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Pošlete nám fotky ze svého alba
Zavzpomínejte na Vánoce

Na Vánoce a vytoužené dárky se těší každé dítě.
Všichni bez rozdílu věku pakmilujeme společně
strávený čas i příjemné návštěvy u příbuzných a
přátel. To se pak vypráví dětem a vnoučatům, ja-
ké bývaly svátky za dob našeho dětství, probere-
me rodinné album a nestačíme se divit, jaké ob-
rázky najdeme.
Podělte se s námi o své vzpomínky a zašlete fotky
ze svého alba. Rádi pro vás připravíme bohatou
fotogalerii, která nám připomene příjemně strá-
vený vánoční čas.
Své snímkymůžete zasílat na e-mail:
ilona.pergrova@denik.cz.Děkujeme!

Kateřina Veselá
Ptáci nad Panskou ulicí
nesou hesla Václava Havla

Při návštěvě Jindřichově Hradceměmile pře-
kvapila nejenmístní sváteční výzdoba. Nad Pan-
skou ulicí v malém zákoutí přímo nad hračkář-
stvím visí řada papírových ptáků, která nese po-
selství bývalého prezidenta Václava Havla.
Tvůrci svou instalaci nazvali Ptačí sněm a vy-

tvořili ji k letošnímu výročí. Václav Havel by se
totiž dožil 85. narozenin. Jeho poselství a citáty
jsou tak příznačné pro dnešní dobu. Zastavte se
cestou a pokochejte se jehomyšlenkami v letu.
„Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí.“
A další: „Nejlepší myšlenka je ta, která pone-

chá vždy určitou skulinku promožnost, že vše je
současně jinak.“ Zájmový spolek Živě v trávě tak
vzpomíná a oslavuje člověka, který nesl světlo. Na
plakátku vyzývají kolemjdoucí k připojení. „Za-
věste letícího ptáka, připojtemyšlenku Václava
Havla. Let znamená svobodu,“ uvádí na vedlejší
nástěnce.

Feťácký squat, vězení i smrt. Realitu
drogové scény ukazuje unikátní vlak
Nastoupíte do bývalého
poštovního vlaku, uvnitř
procházíte maketou lid-
ského těla, které je po-
stupně devastováno uží-
váním různých omam-
ných a psychotropních lá-
tek. Vše se odehrává na
pozadí příběhu dvou mla-
dých lidí, který je inspiro-
ván skutečností. Závislost
začíná cigaretou, postu-
puje přes alkohol k leh-
kým až po tvrdé drogy.

LENKA POSPÍŠILOVÁ

M
ilenecký pár,
Petra a
Marcel, po-
stupně pro-
žívají situa-

ce, který by nikdo nechtěl
zažít. Se svou partou způsobí
nehodu, při které umírámo-
torkář, jejich kamarád končí
ve vězení. Následuje série
výslechů. Marcel okrádá ro-
diče, jen abyměli na drogy,
nic jiného je nezajímá, končí
v bytě bez elektřiny, Petra se
dokonce pouští na dráhu
prostitutky.
Na konci užmá žloutenku,

avšak lékař odhalí její těho-
tenství, a tak podstoupí od-
vykací kúru. Svitne naděje,
Marcel však dá závislosti
přednost předmilující rodi-
nou a nakonec umírá. To
všechno lze zažít téměř na
vlastní kůži v tzv. protidro-
govém vlaku. V pátek
10. prosince Revolution train
navštívili děti a učitelé
z Dačic. V pondělí ho čeká
druhá zastávka Tábor.

DĚSIVÉ SCÉNY
Filip Novák z Gymnázia
Dačice hodnotil příběh jako
brutální. „Občas to vyprávění
doplněné filmem bylo tako-
vé až předpojaté. Ve směs
sem však souhlasil, že nedě-
lali správné věci,“ zmínil.
Nejvíc ho zaujala policejní
honička a zatýkání dealerů.
„Policejní zásah byl asi nej-
zajímavější, přišel mi hodně
reálný,“ popsal třináctiletý
Filip.
Stejně starou spolužačku

Anežku Poledníkovou pre-
ventivní program také zasá-
hl. „Bylo to hodně zajímavé
a dost děsivé. Hustá byla
bouračka, při které zemřel
řidič motorky,“ uvedlamladá
dívka.
V budoucnu ji to podle ní

odradí od zkoušení drog.
„Nechci skončit na drogách
jako tenMarcel, myslím si, že
díky tomu na to budumyslet
a rozhodnu se jinak,“ sdělila
Anežka.
Jejich třídu vlakem prová-

zela lektorka z týmu Revolu-
tion train Adéla Špulková.
Autor projektu Pavel Tůma

prozradil, že už příští rok v
sousednímNěmecku vznik-
ne nový prototyp protidro-
gového vlaku. „Díky německé
zdravotní pojišťovně vznikla
nová expozice na konci vla-
ku, místo ordinace jsme
udělali továrnu, velký posun

našeho projektu po pěti le-
tech je, že jsme ze smrti vy-
kročili do optimismu,“ vy-
světlil s tím, že tak přešli ze
tmy beznaděje opět do světla
a pozitivna.
U stromu života se tak dětí

dozvídají, v jaké fázi semo-
mentálně nachází. „Jde o ži-
votní etapy, a ony jsou úplně
na začátku, mohou se roz-
hodovat, protožemají celý
život před sebou,“ dodal Pa-
vel Tůma.

NAVAZUJÍCÍ PROGRAMY
Na časové ose zjišťují, kdy
zemřel Marcel a promlouvá
k nim ze záhrobí. „Dabuje ho
Michal Dlouhý, který je na-
ším donátorem,“ prozradil
autor nevšední preventivní
pomůcky. Děti potom pře-
chází do tzv. RT HUB clubu.
„To je také naše novinka,
pointa je v tom, že chceme
budovat ligu dobrých skutků
od příštího roku,“ upřesnil.
Veměstech, kde vlak za-

stavil, tak vzniknou klubov-
ny. „Zainteresujeme rodiče,
v těchto objektech vznikne

komunita, kde se děti budou
věnovat sociálním projek-
tům. Budou pomocí aplikace
sbírat body například za po-
moc seniorům, venčit psy,
uklízet odpadky a podobně,“
osvětlil Pavel Tůma.
Vlak je podle něj jenom

začátek, otevírá dětem oči a
budou na něj navazovat další
činnosti. „Návazné programy,
zapojí se do hry policejní pá-
tračka, která vychází z naše-
ho oceněného programu To
je zákon kámo!,“ dodal s tím,
že vyhrál Evropskou cenu
prevence kriminality. Tato
hra se odehraje vždy v kon-
krétnímměsta do 6měsíců
od odjezdu protidrogového
vlaku. „A tak i v Dačicích bu-
dou děti pomocí aplikace
honit z výchozího bodu na
dvanácti stanovištích drogo-
vého dealera,“ dodal pointu.

VYTVÁŘÍ KOMUNITU
Aktuálně cílí také na osvětu
dospělých, především rodičů.
„Chceme je zapojit a za-
ujmout, aby přišli. Jsou dost
opomíjenou skupinou, měli

by dělat prevenci, ale nevědí
si rady jak. Často jsou sžití
s mýty, učí děti pít alkohol
a podobně, což jim vyvrací-
me,“ popsal Pavel Tůma.
Smyslem je tak vybudovat

v každé navštívené lokalitě
komunitu po vzoru Islandu,
Nového Zélandu, či Německa.
„V Německu jsme tak úspěš-
ní, že užmáme za sebou 60
tisíc dětí, z celkových 200 ti-
síc návštěvníků ještě z Čech,
Slovenska, či Polska,“ vyčíslil.
Jeho český nápad se pro-

sadil právě v Německu. „Už
příští rok tam začnu budovat
supermoderní protidrogový
vlak. Jsem pyšný, že se pro-
sadil v této nejbohatší ev-
ropské zemi,“ řekl Tůma.
Nový prototyp pomůže
i u nás. „Budeme z toho těžit
i my, nový film, který v rámci
něj vznikne, použijeme
i v našem prototypu vlaku,“
uzavřel autor projektu.
Na jihu Čech uzavírá vlak

letošní podzimní tour, kdy
navštívil 47měst. V příštím
roce vyrazí na 100 nádraží,
nebudou chybět Budějovice.

ŠEST VAGÓNŮ, 300 tun, 165metrů dlouhá souprava, 4 kinosály,
8 interaktivníchmístností, 90minutový program pro děti od 10 do
17 let a jejich rodiče, to je Revolution train. Fota: Deník/Lenka Pospíšilová

Revolution train
Předělaný přepravní poštovní
vlak korzuje Českem, Sloven-
skem, Polskem a Německem
od roku 2016. Jedná se o jedi-
nečný projekt v rámci primární
protidrogové prevence. Hlav-
ním partnerem projektu je od
samého počátku Národní pro-
tidrogová centrála Policie ČR.
Projekt obdržel záštitu poli-
cejního prezidenta brigádního
generála Jana Švejdara ami-
nistra zdravotnictví Adama
Vojtěcha, několika hejtmanů
a dalších významných osob-
ností. Program Revolution train
a jeho integraci do lokálních
preventivních aktivit podporují
rovněž odborníci z lékařského
prostředí, mimo jiných profe-
sorka Eva Králíková, profesor
Pavel Pafko či profesor Pavel
Kolář a další.


