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ÚVODNÍ SLOVO A PODĚKOVÁNÍ 

Milí přátelé, 

děkuji všem, kteří nám pomáhají s prací v Nadačním fondu Nové Česko, a také vám 

všem, kteří jste se rozhodli, že se o naší práci chcete dozvědět více. 

Vše podstatné o našem roce 2018 se dočtete na následujících stránkách. Dovolte mi zde 

pouze dvěma příběhy ilustrovat velké události uplynulých měsíců, během kterých se naše 

vize přiblížily skutečnosti více, než kdykoliv předtím. 

Nadšení v Německu – v Bavorsku a v Durynsku v roce 2018 nás fascinovalo. Mládež, 

pedagogové i mnozí odborníci se předbíhali v komplimentech pro náš projekt 

REVOLUTION TRAIN. Velkou zásluhu na tom mají především multiplikátoři – týmy 

lektorů, čítající experty od celníků z města Selb až po policisty města Ansbach. Právě 

multiplikátoři provázejí děti Protidrogovým vlakem ve svých městech a zůstávají zde, 

když náš vlak odjede, aby pokračovali v návazných programech. V mnoha městech 

vytvořili multiplikátoři skvělou partu a spřátelili se i lektoři napříč různými regiony. Svou 

dobrou náladu a své nadšení pak tito „srdcaři“ přenášejí do následné práce s dětmi. 

A právě návazný program TO JE ZÁKON, KÁMO!, je novou důležitou součástí našeho 

komplexního programu. Všem, kdo se podíleli na vývoji tohoto interaktivního programu, 

patří velké poděkování. Jsem velmi pyšný na náš malý tým, který pomáhá projekt stále 

posouvat dále. Velké poděkování směřuji také lidem z Národní protidrogové centrály, 

Policejního prezidia a dalším policistům za poznatky a nové nápady.  

Nejlepším potvrzením smysluplnosti naší společné práce jsou ale lidské příběhy.  

Příběh první 

Lidé z organizace COURAGE gegen Drogen se nám svěřili s rok starým zážitkem. Tehdy 

v jedné ze školních tříd, které navštívily vlak, byl i místní „dětský kápo". Do školy nosil 
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drogy a mezi svými vrstevníky byl populární. Po návštěvě vlaku se to ale změnilo: ostatní 

děti ho dnes ignorují. Pochopily, že ten, kdo rozdává smrt, není cool.  

Příběh druhý... 

… nám už doslova vehnal slzy do očí. K vlaku přišla matka s dcerou a děkovala nám za 

záchranu syna. Toho návštěva vlaku hluboce zasáhla. Své matce poté řekl, že vlakový 

příběh je i jeho příběhem a že nechce skončit stejně. Rozhodl se přestat s drogovými 

experimenty. Matka nám ukázala fotografie svého syna z jeho drogového období 

a z poslední doby. Přerod trosky ve zdravého veselého mladíka nás dojal. 

Samotný tým nadačního fondu teprve nyní naplno pochopil, jak silná je stěžejní metoda 

5D, na jejímž využívání jsou projekty i koncepty Nového Česka postaveny. U desítek tisíc 

návštěvníků se až překvapivě dokonale ukázalo, že drtivá většina nejen dětí, ale 

i dospělých, kteří vlakem projdou, je po skončení prohlídky fascinována příběhem 

i vlastními emocemi. Pro všechny, kdo se podíleli na náročném a deset let dlouhém 

vývoji projektu REVOLUTION TRAIN, je to velké zadostiučinění. 

Vlak i Nové Česko však stojí na prahu dalšího roku před dalšími a opět ambiciózními 

výzvami. Během podzimu 2018 naplánoval náš tým jarní tour po 42 českých městech se 

zastávkami v Německu a na Slovensku. O tom, jak projekt zaujme v zahraničí, stejně jako 

o dalších novinkách, se chystáme podrobně informovat na našem webu i na sociálních 

sítích. 

K dosažení našich cílů disponujeme vysoce kompetentním týmem, širokým aparátem 

inovativních nápadů podpořených několika patenty, čím dál širší sítí kontaktů 

a podporovatelů, a především entuziasmem, který nás posouvá neustále kupředu. 

Vyrazte s námi tímto směrem také Vy, už v roce 2019. 

Pavel Tuma, člen správní rady a zřizovatel Nadačního fondu Nové Česko 
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OHLÉDNUTÍ ČLENA SPRÁVNÍ RADY 

V tomto nabitém roce se udála spousta významných okamžiků, které bych rád vyzdvihl. 

Mezi ty největší patří určitě deklarovaná podpora Ministerstva vnitra, Ministerstva 

zdravotnictví a Policie České republiky, které si vážíme a která nám dokazuje, že jdeme 

tou správnou cestou. Dalším velkým milníkem bylo bezpochyby připojení Slovenské 

republiky mezi aktivní státy, které se podílí na celkové spolupráci a kam rádi odteď 

s projektem REVOLUTION TRAIN zavítáme. Rok 2018 tedy přinesl spousty nových, 

důležitých okamžiků, ale my se už teď těšíme na další výzvy roku nadcházejícího. 

Vladimír Adamec, člen správní rady Nadačního fondu Nové Česko 
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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: Eliášova 4, 160 00 Praha 6 

IČO: 24697486  

Bankovní spojení: 233970526/0300 ČSOB 

Kontaktní adresa: Eliášova 4, 160 00 Praha 6 

Telefon: +420 774 724 757 

E-mail: 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 volnočasové 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. 



   
 

7 
 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

Správní rada 

Vladimír Adamec, člen správní rady 

Pavel Tuma, zřizovatel nadačního fondu a člen správní rady 

Dozorčí rada 

Pavel Beneš, člen dozorčí rady 

Jan Lamser, člen dozorčí rady 

Členové správní a dozorčí rady Nadačního fondu Nové Česko byli zvoleni v Praze  

dne 30. března 2018. 
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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 2018 

 

LEDEN A ÚNOR V PRAZE 

Zimní „spánek“ po Podzimní tour 2017 

Pět týdnů na cestách v Německu, dvanáct měst Durynska a Bavorska a vzápětí další 

měsíc na českých tratích v třinácti tuzemských zastávkách, to už dalo zabrat i našemu 

nezdolnému týmu, stejně jako samotnému Protidrogovému vlaku. 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 velký zájem. Denní kapacitu 450 osob jsme museli několikrát na úkor volného 

času lektorů navyšovat, a to i v sobotu, kdy k nám chodily rodiny s dětmi. To, co se 

odehrálo ke konci roku 2017, nás sice krátkodobě vyčerpalo, zároveň jsme si však 

připravili půdu pro další ročník plný velkých událostí. Projekt se stal definitivně 

projektem mezinárodním a aktivně se do něj zapojily již desítky zástupců měst 

a policie v ČR i Německu. Vlak tedy sice na začátku nového roku kotvil pouze v Praze 

a vítal převážně místní školáky, tým REVOLUTION TRAIN se však ani zdaleka nenudil. 

Podpora Ministerstva vnitra, Policie ČR a řady dalších 

Za účasti 1. náměstka ministra vnitra Jiřího Nováčka, policejního prezidenta Tomáše 

Tuhého, německého velvyslance v ČR Christopha Isranga a dalších významných hostů 

z Německa a České republiky jsme v Praze v lednu uspořádali tiskovou konferenci na 

téma PREVENCE 2.0. Představili jsme novou vizi systému preventivního vzdělávání, ve 

kterém na Protidrogový vlak navazuje celá řada programů a dalších projektů. Ve 

večerních hodinách se dostavil do vlaku i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. 

„Nedílnou součástí dlouhodobé strategie Policie ČR jsou aktivity orientované na 

prevenci. Dosavadní zpětné vazby studentů, pedagogů a metodiků nejen z ČR, ale 

i z Německa, zároveň dokazují, že projekt REVOLUTION TRAIN přesně naplňuje 
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jejich představy o efektivním programu a může velmi významně doplnit existující 

preventivní programy primární prevence. Jsem proto velmi rád, že projekt 

REVOLUTION TRAIN vznikl a my můžeme být jeho součástí.“  

Policejní prezident genmjr. Tomáš Tuhý  

 

REVOLUTION TRAIN i další naše nápady získaly podporu od všech hostů této akce, kteří 

měli příležitost si vlak důkladně prohlédnout. Navíc nás do Prahy přijela podpořit řada 

dalších ctěných hostů, kteří již dříve s vlakem měli co do činění. Vystoupili tak například 

předseda Svazu německých kriminalistů Hermann Borjans, primátorka Havířova Jana 

Feberová, či primátor Annaberg-Buchholz Rolf Schmidt. 

„Na základě zastávky vlaku ve městě Annaberg-Buchholz přišlo do našeho Centra 

prevence 15 rodin s dětmi ve věku 12–15 let se žádostí o pomoc. Jedná se o zcela 

konkrétní odezvu na návštěvu Protidrogového vlaku.“  

Primátor Annaberg-Buchholz Rolf Schmidt 

JARO PŘED I ZA HRANICEMI 

PREVENCE 2.0 také pro Polsko a Slovensko 

Vlak navštívil v první jarní etapě celkem 14 měst. V nich jsme opět uspořádali řadu 

workshopů, tiskových konferencí i setkání pracovních skupin pro ČR, Slovensko a Polsko. 

Během tour jsme dále představovali nový koncept PREVENCE 2.0. a propojovali místní 

odborníky i organizace. V mezičasech byl vlak pravidelně zcela vyprodaný. Rekord 

letošní jarní tour byl 527 návštěvníků za den v Novém Jičíně. Vlakem to ale zdaleka 



 
 

 

nekončilo! Díky zápalu našeho týmu naplno fungovaly i M

aktivity. 

Německo je zemí projektu zaslíbenou

V květnu jsme se podívali i na 

Chomutov, Cheb…) a odtud pokračovali do Německa. Ačkoliv i v Čechách máme za 

sebou (a před sebou) ohromný kus práce, právě u našich západních sousedů jsme 

dosáhli dalších úspěchů a velk
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našeho týmu naplno fungovaly i Miniveletrhy a další návazné 

Německo je zemí projektu zaslíbenou 

podívali i na severozápad Čech (Rakovník, Žatec, Ústí nad Labem, Most,

odtud pokračovali do Německa. Ačkoliv i v Čechách máme za 

sebou (a před sebou) ohromný kus práce, právě u našich západních sousedů jsme 

dosáhli dalších úspěchů a velkého uznání. 

iniveletrhy a další návazné 

 

Rakovník, Žatec, Ústí nad Labem, Most, 

odtud pokračovali do Německa. Ačkoliv i v Čechách máme za 

sebou (a před sebou) ohromný kus práce, právě u našich západních sousedů jsme 
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Na celoněmeckém 23. ročníku Dne prevence v Drážďanech jsme nejprve ve spolupráci 

s Národní protidrogovou centrálou (NPC SKPV ČR) a Svazem německých kriminalistů 

(BDK) představili novou generaci evropského Protidrogového vlaku – Verzi 2.0. Policisté 

z Bavorska, Saska a BDK na tomto veletrhu prevence prováděli stávajícím českým 

Protidrogovým vlakem své kolegy z celého Německa. Vlak zde navštívil také nejvyšší 

státní zástupce Pavel Zeman. Ti všichni viděli aktuální verzi projektu i plány nového 

modelu. Současný Protidrogový vlak, jehož prohlídku v tu chvíli absolvovalo už přes 80 

000 návštěvníků, je dnes přetížený. Verze 2.0 reaguje na tento ohromný zájem o projekt 

REVOLUTION TRAIN. Bude mít formu kontejnerové soupravy, takže nebude vázaná 

pouze na železnici. 

Po akci v Drážďanech následoval přesun do Berlína, kde na nádraží Wannsee proběhla 

tisková konference. Zde jsme oznámili spolupráci a koordinaci odborného grémia na 

vývoj Verze 2.0. Zúčastnili se opět zástupci NPC, BDK, ale také náměstek policejního 

prezidenta plk. Ing. Mgr. Jaroslav Vild. Ten uvedl, že projekt má plnou podporu 

vedení PČR. Zájem o projekt byl v Berlíně neuvěřitelný, odpoledne k vlaku dorazilo 

6 přenosových vozů, které zajistily mj. živé vysílání ve večerních zprávách. 

A co dál? 

 

Celé jaro 2018 tak bylo opět velmi dynamické – padaly další návštěvnické rekordy. 

Přestože jsme v Borně přidali několik prohlídek navíc, na 200 návštěvníků se nedostalo 

i přes to, že někteří za námi cestovali více jak 70 km. Na německá nádraží jsme se vrátili 

hned, jak to bylo možné, tedy na celé září. Jarní úspěchy pak definitivně stvrdila další 

skvělá zpráva, svou záštitu nám po své lednové návštěvě vlaku udělil ministr 

zdravotnictví ČR. 
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NĚMECKÉ ZÁŘÍ 

Viva tour Durynsko 

Podzimní tour začala již podruhé ve městě Schleiz. Potkali jsme tu mnoho schopných lidí, 

kteří náš projekt již začlenili do svých aktivit. Každý den jsme měli ve vlaku plno, navštívil 

nás i policejní prezident Durynska a na večerní workshop dorazilo přes 250 odborníků. 

 

90 000 návštěvníků, 90 měst, 4 státy 

Bilance po návštěvě Durynska byla neskutečná. Schleiz, Erfurt, Sömmerda, Apolda 

a Gotha, kde tiskovou konferenci navštívilo přes 100 odborníků. Zájem o vlak byl tak 

velký, že byl vytvořen pořadník na možná uvolněná místa! Náš protidrogový projekt dále 

nabíral na síle. V Durynsku nás vidělo přes 10 000 návštěvníků, celkově už 30 000 

z Německa. O prázdninách jsme vyškolili 75 německých protidrogových preventistů, 

a vyslechli jsme si příběhy, na které nezapomeneme. My jsme odjeli, oni zůstávají a dál 

budou pracovat s naším návazným programem TO JE ZÁKON, KÁMO! 
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Stále jsme přemýšleli, jak toto německé nadšení z Protidrogového vlaku přesunout také 

do Čech. I u nás je mnoho schopných organizací, či nespokojených rodičů, kteří (pokud 

není zájem města), mohou dostat vlak blíže dětem. Nově jsme jim nabízeli možnost mít 

u vlaku stánek a ukazovat dětem třeba to, kolik existuje skvělých volnočasových aktivit. 

ČESKO-SLOVENSKÝ PODZIM 

Tour Čechy-Morava-Slovensko 

V Plzni náš program doplnilo Krajské ředitelství policie spolu s pojišťovnou ministerstva 

vnitra. Strakonice překvapily aktivitou městské policie, domova mládeže opět ve 

spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Jihočeského kraje. 44. motorizovaný prapor 

Jindřichův Hradec prezentoval svoji techniku spolu se zdravotnickou službou Promedic. 

Den v Jihlavě zaplatila sociálně zodpovědná firma BOSCH DIESEL s.r.o. s přispěním Kraje 

Vysočina. Další zastávka byly Ivančice, kde se prezentovalo Krajské ředitelství policie 

Jihomoravského kraje, Městská policie, dobrovolní hasiči a volnočasové organizace. 

Pokračovali jsme Moravským Krumlovem, Otrokovicemi a Zlínem. Každé město bylo 

něčím unikátní a my jsme každý den sledovali, jak se naše vize po krůčcích naplňuje. 

Také v Čechách se, byť pomaleji, dařilo spojovat všechny skutečně aktivní místní lidi 

z oblastí vzdělávání a osvěty, také v Čechách se vlak stává čím dál častěji vedle 

funkčního preventivního nástroje také platformou, na níž mohou jiní úspěšně stavět. 
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Slovensko se připojilo k Česko-německému projektu 

Námluvy jsme již na Slovensku měli za sebou, závěr roku 2018 vše definitivně stvrdil. 

Slovenské nadšení nebralo konce. V jednom týdnu jsme se hned dvakrát objevili 

v hlavních televizních zprávách! V každém městě bylo úplně plno, vlak trhal 

návštěvnické rekordy. Už zájem škol v Žilině nás překvapil. Čekání na prohlídku 

studentům nevadilo. Městská policie Martin zase skvěle zorganizovala návštěvu 

Protidrogového vlaku. Dostat k nám (na státní svátek) tolik žáků – za to klobouk dolů. 

Tým Městské policie Liptovský Hrádok se rozhodl trumfnout své kolegy z Martina 

a naplnil vlak školami. Poslední učitel se studenty vešel po 18:30 a my opět překročili 

maximální denní kapacitu. Přes 550 návštěvníků! A Ružomberok? Opět skvěle připravená 

akce ve spolupráci s městskou policií. Příjezd vlaku podpořila nadace SUPRA. O tom, jak 

Tvrdošín a Námestovo praskaly ve švech, se mohla přesvědčit předsedkyně Žilinského 

kraje Erika Jurínová, která akci v každém městě finančně podpořila. Stejně tak učinil 

župan Trnavského kraje Jozef Viskupič, který finančně podpořil města v jeho kraji.  
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Galanta a Sládkovičovo? Více než 800 lidí navštívilo náš vlak, včetně župana a primátorů 

okolních měst. Velké díky patří primátorovi Galanty Peteru Paškovi. Bez jeho velkého 

nasazení a pomoci partnerů by zde vlak nemohl zastavit. 

Vše uzavřela tisková konference v Bratislavě za asistence, politiků, županů, primátorů 

a více než 50 policistů z celého Slovenska. Závěr byl jednoznačný – Slovensko se přidává 

k našemu modelu PREVENCE 2.0 a pro příští rok chce, aby posádku vlaku tvořili slovenští 

preventisté. 

NÁVAZNÝ PROGRAM – TO JE ZÁKON, KÁMO! 

Souběžně po celý rok 2018 běžel návazný program TO JE ZÁKON, KÁMO!, do nějž se od 

března 2018 systémově zapojila Policie ČR. Do programu bylo zaškoleno 90 policistů. 

Návazný program k Protidrogovému vlaku REVOLUTION TRAIN s názvem TO JE ZÁKON, 

KÁMO!, který vznikl ve spolupráci s Národní protidrogovou centrálou SKPV PČR, zajišťuje 

komplexnost primárně preventivního konceptu Protidrogového vlaku. Během programu 

ve vlaku žáci vystupují sami za sebe a všímají si především tématu závislostí, návazný 

program sledují z pozice policejních týmů a posuzují trestněprávní následky chování 

drogově závislých osob.  

Cílem návazného programu je prohloubit diskusi o rizicích závislostí, zvýšit u cílové 

skupiny motivaci ke zdravému životnímu stylu, respektování zákonů a zároveň zvýšit 

povědomí o trestněprávní odpovědnosti. Žáci navíc dostávají příležitost uvědomit si, že 

problematika závislostí není záležitostí vzdálenou, ale mohou se s ní setkat i ve svém 

nejbližším okolí. Návazný program byl poprvé představen ve školním roce 2017/2018.  

Ze strany žáků a pedagogů je program přijímán velmi pozitivně. Žáci hodnotí kladně 

týmovou práci a možnost shlédnout vlakový příběh znovu. S odstupem času mají 

možnost zaměřit svou pozornost na jiné detaily, kterých si ve vlaku nevšimli. 

Z pedagogického hlediska je především oceňováno prohloubení příběhu o informace 

z trestněprávní roviny a celkové zpracování projektu. 
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PROJEKTY NOVÉHO ČESKA 

Aktuální projekt:  

REVOLUTION TRAIN – Protidrogový vlak 

Interaktivní 5D projekce a unikátní vzdělávání v prostorách vlakové soupravy. 

TO JE ZÁKON, KÁMO! 

Program navazující na projekci v Protidrogovém vlaku REVOLUTION TRAIN 

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. Městská 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. Sportovní 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 2018 

 

Projekt REVOLUTION TRAIN zaštítili v roce 2018 ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch, 

ministr dopravy ČR Dan Ťok, policejní prezident genmjr. Tomáš Tuhý, hejtman 

Libereckého kraje Martin Půta, hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, hejtman 

Plzeňského kraje Josef Bernard, předsedkyně Žilinského samosprávného kraje Erika 

Jurinová, 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje Martin Klika, člen rady Jihočeského 

kraje Zdeněk Dvořák a primátorka města Pardubice Věra Nechybová. Dlouhodobě 

projekt zaštiťuje ředitel Národní protidrogové centrály gen. Jakub Frydrych. 

Dokumentace k záštitám je k dohledání na webu projektu. 

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

 

V uplynulém roce podpořily náš projekt REVOLUTION TRAIN desítky měst, krajů, 

okresů a další desítky společensky odpovědných soukromých firem v ČR i zahraničí. 

Jejich kompletní výčet je k nalezení na webu projektu. 

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

 

Naším generálním partnerem je společnost Brabec vzduchotechnika s. r. o., hlavními 

partnery jsou Národní protidrogová centrála SKPV ČR, Policejní prezidium ČR, 

Ministerstvo vnitra ČR, České dráhy a. s., PAZS s. r. o., Česko-německý fond 

budoucnosti a E.ON Česká republika, s. r. o. 

 

 

Všem našim podporovatelům patří ještě jeden srdečný dík! 
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FOTOGALERIE 2018 
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ve zjednodusenem rozsahuˇ ´
31.12.2018 (v celych tisících Kc)´ ˇ

24697486

NOVE CESKO, nadacní fond ´ ˇ ˇ

Eliasova  274´ ˇ

Praha 6

16000

NADACE

Cinnosti ostatních organizacíˇ

23.6.2019

Marcinova ´

Oznac.ˇ
A.      
A. I.   
A.II.   
A. IV.  
B.      
B. I.   
B. II.  
B.III.  
B. IV.  
        

Oznac.ˇ
A.      
A. I.   
A. II.  
B.      
B. II.  
B.III.  
        

AKTIVA
Dlouhodoby majetek celkem (A.I.+A.II.+A.III.+A.VI.)´
Dlouhodoby nehmotny majetek celkem (souc. A.I.1. az A.I.7.)´ ´ ˇ ˇ
Dlouhodoby hmotny majetek celkem (souc. A.II.1. az A.I.10.)´ ´ ˇ ˇ
Opravky k dlouhodobemu majetku celkem (souc. A.IV.1. az A.IV.11.)´ ´ ˇ ˇ
Kratkodoby majetek celkem (B.I.+B.II.+B.III.+B.VI.)´ ´
Zasoby celkem (souc. B.I.1. az B.I.9.)´ ˇ ˇ
Pohledavky celkem (souc. B.II.1. az B.II.19.)´ ˇ ˇ
Kratkodoby financní majetek celkem (souc. B.III.1. az B.III.7.)´ ´ ˇ ˇ ˇ
Jina aktiva celkem (souc. B.IV.1. az B.IV.2.)´ ˇ ˇ
AKTIVA CELKEM (A. + B.)

PASIVA
Vlastní zdroje celkem (A.I.+A.II.)
Jmení celkem (souc. A.I.1. az A.I.3.)ˇ ˇ ˇ
Vysledek hospodarení celkem (souc. A.II.1. az A.II.3.)´ ˇ ˇ ˇ
Cizí zdroje celkem (B.I.+B.II.+B.III.+B.VI.)
Dlouhodobe zavazky celkem (souc. B.II.1. az B.II.7.)´ ´ ˇ ˇ
Kratkodobe zavazky celkem (souc. B.III.1. az B.III.23.)´ ´ ´ ˇ ˇ
PASIVA (A. + B.)

Zacatek obd.ˇ ´
16 938 499

4 504 000
22 705 148

-10 270 649
1 309 387

      0
1 203 037

105 110
  1 240

18 247 886

Zacatek obd.ˇ ´
11 168 268
26 106 926

-14 938 658
7 079 620

255 000
6 824 620

18 247 888

Konec obd.
15 426 631

4 504 000
22 705 148

-11 782 517
613 797
 25 239
488 499
 94 271
  5 788

16 040 428

Konec obd.
7 749 776

26 106 926
-18 357 150

8 290 652
255 000

8 035 652
16 040 428

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Označení NÁKLADY Činnost 

a b hlavní 
1 

hospodářská 
2 

celkem 
3 

A.I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 
                                                                            (součet A.I.1. až A.I.6.)    

1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek    

2. Prodané zboží    

3. Opravy a udržování    

4. Náklady na cestovné    

5. Náklady na reprezentaci    

6. Ostatní služby    

A.II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 
                                                                       (součet A.II.7. až A.II.9.)    

7. Změna stavu zásob vlastní činnosti    

8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb    

9. Aktivace dlouhodobého majetku    

A.III. Osobní náklady                                         (součet A.III.10. až A.III.14.)    

10. Mzdové náklady    

11. Zákonné sociální pojištění    

12. Ostatní sociální pojištění    

13. Zákonné sociální náklady    

14. Ostatní sociální náklady    

A.IV. Daně a poplatky                                                                       (A.IV.15.)    

15. Daně a poplatky    

A.V. Ostatní náklady                                          (součet A.V.16. až A.V.22.)    

16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále    

17. Odpis nedobytné pohledávky    

18. Nákladové úroky    

19. Kursové ztráty    

20. Dary    

21. Manka a škody    

22. Jiné ostatní náklady    

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace 

v plném rozsahu 
ke dni 

 
 

IČO 

 

 

Název a sídlo účetní jednotky 

31.12.2018

(v celych tisících Kc)´ ˇ
NOVE CESKO, nadacní fond ´ ˇ ˇ

Eliasova  274´ ˇ
2 4 6 9 7 4 8 6 Praha 6

16000

9 710 222 1 506 765 11 216 987

1 016 757 84 207 1 100 964

0 0

57 625 57 625

447 231 4 380 451 611

797 054 405 797 459

7 391 555 1 417 773 8 809 328

0 0

0 0

0 0

0 0

3 470 868 3 470 868

2 859 090 2 859 090

611 778 611 778

0 0

0 0

21 521 1 285 22 806

21 521 1 285 22 806

78 819 66 889 145 708

40 890 16 865 57 755

0 0

0 0

8 265 8 265

0 0

0 0

29 664 50 024 79 688

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ



 
Označení NÁKLADY Činnost 

a b hlavní 
1 

hospodářská 
2 

celkem 
3 

A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných 
položek                                                        (součet A.VI.23. až A.I.27.)    

23. Odpisy dlouhodobého majetku    

24. Prodaný dlouhodobý majetek    

25. Prodané cenné papíry a podíly    

26. Prodaný materiál    

27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek    

A.VII. Poskytnuté příspěvky                                                            (A.VII.28.)    

28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi 
organizačními složkami    

A.VIII. Daň z příjmů                                                                           (A.VIII.29.)    

29. Daň z příjmů    

 NÁKLADY CELKEM (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI. + 
A.VII. + A.VIII.)    

 

24697486

1 511 868 1 511 868

1 511 868 1 511 868

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

14 793 298 1 574 939 16 368 237

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ



 
Označení VÝNOSY Činnost 

a b hlavní 
1 

hospodářská 
2 

celkem 
3 

B.I. Provozní dotace                                                                           (B.I.1.)    

1. Provozní dotace    

B.II. Přijaté příspěvky                                             (součet B.II.2. až B.II.4.)    

2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami    

3. Přijaté příspěvky (dary)    

4. Přijaté členské příspěvky    

B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží    

B.IV. Ostatní výnosy                                           (součet B.VI.5. až B.VI.10.)    

5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále    

6. Platby za odepsané pohledávky    

7. Výnosové úroky    

8. Kursové zisky    

9. Zúčtování fondů    

10. Jiné ostatní výnosy    

B.V. Tržby z prodeje majetku                           (součet B.V.11. až B.V.15.)    

11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku    

12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů    

13. Tržby z prodeje materiálu    

14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku    

15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku    

 VÝNOSY CELKEM (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV. + B.V.)    

C. Výsledek hospodaření před zdaněním    

D. Výsledek hospodaření po zdanění    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo 
podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou 

   

    

Právní forma účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) 

 
  

  

Předmět podnikání Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) 

 
 

tel.: linka: 

 

24697486

500 000 500 000

500 000 500 000

1 061 471 1 061 471

1 061 471 1 061 471

0 0

11 139 923 215 054 11 354 977

27 853 27 853

0 0

0 0

1 1

6 720 6 720

0 0

21 132 21 132

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

12 729 247 215 054 12 944 301

-2 064 051 -1 359 885 -3 423 936

-2 064 051 -1 359 885 -3 423 936

23.6.2019

NADACE Marcinova ´

Cinnost ostatních organizacíˇ

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ
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