klobásy, různé druhy sýrů, halušky s bryndzou, tvarohové koláče, 

černá omáčka s vánočkou a mnoho dalších dobrot.  

A po dobrém jídle přišlo loučení. „Všichni doufáme, že dříve či později, budeme mít opět 

možnost se potkat!“ uvedla vedoucí Stáňa.  

Rádi bychom poděkovali organizátorovi projektu RADKA z. s., partnerovi projektu Centru 

volného času ze Staré L´ubovny (CVČ), ubytovaní nám zprostředkovala firmy Vapera Kadaň 

s.r.o. , obědy nám zajišťovala Restaurace Střelnice a Aničce s Petrem za realizaci hry „C´est la 

vie“. 

                                   Účastníci výměny mládeže 


