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„Nic není v mysli,
co dříve nebylo ve smyslech.“
Aristoteles (384 – 322 př. n. l.)
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ÚVODNÍ SLOVO A PODĚKOVÁNÍ
Rok 2016 byl pro náš Nadační fond NOVÉ ČESKO zlomový. Úspěch za hranicemi
a cena v Německu.
Ikdyž začátek JARNÍ TOUR byl velmi krušný. První vagon jsme dokončili večer před
odjezdem a do Plzně jsme odjíždeli s 2.000 Kč v pokladně. Pokud by školy v Plzni nepřišly,
neměli bychom za co koupit naftu do elektrocentrály, která vyrábí proud do vlaku. Děti
naštěstí dorazily. A bylo jich 280.
Zlomový byl první česko-německý workshop v Železné Rudě dne 26. dubna 2016. Večer
napadlo 25 cm sněhu, a tak jsme museli vzít ráno lopaty a proházet 300 metrů uličky ve
sněhu, aby se lidé vůbec dostali do vlaku. Zájem Němců nás šokoval. Byl plný dům. Velké
poděkování

našemu

týmu

a

starostům

obou

měst

-

Železná

Ruda

a Bayerisch Eisenstein.
Pouhý týden po workshopu se do Domažlic přijela podívat delegace starostů a policistů
z prvních německých měst. Pro celý tým Protidrogového vlaku bylo velkým povzbuzením, že
náročná práce na německé verzi programu se vyplácí a Protidrogový vlak se ukazuje jako
univerzální nástroj, srozumitelný i za hranicemi.
Skvěle připravila paní Petříková a město Aš další česko-německý workshop. To potvrdilo
závěrečné vystoupení Andrease Deffnera - tiskového mluvčího pověřenkyně spolkové vlády
pro

oblast

drog

Marlene

Mortler

-

který

vyzdvihl

inovativní

přístup

projektu

a naznačil, že Protidrogovému vlaku udělí jejich úřad zvláštní ocenění.
Další skvělá akce byla ve měste Plauen dne 26. května 2016 a opět poděkování celému
našemu týmu, jak tuto akci zvládnul. Na konferenci uvedl starosta města Plauen, že problém
závislosti na pervitinu už v Německu zasahuje všechny vrstvy společnosti. Proto jsou účinné
a inovativní projekty protidrogové prevence velice ceněny.
JARNÍ TOUR po českých městech pokračovala, na vlaku byla skvělá parta, ikdyž
s některými lektory jsem se rázně rozloučil.
A pak to přišlo. Dne 31. května uspořádal Nadační fond NOVÉ ČESKO ve spolupráci
s

městem

Most,

které

projekt

REVOLUTION

3

TRAIN

podpořilo,

tiskovou

konferenci - oficiálně zde poprvé zaznělo, že Protidrogový vlak bude pověřenkyní vlády
SRN pro oblast drog při Spolkovém ministerstvu zdravotnictví vyhlášen preventivním
projektem měsíce června.
Pro celý tým to byla obrovská satisfakce za neustálé mediální útoky od přiznivců "legalizace
marihuany".
V létě jsme opět pracovali na vlaku, aby mohl vyrazit na podzim na další TOUR.
Vynikající zážitky z Moravskoslezského kraje překvapily celý vlakový tým. První den nás
sice v Bohumíně postihla zatím největší pohroma v krátké historii našeho cestování, když
technická závada způsobila zamrznutí vlaku na několik hodin. Hned vzápětí se ale vše začalo
v dobré obracet. Každý den jsme uvítali stovky lidí a také Bohumínu jsme na závěr turné
všechno vynahradili. Sečteno podtrženo, během 20 dnů k nám přišlo kolem 5.000 dětí,
rodičů, pedagogů a dalších zájemců.
V Českém Těšíně jsme navíc uspořádali mezinárodní workshop s asi 50 účastníky z ČR,
Polska a Slovenska. Ukázalo se, že vůle změnit situaci v protidrogové oblasti je mezi zástupci
měst silná.
Přijetí v Sasku bylo fantastické. Ve městě Annaberg-Buchholz o nás byl ohromný zájem, na
vlak se stály i dvouhodinové fronty. Padl těžko překonatelný rekord: 553 návštěvníků za
jediný den! V krasojízdě se pokračovalo i ve Schwarzenbergu a v Plavně, kde jsme turné
zakončili workshopem.
Na tiskové konferenci, která zahájila REVOLUTION TRAIN Tour Sasko I podpořil novou
cestu přeshraniční součinnosti v rámci rozšiřování působnosti Protidrogového vlaku
primátor města Rolf Schmidt, zástupci okresu Erzgebirgskreis, z českého Ministerstva
vnitra Robert Buřič a také ředitel Národní protidrogové centrály Jakub Frydrych.
Národní protidrogové centrále patří velký dík za podporu našeho projektu, nemohu
opomenout ani další firmy jako je ČD, PARZ, či Nardic a další, kteří nás podpořili.
Vypadá to, že se náš vlak rozjel větší rychlostí, bez nadšenců ve městech, bez policistů, bez
rodičů, kterým není lhostejné, co se děje v jejich okolí, bychom nebyli tam, kde jsme dnes.
Vzhůru tedy do roku 2017.
Pavel Tuma, člen správní rady a zřizovatel Nadačního fondu Nové Česko
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OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2016
Tento rok byl pro nás průlomový, a to hned v několika směrech. Hlavní bylo prolomení
hranic a jízda s vlakem do Německa, kde naše představení celého projektu bylo více než
úspěšné. Je tedy vidět komplexnost vlaku jako takového, který už teď nemá hranic. Nesmíme
ale také zapomenout na velkou JARNÍ TOUR v Čechách, která dopadla více než dobře
a která mimo jiné vyzkoušela soudržnost a připravenost našeho týmu.
Vladimír Adamec, člen správní rady
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU

Nadační fond Nové Česko je nezávislá nestátní nezisková organizace řízená dvoučlennou
správní radou.

Název: NOVÉ ČESKO, nadační fond
Registrace: u Městského soudu v Praze, spisová značka N 794
Sídlo: Veverkova 1229/9, 170 00 Praha 7
IČO: 24697486
Bankovní spojení: 233970526/0300 ČSOB

Kontaktní adresa: Václavkova 1, 160 00 Praha 6
Telefon: +420 774 724 757
E-mail: info@novecesko.cz, info@revolutiontrain.cz
Web: www.novecesko.cz, www.revolutiontrain.cz

Účel nadačního fondu
Nadační fond byl zřízen za účelem podpory a rozvíjení nezávislých projektů a rozvoje
infrastruktury v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a sociálních věcí, protidrogové prevence,
zavádění nových vzdělávacích programů a alternativních forem vzdělávání, podpory
výstavby a modernizace infrastruktury pro volno-časové aktivity podmiňující zvyšování
nabídky a možnosti trávení volného času, podpory investic do výstavby, rekonstrukce,
modernizace a do vybavení a zařízení související s rozvojem dalšího vzdělávání, podpory
investic do nových technologií, podpory investic do výstavby a rozvoje infrastruktury
v oblasti sociální péče a služeb v rámci zlepšení kvality těchto služeb, podpory investic
pro rozšíření a zkvalitnění infrastruktury sloužící pro sociální integraci skupin ohrožených
sociální exkluzí (včetně aktivit bezbariérového řešení pro osoby s omezenou schopností
pohybu a orientace) a zajištění rozvoje a propagace těchto aktivit.

6

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Správní rada
Vladimír Adamec, člen správní rady
Pavel Tuma, zřizovatel nadačního fondu a člen správní rady

Dozorčí rada
Ing. Dominika Šenková, členka dozorčí rady
Pavel Beneš, člen dozorčí rady
Mgr. Jan Lamser, člen dozorčí rady

Změny nebyly v rejstříku zapsány z formálních důvodů.
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POSLÁNÍ, VIZE, CÍLE

O nás
Nadační fond Nové Česko disponuje licenčními právy k celé řadě patentů. Díky
spolupráci s klienty a předními mezinárodními odborníky navrhujeme a vytváříme
interaktivní vzdělávací centra či muzea, která si návštěvníci zapamatují na celý život.
Základem našich inovací je prožitkový princip a metoda 5D. Programy Nového Česka
zajistí účastníkům nejen nezapomenutelné momenty, ale především intenzivní zážitky,
které vzdělávají a pomáhají změnit život k lepšímu.

"Naší vizí je vytváření moderní participativní společnosti za pomoci inovací."

Proč Nové Česko?
21. století je stoletím zdraví, vzdělání a sociální odpovědnosti. I v České republice si lidé
a firmy čím dál silněji uvědomují, že pro modernizaci je nezbytné přijmout plnou
odpovědnost za svoji společenskou roli a pozici. Co nejširší snaha o efektivnější
vzdělávání, posilování zdravého životního stylu a podporu znevýhodněných skupin jsou
jedinou cestou k dlouhodobě udržitelnému rozvíjení kapacit a k modernímu fungování
celé společnosti. Nové Česko je jedním z akcelerátorů této modernizace. Rozvíjíme
a podporujeme projekty celospolečenských změn především v oblastech vzdělávání
a sociálních služeb. Naším záměrem je za pomoci inovativních postupů a technologií
zvyšovat vzdělanostní úroveň a posilovat ideu spolupráce a sounáležitosti.

Cíle nadačního fondu
Vývoj, podpora a posilování spolupráce u inovativních nezávislých projektů a rozvoj
infrastruktury v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a sociálních věcí.

8

AKTIVITY NADAČNÍHO FONDU V ROCE 2016

JARNÍ TOUR 2016

Odjezd na první tour
Protidrogový vlak se dal poprvé od převzetí projektu novým provozovatelem,
Nadačním fondem NOVÉ ČESKO, do pohybu. 19. dubna vyrazila souprava díky
lokomotivě Českých drah směr Plzeň. Závěrečné přípravy probíhaly do posledního
okamžiku.

Workshop v Železné Rudě
Dne 26. dubna se při příležitosti zastávky Protidrogového vlaku na hranicích s Bavorskem
odehrál odborný mezinárodní workshop. Nádraží Železná Ruda-Alžbětín/Bayerisch
Eisenstein je místem pro podobnou událost jako stvořeným. Závažné téma jako jsou
problémy s drogami, a zejména s pervitinem v českoněmeckém pohraničí, je potřeba
řešit v co nejtěsnější součinnosti. Proto pozvání NOVÉHO ČESKA do Železné Rudy i na
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prohlídku protidrogového vlaku přijali zástupci státní správy, samosprávy, policie, celní
správy i občanského sektoru z ČR i SRN. Účastníci se shodli, že drogový problém
v pohraničí je ve společnosti podceňován na obou stranách česko-německé hranice.
Je nutné rozšiřovat působení v oblasti prevence na více cílových skupin a posilovat
oblast personálně. Také je třeba hledat u tradičních cílových skupin - dětí
a mladistvých - takový způsob komunikace o tématu prevence, který se setká se
vstřícnou a pozitivní reakcí. Právě v tomto směru může podle účastníků workshopu
protidrogový vlak REVOLUTION TRAIN výborně zafungovat.
Pouhý týden po workshopu se do Domažlic přijela podívat delegace starostů a policistů
z prvních německých měst. Pro celý tým Protidrogového vlaku je

velkým

povzbuzením,

vyplácí

že

náročná

práce

na

německé

verzi

programu

se

a Protidrogový vlak se ukazuje jako univerzální nástroj, srozumitelný i za hranicemi.

Tisková konference v Aši - plánujeme německou tour
Dne 10. května jsme ve spolupráci s městem Aš, které projekt Protidrogového vlaku
podpořilo, uspořádali tiskovou konferenci. Za účasti ředitele Národní protidrogové
centrály, zástupců Ministerstva vnitra či Policie ČR se hovořilo především o problémech
s drogami v pohraničí, o česko-německé spolupráci a samozřejmě o projektu
REVOLUTION TRAIN, který s přibývajícími návštěvníky z Německa získává opravdu
mezinárodní

rozměr.

To

potvrdilo

závěrečné

vystoupení

Andrease

Deffnera - tiskového mluvčího pověřenkyně spolkové vlády pro oblast drog Marlene
Mortler - který vyzdvihl inovativní přístup projektu a naznačil, že Protidrogovému
vlaku udělí jejich úřad zvláštní ocenění. Všechny tyto novinky vedou k jednoznačnému
závěru: REVOLUTION TRAIN vyrazí do Německa!
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Dění okolo tiskové konference a Protidrogového vlaku monitorovala česká i německá
média.

Představení projektu REVOLUTION TRAIN v německém Plavně
Regionální sdružení měst a obcí Euregio Egrensis uspořádalo 26. května setkání více než
30 zástupců měst, policie, potenciálních sponzorů, německých drah, drogových
preventistů a školských úřadů. Akce byla svolána za jediným účelem: představit
Protidrogový vlak všem osobám, které by mohly přispět k tomu, aby vlak v rámci své
podzimní tour zavítal do jejich regionu. Prezentace projektu REVOLUTION TRAIN, byť
bez možnosti prohlídky vlaku, vzbudila u účastníků velmi pozitivní ohlas. Přímo na
místě přislíbili podporu tomuto projektu starosta města Plauen, zástupkyně Sparkasse,
i zástupci německých drah. Zástupci sdružení Euregio Egrensis se následně vyjádřili, že
jsou rozhodnuti zastat roli koordinátora tour pro oblast jejich působení. Už v rámci jarní
tour sdružení finančně výrazně podpořilo účast dětí z Aše a několika německých měst.
Mnoho účastníků konference plánuje osobní návštěvu Protidrogového vlaku ještě během
jarní tour.
Jak na konferenci uvedl starosta města Plauen, problém závislosti na pervitinu už
v Německu zasahuje všechny vrstvy společnosti. Proto jsou účinné a inovativní
projekty protidrogové prevence velice ceněny.

REVOLUTION TRAIN vyhlášen v Německu projektem měsíce
Dne 31. května uspořádal nadační fond NOVÉ ČESKO, ve spolupráci s městem Most,
které projekt REVOLUTION TRAIN významně podpořilo, tiskovou konferenci - oficiálně
zde poprvé zaznělo, že Protidrogový vlak bude pověřenkyní vlády SRN pro oblast
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drog při spolkovém ministerstvu zdravotnictví vyhlášen preventivním projektem
měsíce června.
Na akci dále hovořili zástupci města Most včetně primátora Jana Paparegy, náměstek
ředitele Národní protidrogové centrály Břetislav Brejcha a také člen představenstva
Českých drah - hlavního partnera projektu a zároveň dopravce Protidrogového
vlaku - Michal Štěpán. Ten potvrdil, že České dráhy mají zájem se i nadále podílet na
úspěšném osvětovém působení projektu REVOLUTION TRAIN.

PODZIMNÍ TOUR 2016

Bohumín, Orlová, Český Těšín, Havířov, ale také Petřvald, Dolní Lutyně, Rychvald či
Doubrava. Řada statečných měst na severovýchodě republiky si objednala Protidrogový
vlak.
Vynikající zážitky z Moravskoslezského kraje překvapily celý vlakový tým. První den nás
sice v Bohumíně postihla zatím největší pohroma v krátké historii našeho cestování, když
technická závada způsobila zamrznutí vlaku na několik hodin. Hned vzápětí se ale vše
začalo v dobré obracet. Každý den jsme uvítali stovky lidí a také Bohumínu jsme na
závěr turné všechno vynahradili. Sečteno podtrženo, během 20 dnů k nám přišlo
kolem 5.000 dětí, rodičů, pedagogů a dalších zájemců.
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V Českém Těšíně jsme navíc uspořádali mezinárodní workshop s asi 50 účastníky z ČR,
Polska a Slovenska. Ukázalo se, že vůle změnit situaci v protidrogové oblasti je mezi
zástupci měst silná. Věříme, že první příjezd REVOLUTION TRAIN do regionu byl jedním
z momentů, které přinesou změnu.

Na REVOLUTION TRAIN čekala velká výzva. V Chomutově se tentokrát skvěle podařilo
navázat spolupráci se zástupci města, ve Vejprtech jsme se po absolvování prohlídkami
nabitého dne chystali poprvé za hranice.

Tisková konference Annaberg-Buchholz
Zahájení pilotního programu česko-německé spolupráce

První den Protidrogového vlaku v Německu byl více než slibný. Annaberg-Buchholz sice
patří k menším městům, malými ambicemi však netrpí. K problémům se jeho
představitelé staví čelem a snahy o jejich inovativní řešení vřele vítají.
Na tiskové konferenci, která zahájila REVOLUTION TRAIN Tour Sasko I podpořil
novou

cestu

přeshraniční

součinnosti

v

rámci

rozšiřování

působnosti

Protidrogového vlaku primátor města Rolf Schmidt, zástupci okresu Erzgebirgskreis,
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z českého Ministerstva vnitra Robert Buřič a také ředitel Národní protidrogové
centrály Jakub Frydrych.
Vlakem se hned první den prohnalo několik set lidí, vedle žáků a učitelů také řada
novinářů a expertů.

Protidrogový vlak hlásil v Německu vyprodáno
Přijetí v Sasku bylo fantastické. Ve městě Annaberg-Buchholz o nás byl ohromný zájem,
na vlak se stály i dvouhodinové fronty. Padl těžko překonatelný rekord: 553
návštěvníků za jediný den! V krasojízdě se pokračovalo i ve Schwarzenbergu a v Plavně,
kde jsme turné zakončili workshopem.
Další etapa nové česko-německé spolupráce při projektu REVOLUTION TRAIN se blíží. Na
Tour Sasko I navážeme už na jaře 2017 dalším výjezdem. Tentokrát bychom měli
nahlédnout i do Bavorska.
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PROJEKTY NOVÉHO ČESKA
Aktuální projekt:
REVOLUTION TRAIN- Protidrogový vlak
Interaktivní 5D projekce a unikátní vzdělávání v prostorách vlakové soupravy.

Další projekty:
Nadační fond Nové Česko je připraven zajistit odborné studie a realizovat pilotní verze
následujících konceptů. V případě zájmu o spolupráci ze strany dalších komerčních
i neziskových subjektů může nadační fond také zastat roli supervizora.
1. Interaktivní hřiště
Inovativní systém pro vědomostní a tělesný rozvoj dětí, mládeže i dospělých. Techniku,
kvůli níž dnes děti zůstávají doma, nesportují a tloustnou, přemístíme do zelených parků.

Fáze projektu: dokončená studie
2. Česko-německé multimediální centrum
Muzeum a společenské centrum určené pro pohraniční region. Interaktivní formou se
návštěvník seznámí s historií vzájemného soužití dvou sousedů. Od příchodu Slovanů
a Germánů až po současnost.

Fáze: koncept, studie
3. Chráněná dílna
Projekt chráněné dílny bude poskytovat sociální služby lidem se zdravotním postižením.

Fáze: koncept
4. Městká muzea – Story of city
Multimediální muzeum vypráví příběh města a jeho obyvatel prožitkovou formou od
pravěku až do dnešní doby.

Fáze: koncept
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5. Muzeum totality
Interaktivní museum mapující netradiční formou zrůdnost totalitních režimů. Prožitkovou
metodou se návštěvník seznámí s životem v diktatuře.

Fáze: koncept
6. Muzeum husitů
Příběh husitské revoluce. Expozice pomocí 5D technologií ukáže návštěvníkům dějiny
husitství, včetně temných stránek. Vhodné pro region s husitskou tradicí.

Fáze: koncept
7. Dětská vzdělávací centra - Science centrum
V centru se děti zábavnou formou seznámí s obory vědy, přírodou, lidským tělem
a technikou. Vhodné pro okresní a krajská města.

Fáze: koncept
8. Netradiční rozhledny
“Organické” rozhledny budované americkou technologií Cemrock. Vhodné pro menší
obce, které hledají atrakci pro svůj region.

Fáze: koncept
9. Muzeum Skla - Crystal Palace
Multimediální muzeum - Skleněný palác kombinuje 5D show, muzeum a obchodní
pasáže skláren. Projekt je určen pro oblast se sklářskou tradicí.

Fáze: studie
10. Sportovni relax centrum
Relaxační centrum je určeno pro volnočasové aktivity podmiňující zvyšování nabídky
a možností pro trávení volného času.

Fáze: koncept
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PODPOŘILI NÁS V ROCE 2016
Projekt REVOLUTION TRAIN zaštítili v roce 2016 1. místopředseda vlády a ministr
financí Ing. Andrej Babiš a ministr vnitra Milan Chovanec.
Dokumentace k záštitám je k dohledání na webu projektu.
http://www.revolutiontrain.cz/v2/podporuji.php

Chtěli bychom poděkovat za podporu našeho projektu REVOLUTION TRAIN obcím,
městům a společensky odpovědným soukromým firmám v ČR i zahraničí.
Jako první z krajů nás také podpořilo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje, které
schválilo finanční podporu pro návrat Protidrogového vlaku do regionu.
Kompletní výčet je k nalezení na webu projektu.
http://www.revolutiontrain.cz/v2/partners.php
Všem našim podporovatelům (a to i z předchozích let) patří ještě jeden srdečný dík!
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FOTOGALERIE 2016
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