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TZ: Protidrogový vlak ženou do Klatov tisíce skv ělých referencí 

Praha 30. 3. 2016 Protidrogový vlak „Revolution Train“ vyjíždí na tur né po ČR. 
Unikátní vzd ělávací nástroj, který varuje p řed riziky legálních i nelegálních 
drog, už rok sbírá v Praze nadšené ohlasy d ětí, pedagog ů i expert ů. Osvědčí se 
revolu ční zážitkový program i jinde? Klatovy se p řesvědčí na vlastní k ůži. 

Speciálně vybavená stříbrná vlaková souprava, interaktivní forma protidrogové 
prevence a také projekt s kontroverzní minulostí i s výbornými aktuálními 
referencemi. To vše je „Revolution Train“, který teď míří na klatovské nádraží. 

     
http://www.revolutiontrain.cz/v2/foto.php  

V interiéru protidrogového vlaku návštěvníci prochází 5D projekcí, která ukazuje 
hrozby závislostí a vede návštěvníky k přemýšlení o hodnotě lidského zdraví. Že jde 
o vskutku jedinečný zážitek potvrdilo už několik stovek pedagogů, kteří se svými 
třídami mohli během pilotního i zahajovacího provozu soupravou projít.  

V hlavním městě už program vidělo více než 8.000 dětí z celé republiky, třídy a 
rodiny dojížděly i ze stokilometrové vzdálenosti. Autor projektu Pavel Tuma ale už od 
počátku plánoval, že Revolution Train bude jezdit přímo do měst. Proto bude vlak 
22. a 23. dubna p římo v Klatovech, kde mohou program zažít školy i ve řejnost.  

„Mobilita, interaktivita, síla zážitku, to jsou hlavní myšlenky našeho projektu. Zároveň 
zvládneme přivítat desetitisíce návštěvníků ročně. Můžeme tak pozitivně zapůsobit 
na spoustu lidí a podle dosavadních výsledků i opravdu něco změnit,“ říká Tuma. 

Protidrogový vlak byl v minulosti za předchozího provozovatele kritizován za 
neefektivitu. Nyní jej realizuje Nadační fond Nové Česko a projekt má podporu 
Národního protidrogového koordinátora i Národní protidrogové centrály (NPC). 

 „Projekt nabízí poutavou a pro mladé lidi atraktivní formou zamyšlení nad reálným 
příběhem a  jeho souvislostmi,“ uvádí ředitel NPC Jakub Frydrych. 

Projekt zaujal i v Německu a části nadcházejícího turné se zúčastní i mládež 
z Bavorska a Saska, kde se mj. na školách čím dál častěji objevuje český pervitin. 
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„Přeshraniční rozměr je pro nás důležitý. Chceme s vlakem dokázat, že Česko může 
světu nabídnout i něco pozitivního, nejen levné drogy. Protidrogový vlak baví děti i 
učitele, kteří mohou s našimi nápady dále ve výuce pracovat. Věříme, že se teď vlak 
uchytí i na západě,“ uzavírá Tuma. 

 

Fakta: 

Zprávy OECD z roku 2015 uvádí, že v České republice vzrostl počet patnáctiletých, kteří mají 
zkušenosti s alkoholem od roku 2002 ze 70 % na 94 %. Až 20 % české populace (1,7 milionu 
dospělých osob) se pohybuje za rizikovou hranicí konzumace, což vytváří k alkoholu velmi tolerantní 
prostředí. Podle národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila počet dětí užívajících 
alkohol před patnáctým rokem koreluje s počty závislých na nelegálních drogách. Alkohol je v roli 
iniciační drogy.  

Výsledky programu ESPAD ukazují, že zatímco evropský průměr aspoň nějaké zkušenosti s kouřením 
cigaret je mezi mladistvými na 54 %, v ČR je to 75 %. 

Podle agentury Bloomberg je Česká republika s předstihem tzv. nejdekadentnější zemí světa. 
V největší míře zde převládá všeobecná tolerance k pití alkoholu, kouření cigaret, k hazardním hrám i 
k užívání marihuany a amfetaminů.  

Výroční zprávy NMS dlouhodobě zmiňují nedostatek preventivních programů v ČR. 

 

Ukázka zp ětných vazeb (z více než 8.000 respondent ů hodnotilo program 95% pozitivn ě) 

Dělám prevenci již 14 let, ale tento projekt je nejlepší ze všech, které jsem měla možnost absolvovat. 
Děti přišly s nadšením a odcházejí s úvahou, že život je opravdu dar. 
Marcela Černá, preventistka, 8. ZŠ Most 

Lepší přednášku jsem nezažila. Nedá se tomu říkat přednáška. Je to životní zkušenost, kterou by si 
měl projít každý. 
Dívka 14 let, ZŠ Ústí nad Labem 

Více ohlasů najdete níže. 
 

FOTOGRAFIE:  http://www.revolutiontrain.cz/v2/foto.php  
MATERIÁLY:  http://www.revolutiontrain.cz/v2/media.php  
FACEBOOK: https://www.facebook.com/RevolutionTrain/  

TRASA TURNÉ RT: http://www.revolutiontrain.cz/v2/aktuality.php  

Pro další informace volejte a pište: 

Mgr. Václav Voslář 
Nadační fond Nové Česko - PR a komunikace 
Tel.: +420 608 645 000 
E-mail: voslar@revolutiontrain.cz  
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Projekt Revolution Train 

Vize projektu 

Naší vizí je zlepšit vzdělávání dětí v oblasti primární protidrogové prevence pomocí 

interaktivních 5D metod. 

Cíl projektu 

Prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů maximálně zapůsobit na osobnost 
návštěvníka vlaku a efektivním způsobem ovlivnit jeho pohled na legální a nelegální drogy. 

Popis projektu 

„Revolution Train“ je unikátním nástrojem, který rozšiřuje dosavadní přístupy a metody 

primární protidrogové prevence. 

Je tvořen multimediální mobilní vlakovou soupravou, která formou interaktivního 
přístupu umožňuje zcela nové pojetí prevence pro vybrané cílové skupiny. 

Základnou je nádraží Praha-Dejvice, odkud bude vlak v pravidelných intervalech vyjíždět 

po České republice. 

Součástí projektu je sběr anonymních dat, která pak mohou jednotlivá města využít pro 
tvorbu koncepcí a strategií protidrogové prevence. 

         

Cílová skupina 

Cílovou skupinou je mládež ve věku 10 – 17 let, ale i pedagogové tříd a dále celé rodiny. 

Program je možné přizpůsobovat zvláštním potřebám skupin návštěvníků. 

Projekt od zahájení 16. března 2015 do současnosti navštívilo asi 8 000 návštěvníků. 

Partneři projektu 

Záštitu v minulosti převzali Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, Národní 

protidrogový koordinátor i Národní protidrogová centrála. 

Více informací na www.revolutiontrain.cz  



  
Veverkova 1229/9, Praha 7, PSČ 170 00 

  Tel: +420 774 724 757 
info@revolutiontrain.cz, www.revolutiontrain.cz  

 

 

Další zpětné vazby návštěvníků programu: 

Mohu jen konstatovat, že jsem se ještě jako koordinátor Minimálního preventivního programu sociálně 
patologických jevů nesetkal s tak působivou akcí, která dokonale oslovila naše žáky. Prostředí, 
audiovizuální projekce, průvodní slovo a vlastní prožitek umocněný nenásilným vtažením do děje přinesl 
žákům větší efekt, než nejrůznější přednášky a akce, kterých jsem se zúčastnil. 
Mgr. Miloslav Bernard 
koordinátor MPP, SOU stavební Benešov 
 
 
Viděla jsem mnoho “protidrogových” akcí či přednášek a popravdě, byla jsem v rozpacích po pozvání do 
protidrogového vlaku. Ale bylo to velké překvapení: ani já jsem se nenudila, zhruba hodina strávená ve 
vlaku uběhla bleskově. Navíc musím ocenit využití prostoru vlaku pro celý prezentovaný příběh. Gratuluji 
autorům. 
Doc. MUDr. Eva Králíková, CSc. 
 
 
Dělám prevenci již 14 let, ale tento projekt je nejlepší ze všech, které jsem měla možnost absolvovat. Děti 
přišly s nadšením a odcházejí s úvahou, že život je opravdu dar a snad jim to v budoucnu pomůže 
rozhodnout se správně. (Někdo mi stihl říct, že ani to občasné kouření není asi nic moc.) 
Marcela Černá, pedagog, 8. ZŠ Most 
 
 
Nejpoutavější protidrogový program. Přednášky jsou ve srovnání s vlakem na nic. Prožitkový program podle 
mého názoru ovlivní nejvíce. Super, super, super. Přeji mnoho šťastných kilometrů. 
Ing. Miluše Vilímková, pedagog, ZŠ Jirkov 
 
 
Vlak byl velmi zajímavě vytvořen, bylo perfektní, že si člověk dané situace reálně prožil a prošel. Pouze 
bych prodloužila čas ve vlaku – myslím hlavně diskuze a povídání s lektorem. Ale bylo to parádní. Děkuji. 
Hlaváčková, ZŠ SNPG Ústí nad Labem  
 
 
Bylo to velmi zajímavé a hodně jsem se potom zamyslel. Jsem si na 100 % jistý, že neskončím u drog! 
Tento vlak je suprovou ukázkou, jak to vypadá v životě drogově závislých. Je mi jedno, že jsme nedostali 
něco jako iPady, nebo že nedostaneme žádný dárek. Mně tato přednáška dala život! Úplně jiný přístup k 
životu atd. Děkuju všem, kteří se na tomto projektu podíleli, protože je to dobré a zajímavé. 
Chlapec 14 let, ZŠ SNPG Ústí nad Labem 
 
 
Ve vlaku jsem měla možnost prožít život mé matky. Nebylo to nijak příjemné. Ale dávejte to mladým lidem 
před oči neustále!!! Dnešní svět to potřebuje!!! 
Dívka 14 let ZŠ, Lenešice  
 
 
Když jsem poprvé slyšel o tomto vlaku, myslel jsem, že to nebude nic moc. Ale realita, když jsem tam přijel, 
byla nádherná. Myslím si, že tento projekt má hodnotu a měly by ho vidět všechny mladší generace... A 
každého naprosto odradí od drog a návykových látek. 
Chlapec 14 let, ZŠ Obříství 
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Bylo to zajímavé. O těchto věcech jsem nepřemýšlela, ale teď mě to donutilo alespoň trochu zapřemýšlet. 
Dívka 13 let, ZŠ Dr. Tyrše  
 
 
Lepší přednášku jsem nezažila. Nedá se tomu říkat přednáška. Je to životní zkušenost, kterou by si měl 
projít každý. 
Dívka 14 let, ZŠ Ústí nad Labem  
 
 
Protidrogový vlak je suprový. Myslím, že je to dokonalý nápad jak ovlivnit žáky 8. a 9. tříd základních škol. 
Je to brané poučně a zároveň zábavnou formou, což žáky, studenty a lidi z širšího okolí zaujme, poučí a 
pobaví. 
Dívka 20 let, SOŠ Hamr 
 
 
Zrekonstruovat vlak zevnitř do takových místností muselo dát hodně práce. Propracovaný, líbilo se mi to. 
Zvukový efekty bomba. Z venku to vypadalo jako starý nefunkční vlak nabarvený na stříbrno. Díky tomuto 
programu se děti zamyslí nad tím, jestli drogy budou brát, nebo ne. Děti, které drogy už použily, se zamyslí 
nad tím, jestli je přestanou brát. Luxusní "atrakce“. 
Chlapec 14 let, ZŠ Obříství 
 
 
Bylo to super a zajímavý. Inspirovalo mě to k životu. Velmi bych to doporučila i všem ostatním lidem. 
Dívka 15 let, ZŠ Lipenec 
 
 
Rozhodně nám to otevřelo oči a myslím, že každý, kdo to viděl, si rozmyslí, jestli drogy brát nebo ne. 
Tleskám, moc se vám to povedlo! Doufám, že se to bude i líbit ostatním. 
Dívka 15 let, ZŠ Lenešice 
 
 
Vlak se mi velice líbil, inspiroval mě a dříve bych drogy zkusila. Po vlaku bych je ani nezkusila. Velice se mi 
líbilo i zpracování (film, průchody apod.). 
Dívka 15 let, ZŠ Kladno 
 
 
Tento projekt byl velmi zajímavý a poučný. Má to velký smysl a mnohým lidem se snad otevřou oči a 
vyberou si ten správný „vlak“. 
Dívka 15 let, ZŠ Jirkov  
 
 
Mám z toho zajímavý pocit a dospěl jsem k tomu, že drogy a alkohol a další věci podobné těmto nebudu 
nikdy zkoušet. 
Chlapec 13 let, ZŠ Sázava  
 
 
Rozhodně by takový vlak mohl být ve více městech. 
Chlapec 15 let, ZŠ Benešov nad Ploučnicí  
 
Naprosto úžasný projekt. Hodinka ve vlaku nahradí nudné přednášky, ze kterých si děti příliš neodnesou. 
Vlakem by měli projít všichni žáci druhého stupně, případně i středních škol. 
Prokopová, pedagog, Montessori Otvice 
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Zatím nejpůsobivější program s drogovou tématikou jakého jsme se kdy s třídou zúčastnili. 
Surbon, pedagog, ZŠ Kladno 
 
 
Výborně provedené, propracované detaily. Dobře působící zpracování. 
Janák, pedagog, MA Beroun  
 
 
Formy prezentace předkládány vhodnou formou pro současnou mládež. Velmi se mi to líbilo. Určitě to 
využiji i ve výuce. Realizátorům patří díky. 
Mgr. Kudová, pedagog, ZŠ Louny  
 
 
Rozhodně ukázka z reálného života, která by měla být inspirativní pro budoucí životy. 
Eva Doležalová, pedagog, ZŠ Děčín 
 
 
Doufám, že to mnohé lidi odradí. Tento program za to stojí. 
Pabung, pedagog, 14. ZŠ Most 
 
 
Naše škola se ráda zúčastnila této protidrogové prevence. Budeme rádi za spolupráci i v dalších letech. 
Martin Prislupský, učitel, SPŠ Ústí nad Labem 
 
 
Výborná projekce, nečekané vtažení do příběhu. Věřím, že mezi námi nebyl niko, kdo by se nudil a 
neprožíval to. Moc díky, budeme propagovat a přijedeme zase. 
Trhovská, pedagog MA Beroun 
 
 
V protidrogovém vlaku to bylo super. Nečekala jsem, že to bude tak dobrý. Moc mě to překvapilo…. 
Smekám! 
Slečna 21 let, ŠSOS Ústí nad Labem 
 
 
Měli by to vidět lidi, kteří s tím doopravdy mají problémy. Vláda a soudy by měli více klid, kdyby bylo méně 
závisláků, a tenhle vlak toho docílí. 
Chlapec 14 let, ZŠ Litvínov 
 
 
Mě to nadchlo a překvapilo. Nebudu se rozepisovat, bylo by to moc dlouhé čtení. Zkrátka super, 
neobyčejně skvělé informace a skvělý pán. Děkuji, že jsem tu mohl být a prohlédnout si, jak to vypadá, když 
člověk nedokáže ovládat svůj život. 
Chlapec 14 let, ZŠ Sázava  
 
 
Mně se vlak moc líbil, prostředí bylo krásně udělané, tak reálné. Určitě by tento vlak mělo navštívit co 
nejvíce lidí… Závisláci aby přestali a normální aby nikdy nezačali. 
Dívka 15 let, ZŠ Emy Destinové 
 
Více na http://www.revolutiontrain.cz/v2/reference.php   


