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TISKOVÁ ZPRÁVA                               

 
 
KADAŇ BEZ HRANIC                                            17. 3. 2015 
 
 
Jak se většina z nás přesvědčila na vlastní kůži – bez hranic je život plnější. Hranice, tak jak je uznával minulý 
režim, nepřinesly nic dobrého. Ani jejich symbolické zrušení vytvořením Schengenského prostoru v roce 2004 
však nezrušilo bariéry v našich myslích.  
Předsudky, které nám byly po dlouhou dobu v minulosti (a bohužel ještě někdy i v současnosti) předkládány  
se podepsaly na našem strachu z jinakosti, na nedůvěře k cizímu a odsuzování možného přínosu 
multikulturního soužití.  
 
Projekt s názvem Bez hranic bude naše nezisková organizace RADKA realizovat od dubna 2015 po dobu 
jednoho roku. Klademe si za cíl poznáváním a sbližováním nejen kultur, ale samotných lidí překonávat propast 
xenofobie a rasistických tendencí ve společnosti a tedy naopak budovat nekonfliktní, tolerantní prostředí 
a utvářet dobré soužití lidí z majoritní a minoritních částí společnosti, minimálně v Kadani a okolí. 
 
V rámci propojených měsíčních aktivit projektu, vždy na téma jedné země/kultury, se zapojí přes 500 obyvatel 
Kadaně napříč společenským i věkovým spektrem do neformálního multikulturního vzdělávání. Současně  
se na činnosti bude podílet přes 100 dobrovolníků z místních menšin cizinců, včetně Romů. 
Využijeme také podpory islandských odborníků pro přenos metodik a dobré praxe nejen v oblasti 
multikultury, ale také v komunitním sdružování a prevenci negativních jevů (př. šikany ve školách apod.) 
a posílíme rozvoj jazykového vzdělávání. 
 
Projekt má 7 klíčových aktivit, z nichž hlavní – Café Lingua je veřejná zážitková akce otevřená celé veřejnosti. 
Bude realizována vždy ve všední podvečer koncem měsíce, ve spolupráci s Kulturním zařízením Kadaň.  
Přesné pořadí témat se připravuje, ale předběžně máme přislíbenou účast příslušníků z Vietnamu, Francie, 
Španělska, Litvy, Ukrajiny, Číny, Polska, Ruska, Belgie, Německa. 
 
Půjde o autentickou besedu s kulturním vystoupením a tematickým občerstvením (etnocateringem), doplněnou 
doprovodnými př. tvořivými aktivitami pro menší děti (abychom umožnili účast celým rodinám).  
Dozvíte se zde zajímavosti o různých zemích, jejich tradicích, jazycích, osobnostech, památkách, událostech 
apod., ale také př. o pozitivech a negativech imigrace či různé osobní příběhy.  
Vhodně začleníme př. typické zahraniční svátky či případné návštěvy z partnerských měst. 
 
Současně bude probíhat k tématu každý měsíc informačně-propagační soutěž na internetu o hodnotné 
odměny. 
 
K dalším aktivitám patří př. výuka českého jazyka pro cizince (zdarma) a připravované přednášky 
islandských expertů (první již v červnu 2015).  
 
Výjimečnou aktivitou v regionu dosud nerealizovanou jsou také 2 týdenní multikulturní tábory pro děti  
(7-15 let) spojené s workcampem za účasti 5 zahraničních dobrovolníků. Kromě nových poznatků děti budou 
moci konverzovat v anglickém jazyce a příležitost získají i rodiče či další zájemci z veřejnosti při společném 
podvečeru s etnocateringem či sportovním klání.  
 
Jak úspěšně řeší imigraci na Islandu jsme si ověřili osobně v říjnu loňského roku na pracovní návštěvě 
– informační zprávu nalezete zde:  
http://www.radka.kadan.cz/index.php/radka/projekty/ukoncene-projekty/jiny-pohled 
 
Podrobné informace k projektu naleznete na našem webu: 
http://www.radka.kadan.cz/index.php/radka/projekty/bez-hranic 
 
Kontakt: Mgr. Hana Vodrážková, radka@kadan.cz, 737 737 716; www.radka.kadan.cz 
    Provozovna RADKA o. s., Kpt. Jaroše 630, 432 01 Kadaň 
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