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TZ: REVOLUTION TRAIN – protidrogový program oceněný
v ČR i v Německu získal podporu Moravskoslezského kraje
23. 3. 2017 Protidrogový vlak REVOLUTION TRAIN vyjíždí na další turné do
Moravskoslezského kraje. Unikátní vzdělávací nástroj, který varuje před riziky
legálních i nelegálních drog, má skvělé hodnocení od dětí, pedagogů a expertů
z ČR i z Německa. Jak uspěje v Ostravě a v dalších městech?
Speciálně vybavená stříbrná vlaková souprava, interaktivní projekt zacílený na lidské
smysly a také funkční protidrogová prevence. To vše je REVOLUTION TRAIN, který
teď stojí na nádraží Ostrava-Svinov.

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

V Moravskoslezském kraji vlak uskutečnil několik zastávek v říjnu loňského roku a
zástupci měst si akci stejně jako děti pochvalovali. „Celá akce byla vedena vysoce
profesionálně s důrazem na dané téma,“ hodnotil starosta Orlové Tomáš Kuča. Na
základě loňského úspěchu se nyní na dalším turné REVOLUTION TRAIN významně
podílí Moravskoslezský kraj.
„Projekt je určitě vhodným doplňkem protidrogové prevence, a to nejen pro žáky
středních a základních škol, ale i pro učitele a rodiče, aby si plně uvědomili případnou
hrozbu. Všem doporučuji, aby si vlakovou soupravu, kde jednotlivé vagony simulují
různá prostředí, prošli a opravdu prožili,“ komentoval projekt náměstek hejtmana
Moravskoslezského kraje pro sociální oblast Jiří Navrátil.
Tentokrát vlak přijede po Bohumínu, Orlové, Českém Těšíně a Havířově do sedmi
dalších měst včetně Ostravy. „Když jsme se v loňském roce byli podívat, co vlak
nabízí, tento druh protidrogové prevence nás zaujal. Jsme jediným ostravským
obvodem, který se do projektu zapojil,“ říká Petr Zábojník, místostarosta OstravyPoruby.
Zastávka vlaku na svinovském nádraží potrvá od 20. 3. do 5. 4. a právě OstravaPoruba se jako jediný městský obvod do projektu také silně zapojila. Během
dopoledních a odpoledních prohlídek navštíví v těchto dnech protidrogový vlak
několik tisícovek dětí školního věku. Pro zájemce mezi rodinami a širší veřejností

Veverkova 1229/9, Praha 7, PSČ 170 00
Tel: +420 774 724 757
info@revolutiontrain.cz, www.revolutiontrain.cz

budou následovat prohlídky odpoledne od 15:30 do 18:20 a v sobotu od 10:00 do
16:30. Vstupné bude zlevněné na 20 Kč. Minimální věk návštěvníků vlaku je 10 let.
Po Ostravě se vlak přesune do Havířova a dále do Karviné, Frýdlantu nad Ostravicí,
Kopřivnice a Nového Jičína.
ZÁŠTITY A PODPOROVATELÉ: http://www.revolutiontrain.cz/v2/podporuji.php
V interiéru protidrogového vlaku návštěvníci prochází 5D projekcí, která ukazuje
hrozby závislostí a vede návštěvníky k přemýšlení o hodnotě lidského zdraví.
Unikátní projekt vidělo už přes 26 000 návštěvníků. Podporují ho čeští ministři vnitra
a financí, hejtmani i starostové měst a dlouhodobou podporu má od Národní
protidrogové centrály. Poté, co se mobilní vlaková souprava osvědčila jako
vzdělávací nástroj také u škol za hranicemi, stal se z vlaku mezinárodní fenomén.
REVOLUTION TRAIN nyní střídá výjezdy v České republice a v Německu.

Trasa REVOLUTION TRAIN Tour jaro 2017

PARTNEŘI PROJEKTU: http://www.revolutiontrain.cz/v2/mestaakraje.php
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Ukázka zpětné vazby (z více než 25 000 respondentů udělilo přes 90 % vlaku
skvělé hodnocení)
Projekt nabízí poutavou a pro mladé lidi atraktivní formou zamyšlení nad reálným
příběhem a jeho souvislostmi.
plk. Jakub Frydrych, ředitel Národní protidrogové centrály
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 na http://www.revolutiontrain.cz/v2/reference.php.

FOTOGRAFIE:
MATERIÁLY:
FACEBOOK:

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

Další informace najdete níže, případně volejte a pište:
Mgr. Václav Voslář
Nadační fond Nové Česko a projekt REVOLUTION TRAIN
Tel.: +420 608 645 000
E-mail: voslar@revolutiontrain.cz
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Projekt REVOLUTION TRAIN
Funkční, interaktivní, unikátní
Základem projektu je protidrogový vlak - multimediální mobilní vlaková souprava,
která nabízí jedinečné prostředí pro interaktivní zážitkové vzdělávání. Cílem je
prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů (patentovaná metoda 5D) maximálně
zapůsobit na osobnost návštěvníka vlaku a efektivně tak ovlivnit jeho pohled na
zdravý životní styl i prevenci závislostního chování.
Prostory protidrogového vlaku jsou multifunkční a umožňují provádění programů pro
školy, pro rodiny s dětmi, širší veřejnost i pro zaměstnanecké kolektivy.

Více na www.revolutiontrain.cz

REVOLUTION TRAIN krok za krokem
Protidrogový vlak tvoří celkem šest vagonů. V jednotlivých vagonech návštěvníci
procházejí příběhem, který sledují v několika multimediálních kinosálech
protidrogového vlaku. Po každé části filmu se zvedá projekční plátno, za nímž je
nainstalovaná věrná kopie místa, které přímo souvisí s dějem příběhu. V těchto
prostorách probíhá interakce lektora s účastníky programu a díky intenzivní simulaci
vjemů dochází k maximalizaci prožitku a efektivity učení.

Vývoj projektu
Nadační fond Nové Česko zahájil v březnu 2015 v Praze na dejvickém nádraží pilotní
provoz. Brzy se ukázalo, že REVOLUTION TRAIN má jako osvětový a zážitkový
program celospolečensky významný potenciál. Po tisících děkovných dopisech a
vynikajícím hodnocení od účastníků vypravil nadační fond soupravu v dubnu 2016 na
první turné po městech, kde úspěšně představil také německou verzi programu.
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Protidrogový vlak se stal v Německu projektem měsíce podle pověřenkyně spolkové
vlády Marlene Mortler a na podzim 2016 poprvé vyrazil za hranice do 3 saských měst.
Úspěšného projektu si postupně všímají také v dalších městech a regionech. Po
Německu se nyní první zájemci hlásí z Polska a v plánu je rozšíření i do dalších států.
Projekt ukazuje svou sílu a pomáhá řešit komplikované problémy v oblasti
protidrogové politiky tím, jak budí k aktivitě, rezonuje v médiích, i prostřednictvím
ohlasů všech, kdo se s ním osobně seznámí.

Ukázka mediálního ohlasu
Během roku 2016 se o protidrogový vlak opakovaně zajímaly Česká televize, Český
rozhlas a další přední česká ale také německá celostátní i regionální média.

Česká televize:
O český protidrogový vlak mají zájem
Němci - http://bit.ly/1sgWaF0

Bayerischer Rundfunk:
Drogová prevence na kolejích http://bit.ly/1sgWPWR

Další média: http://www.revolutiontrain.cz/v2/napsali.php
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Reference návštěvníků
Prevence v drogové oblasti 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 vydané peníze.
Andreas Deffner – tiskový mluvčí pověřenkyně vlády SRN pro oblast drog
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.
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
Těší mne, že město Selb mohlo být součástí tohoto skvělého projektu. Především
přeshraniční aspekt je pro mne v popředí, protože zneužívání drog může být
poraženo pouze oběma zeměmi - Českem a Německem.
Ulrich Pötzsch, Primátor města Selb

Partneři projektu
http://www.revolutiontrain.cz/v2/partners.php

REVOLUTION TRAIN je první realizovaný projekt Nadačního fondu Nové Česko
www.novecesko.cz

