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ÚVODNÍ SLOVO A PODĚKOVÁNÍ 

Už ke konci roku 2016 jsme tak trochu tušili, že zájem o náš Protidrogový vlak za 

hranicemi bude veliký, avšak rok 2017 opravdu překvapil. Vrcholem pak bylo přijmutí  

u německého ministra vnitra Thomas de Maizière přímo v Berlíně. Úspěch v nejbohatší 

části Německa, v Bavorsku, kde denně plný vlak vypovídal o zájmu škol a rodičů o náš 

projekt.  

REVOLUTION TRAIN vyrazil nejdříve na jaře do regionů a podruhé zamířil do 

Moravskoslezského kraje. Lidé zde jsou srdcaři a vznikla zde první pracovní skupina  

v čele s Adélou Skarkovou z Frýdlantu nad Ostravicí.  

Díky partnerovi našeho projektu společnosti E.ON jsme si mohli přičíst na TOUR JARO 

2017 další destinaci. České Budějovice byly prvním městem v Jižních Čechách, do 

kterého jsme vlak vypravili.   

V úterý 13. června proběhla při příležitosti zastávky Protidrogového vlaku  

v Annaberg-Buchholz odborná konference. Během jednodenní zastávky v Aue byla 

překročena kapacita vlaku a museli jsme opět přidávat prohlídky. Celkem zde ve středu 

14. června absolvovalo kompletní program přes 500 lidí. REVOLUTION TRAIN se tak 

hned při první zastávce podařilo propojit s prací místních odborníků a tato spolupráce 

bude pokračovat i nadále.   

Jako velmi příhodné završení našeho druhého výjezdu do Saska se Nadační fond Nové 

Česko dne 19. a 20. června zúčastnil 22. ročníku Německého dne prevence (Deutscher 

Präventionstag).  

Ve středu 20. září v souvislosti s příjezdem vlaku proběhl odborný workshop pro 

osobnosti z oblasti drogové problematiky v Saalfeldu. Zúčastnilo se jej více než 90 lidí  

a své příspěvky předneslo několik předních odborníků. O den později se na diskusním 

večeru ve Schleizu sešlo u tématu REVOLUTION TRAIN dalších 300 zájemců.  

I Durynsko má své srdcaře. 
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Na podzim následovalo pět týdnů na cestách a dvanáct měst Durynska a Bavorska. 

Každá zastávka byla jiná, zažili jsme spoustu překvapení i jedinečných  

okamžiků - návštěvy durynského zemského premiéra, hejtmanů, starostů, tiskové 

konference, odborné workshopy nebo jen zážitky s dětmi. Všechny dny však měly 

něco společného - o Protidrogový vlak byl až neuvěřitelný zájem. Předem stanovenou 

denní kapacitu 450 osob jsme museli několikrát na úkor volného času lektorů 

navyšovat, a to i v sobotu, kdy k nám chodily pouze rodiny. Velké poděkování 

německým kolegům!  

Završení podzimu bylo opět nabité. Třináct českých a moravských měst a spousta 

skvělých zážitků. První zastávky mj. v Brně či v Jihlavě, workshop se zastoupením ze 

Slovenska i Rakouska v Mikulově, příznivá atmosféra všude tam, kde do vlaku chodili 

aktivní žáci, učitelé i další hosté.  

Klidnější chvíle po skončení turné jsou sice fajn, my už bychom ale nejradši byli zase na 

cestě.  

Tak zase na viděnou v regionech v roce 2018! 

Pavel Tuma, člen správní rady a zřizovatel Nadačního fondu Nové Česko  
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OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2017 

V tomto roce byla naše účast v Německu již plnohodnotná a budeme moc rádi, když se 

sem příští rok zase podíváme. Vlídné přivítání a zájem nás žene kupředu a posouvá naše 

společné česko-německé plány o další krok dál.  

Těšíme se tedy v dalším roce na nová česká i německá města, o které rozšíříme naše již 

zaplňující se pole působnosti. 

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: 524697486/2010 Fio banka, a.s. 

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. 

http://www.novecesko.cz/
http://www.revolutiontrain.cz/
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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. 
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UDÁLOSTI ROKU 2017 

JARNÍ TOUR 2017 

 

Ocelový obrněnec znovu na cestách  

Nové trasy, nová města, nové výzvy pro rok 2017. REVOLUTION TRAIN opět vyrazil do 

regionů a podruhé zamířil do Moravskoslezského kraje. Vedle Havířova, kam se 

Protidrogový vlak vrátil po půl roce, tentokrát zastavil v dosud nepoznaných městech. 

Připojil k nim navíc krátké návštěvy Valašského Meziříčí pro školy a rodiny a také Hradce 

Králové, Zlína a Olomouce především pro odbornou veřejnost. 

Speciální zastávka v Českých Budějovicích 

Díky partnerovi našeho projektu společnosti E.ON jsme si mohli přičíst na TOUR JARO 

2017 další destinaci. České Budějovice byly prvním městem v Jižních Čechách, do 

kterého jsme vlak vypravili. V budějovickém E.ONu se navíc rozhodli umožnit všem 

prohlídku zdarma.  
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Potřetí za hranice a podruhé do Německa 

 

V Sasku se před půl rokem Protidrogový vlak zalíbil. Proto jsme ještě před plánovaným 

podzimním výjezdem do Bavorska a Durynska stihli návrat do měst  

Annaberg-Buchholz a Plauen. Nově jsme se zastavili ve městě Aue. Po čerstvé 

zkušenosti na Slovensku jsme se těšili na staré známé tváře i nové formy spolupráce. 

Vznikne v Annabergu-Buchholz nový vlak? 

Konference v Annaberg-Buchholz: Protidrogový vlak jako sociální 

inovace a projekt mezinárodní spolupráce 

V úterý 13. června proběhla při příležitosti zastávky Protidrogového vlaku  

v Annaberg-Buchholz odborná konference. Tématem byly sociální inovace  

a REVOLUTION TRAIN jako příklad úspěšného inovativního projektu pro  

česko-německou spolupráci. Akci podpořil Česko-německý fond budoucnosti  

a spořitelna Erzgebirgssparkasse. 

Mezi hosty byli mj. psychiatr a psychoterapeut Ralf Rasch, konzul ČR v Drážďanech Jiří 

Kuděla, náměstek ředitele Národní protidrogové centrály PČR Břetislav Brejcha a také 

autor samotného Protidrogového vlaku Pavel Tuma. Ten společně se zástupci města 

Annaberg-Buchholz představil vizi dlouhodobého fungování projektu REVOLUTION 

TRAIN v celé Evropě se všemi jeho přínosy - s inovativním a pro mládež srozumitelným 

přístupem k prevenci v jedinečném, a přesto mobilním a flexibilním prostoru,  

s komplexním výzkumem o závislostním chování mladistvých, i se schopností propojovat 

experty z různých sektorů. 

Více než 500 návštěvníků v Aue 

Během jednodenní zastávky v Aue byla překročena kapacita vlaku a organizátoři museli 

opět přidávat prohlídky. Celkem zde ve středu 14. června absolvovalo kompletní 
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program přes 500 lidí. Vlakem je provedli společně s lektory provozovatele vlaku 

Nadačního fondu Nové Česko také místní odborníci - tzv. multiplikátoři. K programu se 

navíc v Aue připojili se svými stánky pojištovna IKK classic, místní Diakonie  

a sdružení Johanniter-Unfall-Hilfe, kteří dále prohlubovali zážitek návštěvníků nabídkou 

služeb či ukázkami správného provádění první pomoci. REVOLUTION TRAIN se tak 

hned při první zastávce podařilo propojit s prací místních odborníků a tato spolupráce 

bude pokračovat i nadále. Po odjezdu Protidrogového vlaku získají zástupci města od 

vlakového týmu výsledky sběru dat o závislostním chování mladistvých i návazný 

program, se kterým pak multiplikátoři mohou vyrazit do škol. Hlavním sponzorem 

zastávky v Aue byla pojišťovna IKK classic.  

 

Celoněmecký kongres preventistů v Hannoveru se neobešel bez 

Protidrogového vlaku 

Jako velmi příhodné završení našeho druhého výjezdu do Saska jsme se 19. a 20. června 

zúčastnili 22. ročníku Německého dne prevence (Deutscher Präventionstag). 
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Na akci, které se účastní nejvýznamnější osobnosti z oblasti prevence kriminality v celé 

Spolkové republice, nás přizvali zástupci Svazu německých kriminalistů BDK, s nimiž  

v posledních měsících spolupracujeme. 

Zájem o REVOLUTION TRAIN byl ze strany kolegů z různých organizací velký a opět 

se tak zvýšila poptávka po našem programu z různých koutů Německa. Mezi dalšími 

prezentacemi vynikal náš projekt inovativním přístupem ke komunikaci s cílovou 

skupinou i myšlenkou sdíleného provozování nových verzí vlaku po celé Evropě. 

 

Poslední zastávka jara 2017 - Františkovy Lázně 

Cestou z druhé vlakové tour po Sasku jsme stihli navštívit ještě jedno české nádraží.  

V pondělí 19. června jsme uvítali školy i veřejnost ve Františkových Lázních. Vděk patří 

především panu Adlerovi z MP Františkových Lázní, který dal dohromady okolní obce  

i místní společensky odpovědné firmy, a ti všichni se na zajištění příjezdu vlaku podíleli.  
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Protidrogovému vlaku osobně děkoval německý ministr vnitra 

Poté, co se v Německu seznámily s Protidrogovým vlakem na různých akcích stovky 

nových lidí, dostal tým REVOLUTION TRAIN pozvánku do německého Bundestagu  

a na Spolkové ministerstvo vnitra. Pan poslanec Günter Baumann nechal  

z Annaberg-Buchholz vypravit plný autobus, kterým se s námi do Berlína vydali také naši 

přátelé - místní spolupracovníci vlakového týmu - a dále několik studentů, rodičů  

a podporovatelů. 

Vedle prohlídky Německého parlamentu jsme dostali příležitost představit náš projekt 

zástupcům ministerstva a exkluzivní návštěvou nás poctil i samotný ministr Thomas 

de Maizière. Jaké bylo stanovisko ministerských zástupců? REVOLUTION TRAIN v praxi 

přesně naplňuje myšlenku dobrého rozvíjení vztahů mezi zeměmi. Mockrát děkujeme za 

příležitost posunout se opět o něco dál a všem účastníkům za podporu projektu. 

Co o nás napsali ministerští na twitteru? „Ministr vnitra spolkové vlády Německa 

poděkoval iniciátorům Protidrogového projektu REVOLUTION TRAIN!"  
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PODZIMNÍ TOUR 2017 

 

REVOLUTION TRAIN v Saalfeldu navštívil premiér Durynska 

První zastávkou velké podzimní tour v Durynsku a Bavorsku byl Saalfeld. Vedle spousty 

chytrých dětí nás navštívila řada dalších významných osobností, především si vlak 

osobně prošel předseda Durynské vlády Bodo Ramelow. Komplexností našeho 

programu byl mile překvapen a zdržel se déle, než bylo původně v plánu. 
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Workshop ve Schleizu 

Už ve středu 20. září v souvislosti s příjezdem vlaku proběhl odborný workshop pro 

osobnosti z oblasti drogové problematiky v Saalfeldu. Zúčastnilo se jej více než 90 lidí 

a své příspěvky předneslo několik předních odborníků. O den později se na diskusním 

večeru ve Schleizu sešlo u tématu REVOLUTION TRAIN téměř 300 zájemců. Hlavním 

sponzorem večera byla spořitelna Kreissparkasse Saale-Orla, moderátorem diskuse 

redaktor týdeníku Spiegel Maik Baumgärtner. V úvodu se odehrál slavnostní podpis 

kooperační smlouvy mezi REVOLUTION TRAIN a Svazem německých kriminalistů 

BDK (Bund Deutscher Kriminalbeamter). Závěrem diskuse přišla ze strany hejtmana 

okresu Saale-Orla pana Thomase Fügmanna výzva všem zúčastněným, aby podpořili 

opakování příjezdu vlaku a projekt obecně i v dalších letech. 

 

 

Konference v Ansbachu 

V Bavorském Ansbachu jsme uspořádali ve spolupráci se zástupci města  

a inspekce kriminální policie workshop a konferenci pro zájemce o další zapojení do 

projektu z okolních měst. Během dopoledne navštívila REVOLUTION TRAIN více než 

stovka zájemců o program, část z nich pak odpoledne dorazila na konferenci. Se svými 
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příspěvky vystoupili mj. Daniela Tischer, Hermann Lennert a Thomas Ackermann  

z úřadu a policie města Ansbach, Hermann Borjans z BDK i Břetislav Brejcha  

z Národní protidrogové centrály.  

Své další preventivní projekty představili také zástupci místních organizací Modrého kříže 

a Diakonie.  

Ohlédnutí za německou tour - vlak, který praskal ve švech 

Pět týdnů na cestách a dvanáct měst Durynska a Bavorska. Každá zastávka byla jiná, 

zažili jsme spoustu překvapení i jedinečných okamžiků - návštěvy durynského zemského 

premiéra, hejtmanů, starostů, tiskové konference, odborné workshopy nebo jen zážitky  

s dětmi. Všechny dny však měly něco společného - o Protidrogový vlak byl až 

neuvěřitelný zájem. Předem stanovenou denní kapacitu 450 osob jsme museli 

několikrát na úkor volného času lektorů navyšovat, a to i v sobotu, kdy k nám chodily 

pouze rodiny. V některých městech se naopak ve všedních dnech podařilo školní skupiny 

zorganizovat tak, že k nám jezdily za přispění rodičů až do večerních hodin celé třídy. 

 

 

Česká podzimní tour je za námi 

A bylo to opět nabité! Třináct měst a spousta skvělých zážitků. První zastávky mj. v Brně 

či v Jihlavě, workshop se zastoupením ze Slovenska i Rakouska v Mikulově, příznivá 

atmosféra všude tam, kde do vlaku chodili aktivní žáci, učitelé i další hosté. Klidnější 

chvíle po skončení turné jsou sice fajn, my už bychom ale nejradši byli zase na cestě.  

Tak zase na viděnou v regionech v roce 2018! 
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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  

  

http://www.revolutiontrain.cz/
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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 2017 

 

Projekt REVOLUTION TRAIN zaštítili v roce 2017 hejtman Královéhradeckého kraje 

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. a hejtman Olomouckého kraje Oto Košta. 

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. 

Kompletní výčet je k nalezení na webu projektu. 

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

  

http://www.revolutiontrain.cz/v2/podporuji.php
http://www.revolutiontrain.cz/v2/partners.php
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FOTOGALERIE 2017 
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