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TZ: Český Protidrogový vlak je v Německu preventivním
projektem měsíce
Protidrogový vlak Revolution Train se dočkal v Německu významné pocty. Nejvyšší
tamější autorita pro oblast drog - pověřenkyně spolkové vlády Marlene Mortler - jej
k 1. 6. 2016 zvolila preventivním projektem měsíce června. Revolution Train je vůbec
prvním podobně oceněným projektem, který nevznikl v SRN.
Na tiskové konferenci v Mostě, kde Nadační fond Nové Česko tuto informaci
zveřejnil, dále hovořili primátor Mostu Jan Paparega a také zástupci dvou partnerů
projektu. Za Národní protidrogovou centrálu náměstek Břetislav Brejcha, za dopravce
a hlavního partnera projektu Revolution Train člen představenstva Michal Štěpán.
Všichni řečníci potvrdili, že protidrogový vlak naplňuje jejich očekávání a chtějí udržet
spolupráci i do budoucna.
Vlaková souprava aktuálně sbírá skvělé ohlasy od dětí a pedagogů na svém prvním
turné po českých městech. Na trase se už preventivního programu zúčastnilo i
několik stovek přeshraničních návštěvníků. Reakce německých škol i odborníků
předčila očekávání.
„Terapie v oblasti drogové závislosti je extrémně drahá. Pokud ale vidíte, že takový
vlak dokáže nadchnout a přesvědčit celé třídy o tom, že život bez drog je pro ně
zdravější a lepší, tak jsou to jistě správně vynaložené peníze,” říká Andreas Deffner,
tiskový mluvčí vládní pověřenkyně Marlene Mortler.

I další experti z Německa hledají nová komplexní řešení problému s pervitinem
distribuovaným z České republiky na německých školách. Podle vlastních slov
podobně úspěšným programem nedisponují.
Proto se u soupravy za pouhý měsíc dvojjazyčného provozu vystřídala řada delegací
policejních preventistů i zástupců příhraničních měst. V současné chvíli startují
přípravy na podzimní turné Revolution Train po Německu, na němž bude Nadační
fond Nové Česko úzce spolupracovat s regionálními aktéry.
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INFO: Co je projekt Revolution Train - Protidrogový vlak
V Česku vznikl unikátní inovativní projekt protidrogové prevence. Má podobu vlaku, v
jehož útrobách se děti (i dospělí) mohou všemi smysly zblízka ale zároveň bezpečně
seznámit s riziky užívání drog. Od loňského jara se projektu účastnilo cca 11 000
návštěvníků.
V interiéru speciálně vybavené stříbrné vlakové soupravy prochází návštěvníci
zážitkovou projekcí, která ukazuje hrozby závislostí a vede účastníky programu
k přemýšlení o hodnotě lidského zdraví.

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 tolerantní prostředí. Podle národního protidrogového
koordinátora J. Vobořila počet dětí užívajících alkohol před patnáctým rokem koreluje
s počty závislých na nelegálních drogách. Alkohol je v roli iniciační drogy.
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.
Podle vedoucího NMS Viktora Mravčíka se v ČR ročně vyrobí kolem 7 tun
pervitin ročně, z toho necelá tuna putuje do zahraničí, především do SRN.
Podle dostupných zpráv je pervitin na německém trhu takřka výhradně z ČR.
Pervitin bývá nazýván drogou „selfie generace“ a podle vyjádření německých
autorit prorůstá do společnosti.
Také zpráva Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou
závislost uvádí, že užívání pervitinu, jež bylo ještě nedávno typické pouze pro
ČR a SR, se pomalu rozrůstá do dalších okolních zemí. Eskalující situace
v česko-německém pohraničí tedy může předznamenávat ještě větší
celoevropský problém.

PROJEKTY MĚSÍCE POVĚŘENKYNĚ SPOLKOVÉ VLÁDY:
http://www.drogenbeauftragte.de/drogenbeauftragte/projekt-des-monats.html
FOTOGRAFIE:
MATERIÁLY:
FACEBOOK:

http://www.revolutiontrain.cz/v2/foto.php
http://www.revolutiontrain.cz/v2/media.php
https://www.facebook.com/RevolutionTrain/
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Pro více informací volejte a pište:
Václav Voslář
Nadační fond Nové Česko - PR a komunikace
Tel.: +420 608 645 000
E-mail: voslar@revolutiontrain.cz
Německá verze programu vznikla a její testování proběhlo za podpory
ČESKO-NĚMECKÉHO FONDU BUDOUCNOSTI

Partneři projektu:

