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MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

PREVENCE 2.0
11. dubna 2019, Praha

ZÁSTUPCI MĚST SE SEŠLI V PRAZE. SPOJÍ SÍLY KE STAVBĚ
EVROPSKÉHO PROTIDROGOVÉHO VLAKU 2.0
Kroky téměř 200 lidí, kterým není lhostejná budoucnost mladé generace, vedly ve čtvrtek
11. dubna 2019 do budovy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. S finanční
podporou Policejního prezidia České republiky a Česko-německého fondu budoucnosti se zde
konala mezinárodní konference REVOLUTION TRAIN - PREVENCE 2.0.

Přípravy na Mezinárodní konferenci PREVENCE 2.0 finišují

Cílem konference bylo spojit síly všech zúčastněných - zástupců obcí a krajů, představitelů
policejních složek, neziskových organizací či pedagogů, odborníků na drogovou problematiku
a zástupců soukromého sektoru ze čtyř zemí. Zájem předčil očekávání pořadatelů. Polovina
účastníků konference byli odborníci na drogovou problematiku ze zahraničí. Protidrogový vlak
letos zavítá do více než 90 měst od Hamburku po Košice a zájem o český projekt stále sílí.
Protidrogový vlak se stává účinným evropským nástrojem primární protidrogové prevence.
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Plný sál v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Již nyní je zřejmé, že i v roce 2020 bude maximální kapacita vlaku naplněna. Města
a organizace se rozhodly spojit síly a společně pracovat na Verzi 2.0. První fáze odstartuje
letos na podzim. Bude natočen nový film s novým příběhem smrtelně nebezpečné závislosti,
budou připraveny nové návazné programy a vytvořeny aplikace i strategie pro sociální sítě.
Film bude natáčen v Německu, v Česku a na Slovensku za asistence místních odborníků.
Za 3 roky provozu navštívilo vlak REVOLUTION TRAIN 110 tisíc návštěvníků ve 110 městech,
4 státech. Jen návštěvníků z Německa bylo víc než 30 tisíc a ze Slovenska 10 tisíc.
V dětech, učitelích i rodičích vlak budí silné emoce a díky tomu se účastníkům programu vryje
hluboko do paměti. Jak dokládá zkušenost spolupracovnice organizace DIAKONIE Luisy
Eichhorn. Jednoho z žáků se zeptala, co si pamatuje z programu REVOLUTION TRAIN,
odpověděl bez zaváhání: „Vlastně všechno, protože je to jako píseň, která neustále zní
v hlavě."

FOTOGRAFIE Z KONFERENCE KE STAŽENÍ ZDE.
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PODROBNÁ ZPRÁVA Z KONFERENCE
Všichni zúčastnění obdrželi informační materiály a dotazníky. Ty poslouží jako podklad
k dalšímu rozvoji projektu včetně návazných programů, jeho prezentaci i způsobu kooperace
pracovních skupin a dalších zainteresovaných osob v jednotlivých regionech. Mimo panelové
diskuze mezi jednotlivými přednáškovými bloky probíhalo neformální setkávání účastníků,
z něhož dle slov účastníků vzešlo mnoho poznatků, myšlenek i kontaktů k vytvoření vazeb
mezi pracovními skupinami a celé mezinárodní sítě spolupracujících subjektů. Mgr. Jana
Feberová, náměstkyně pro školství a kulturu, ve svém příspěvku zmínila, že se již těší
na spolupráci při budování prvního RT HUBu, který má vzniknout v Havířově.

PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK 1
Úvodního slova se ujal poslanec Marek Novák (ANO), pod jehož záštitou se konference
konala. Zdůraznil, jak je důležité najít společnou cestu k řešení problematiky závislostí. Na něj
navázal autor projektu REVOLUTION TRAIN Pavel Tuma, který popsal celou devatenáctiletou
historii vlaku od myšlenky až po realizaci. Cesta byla plná překážek - od byrokracie, nedostatku
peněz, zmrazení projektu, zničení a vykradení až po aktivity odpůrců tohoto unikátního
projektu. To vše vlak brzdilo.
Plukovník Ing. Jaroslav Vild, náměstek policejního prezidenta pro SKPV, označil REVOLUTION
TRAIN jako: „velice účinný nástroj prevence, který si od první chvíle získal jeho úctu a přízeň
a vyjadřuje mu jakýmkoliv způsobem podporu nejen svoji osobní, ale i vedení Policejního
prezidia České republiky.“
Dr. Christoph Israng, velvyslanec Spolkové republiky Německo v ČR, upozornil, že konzumace
drog je celoevropský problém, na jehož řešení se musí aktivně podílet všichni. Zároveň vyjádřil
radost, že Německo, Česká republika a Slovensko spojily své síly a budou na tomto poli
bojovat společně v rámci projektu REVOLUTION TRAIN.
„Naše podpora celé ambasády generálních konzulátů, celníků, policistů, kteří sloužíme
v Německu je opravdu na 100 %. REVOLUTION TRAIN s naší podporou může počítat vždy,
neboť budeme vyvíjet maximální snahu, abychom tomuto projektu mohli pomoci,“ uvedl
velvyslanec České republiky v Berlíně, Mgr. Tomáš Jan Podivínský.
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Svým projevem navázal ředitel Národní protidrogové centrály SKPV, brigádní generál
Mgr. Jakub Frydrych, který uvedl: „Jsem strašně rád, že se rozrůstají návazné programy tohoto
projektu, neboť to, než se výsledky prevence projeví statisticky a sociodemograficky, bude trvat
desetiletí a nebude to zadarmo, takže s tím musíme být všichni smířeni a nemá to znamenat,
že bychom na této cestě měli rezignovat.“
Ze Slovenska, společně s desítkami kolegů zabývajícími se prevencí kriminality z řad státní
i městské policie, přicestoval plukovník Mgr. Eduard Matanin, ředitel Národní protidrogové
jednotky NAKA, hlavně proto, aby projekt společnými silami rozšiřovali do dalších teritorií
a regionů Slovenska.
Hermann Lennert z Ansbachu uvedl, že pro něj osobně v rámci realizace projektu, který v jeho
okresu v Bavorsku navštívilo téměř 3 tisíce návštěvníků, bylo klíčovým faktorem, že vlakem
děti provázeli jeho kolegové – kriminalisté, kteří jsou aktivní v protidrogové oblasti
a problematiku znají z nejbližší praxe.

Řeč profesorky MUDr. Evy Králíkové, CSc., která je v odborné radě projektu
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„Jsem šťastný a vděčný, že i Slovensko může být součástí tohoto unikátního interaktivního
projektu,“ prohlásil koordinátor pro Slovensko, náčelník Městské policie Čadca, major
Mgr. František Linet. Zároveň podoktl, že „budou dělat vše pro to, aby se projekt na Slovensku
etabloval a stal se trvalou stálicí v oblasti protidrogové prevence.“
Celý první přednáškový blok byl věnován samotné prevenci a hledání cest ze zvyšující se
poptávky po drogách. Mnoho řečníků se shodlo na tom, že prevence je málo, ale je nutné ji
dělat zajímavou formou, která mládež osloví. Pro některé obce je navíc prvním a nejtěžším
krokem si přiznat, že na jejich území vůbec existuje problém s drogovou závislostí. Profesorka
Dr. Marion Eich-Born z Erfurtu podotkla, že k hledání cest prevence je vedl až průzkum, který
zjišťoval koncentraci drog v odpadních vodách.
Jörg von Daake z Berlína upozornil na skutečnost, že klesá věk prvních konzumentů drog
a že drogy nemají hranice. Proto vybídl k nutnosti přeshraniční spolupráce, jelikož, jak zaznělo
z úst Hermanna Lennerta z bavorského Ansbachu, „obchod s drogami se již přesunul
na internet."
Na nutnost zavedení komplexní protidrogové prevence se zaměřil župan Trnavského
samosprávného kraje Mgr. Jozef Viskupič, když zdůraznil, že „prevence je mnohem levnější
než placení následků."
Stejným směrem se začala dívat i policie. Dosud bylo jejím hlavním cílem snižování nabídky,
ale ředitel Národní protidrogové centrály SKPV brigádní generál Jakub Frydrych nyní přiznal, že
si uvědomuje, jak je důležité se soustředit i na omezení poptávky.

Koordinátor pro Slovensko mjr. Mgr. F. Linet

Řeč profesorky Dr. Marion Eich-Born

5

Eliášova 4, 160 00 Praha 6
+420 608 824 757
info@revolutiontrain.cz
www.revolutiontrain.cz

Všichni řečníci chválili výhody projektu, který nabízí ucelený komplexní systém prevence
v mnoha oblastech. Profesorka Dr. Marion Eich-Born některé z výhod vtělila do konkrétních
výsledků vypozorovaných z oblasti Erfurtu:
1) Nalezení nové kultury komunikace - učitelé se dokázali přiblížit k dětem.
2) Změna politického myšlení ve smyslu zajištěného financování programu REVOLUTION
TRAIN v příštích letech z rozpočtu.
Blok uzavřel autor projektu Pavel Tuma, který shrnul základní charakteristiku projektu
REVOLUTION TRAIN, který od počátku vznikal v úzké spolupráci s Národní protidrogovou
centrálou. Také představil nástupce Protidrogového vlaku REVOLUTION TRAIN 2.0 či
počítačové hřiště, jako spojovací článek pohybu dětí a školní výuky. Dalším dílkem
do skládačky bude RT HUB (interaktivní klubovna), jehož cílem je dětem ukázat hodnotu práce
a peněz, naučit je odpovědnému chování, dát jim možnost seberealizovat se a pomoci svému
okolí a zároveň je zabavit, aby neměly čas přemýšlet nad experimentováním s drogami.

Sdílení know-how mezi účastníky

Mezinárodní konference

PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK 2
Druhý blok se věnoval návazným programům, které představil Pavel Tuma. Nejčerstvější
novinkou by měl být program zaměřený na dopravní problematiku s pracovním názvem
„Nezapomeň, kámo!" připravovaný ve spolupráci s BESIPem. Autor projektu zároveň vybídl
všechny zúčastněné ke spolupráci na natáčení nového filmu a tvorbě návazných programů.
Podněty mají být doručeny do 30. června 2019.
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Plukovník JUDr. Břetislav Brejcha, náměstek ředitele Národní protidrogové centrály SKPV
Policie ČR, upozornil, že představitelé, kteří „primární prevenci vykonávají by se měli držet
svých odborností, neboť nezřídka se stávalo, že do školy přišel policista, poté psycholog či lékař
a docházelo tak k zásadnímu překrývání témat“. Vyzdvihl však, že v této oblasti došlo
k velkému posunu dopředu díky návaznému programu „To je zákon, kámo!“

Sdílení know-how mezi účastníky

Na otázku, zda návazný program „To je zákon, kámo!" má být zkrácen, se všichni až na jeden
hlas shodli, že rozhodně ne. Někteří účastníci spíše navrhovali jeho rozšíření, úpravu méně
záživného začátku a zkrácení některých scén filmu. Policistka Wendy Oswald z německého
Erfurtu uvedla, že jakmile přijde někam do třídy všichni nastraží uši a poslouchají.
Protidrogový vlak totiž otevírá cestu k pozitivnímu přijímání návazného programu žáky
a studenty ve školách a zásadně zvyšuje zájem mládeže o prevenci jako takovou.
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Řeč autora projektu Pavla Tumy

K rozšíření programu vybízí i skutečnost zmíněná nadpraporčicí Mgr. Markétou Johnovou,
že některé přestupky a trestné činy jsou dětmi vnímány jako věci, které jsou v pořádku.
Neúmyslný experiment, který se konal ve městě Čadca, kdy návazným programem prošla
třída, která nenavštívila REVOLUTION TRAIN, poukázal na to, že děti, které absolvovaly
prohlídku Protidrogového vlaku, měly o 30 % lepší výsledky než ty, které vlak nenavštívily.
Závěr bloku naznačil, jakým způsobem by mělo být nakládáno s daty z dotazníků, které
vyplňují návštěvníci preventivních programů. V budoucnu se počítá s tím, že děti budou
dotazníky vyplňovat v zapůjčených mobilech a data se rovnou budou promítat v aplikaci
s webovým rozhraním do grafů a dalších statistik, které budou moci pro své účely využívat
zástupci veřejného i soukromého sektoru.
Před přestávkou proběhla panelová diskuze, v níž se hovořilo převážně o sdílení know-how
a způsobu integrace projektu do preventivních programů jednotlivých regionů a možnostech
navázání užší spolupráce.

8

Eliášova 4, 160 00 Praha 6
+420 608 824 757
info@revolutiontrain.cz
www.revolutiontrain.cz

PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK 3
Poslední blok byl zaměřen na integraci konceptu PREVENCE 2.0 do lokálních aktivit v rámci
primární prevence měst a krajů. Své zkušenosti zde sdíleli zástupci ze všech zúčastněných
zemí, ale jedno téma všechny spojovalo: financování projektu.
Padl jednoznačný názor, že nejsnadnějším řešením by bylo financování z veřejných rozpočtů
zemí či větších samosprávných celků. Cesta k této variantě je ale velmi vzdálená. Obce řeší
financování ze svých rozpočtů, příspěvků z okolních obcí, darů od soukromých firem
či jednotlivců, výnosů z pořádaných aktivit typu golfových turnajů apod.

Policistka Wendy Oswald

Zástupci slovenské policie

Z příspěvků řečníků bylo možné načerpat mnoho inspirace pro doprovodné aktivity a náplň
Miniveletrhů, které se v Německu staly běžnou součástí návštěvy vlaku. Miniveletrhů se
účastní záchranné složky, neziskové organizace, zájmové kroužky a mnoho dalších. V České
republice jsou tyto Miniveletrhy, případně další aktivity zatím v plenkách, ale již teď se
objevují výjimky. Starosta obce Ivančice Milan Buček se například zmínil, že škola na základě
návštěvy Protidrogového vlaku vytvořila v místním kině výstavu prací žáků s drogovou
problematikou navázanou na REVOLUTION TRAIN. V Německu pak dokonce vzniklo video
s příspěvky mládeže ohledně vlaku.
Mezinárodní konferenci uzavřel Ing. Radovan Voříšek se slovy, že v prevenci pracuje již 25 let a
velmi lituje toho, že neměl k dispozici REVOLUTION TRAIN, neboť nemohl nabídnout tak silný
prožitek, který by mladé lidi otevřel.
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Účastníci, kteří vydrželi až do konce, se mohli těšit na plavbu večerní Prahou na lodi Valencia,
kde pokračovalo sdílení know-how a přenos zkušeností z oblasti primární prevence, které lze
integrovat do stávajícího systému PREVENCE 2.0. Loď svoji hodinovou plavbu odstartovala
ve 20 hodin. V průběhu konference byly natáčeny rozhovory s vybranými účastníky, které
budou použity k vytvoření motivačního videa na nový web, jehož struktura i předběžná
vizuální podoba byly na konferenci odhaleny.

Závěrečná fotografie zúčastněných

Video z konference bude v brzké době zasláno všem zúčastněným stranám.
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Překvapení na závěr v podobě plavby po Vltavě
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