
KARLOVARSKÝ KRAJ 
Komise prevence kriminality Rady Karlovarského kraje 

 

 

 

U s n e s e n í 

z 16. zasedání Komise prevence kriminality Rady Karlovarského kraje 

konaného dne 22.5.2018 v 10.00 hodin v Sokolově, nádraží ČD 

 

 

Přítomni :  Renata Oulehlová, Roman Bílský, JUDr. Josef Kvasnička, Ing. Jiří Nešpor, 

Bc. Martin Nikodém, Miroslava Petříková, DiS., Bc. Jan Picka, 

Omluveni : MUDr. Karel Moravec, Bc. Pavel Čekan, Daniela Bílá, Ing. Vojtěch Seidl, 

Karel Vít 

Neomluveni:   - 

Ostatní zúčastnění: Ing. Tereza Pásková  - krajská manažerka prevence kriminality  

 

Jednání zahájila v 10.00 hodin a ukončil v 11.30 hodin předsedkyně Komise prevence kriminality 

Rady Karlovarského kraje (dále jen „komise“), Renata Oulehlová. 

Členové Komise prevence kriminality Rady Karlovarského kraje schválili následující program: 

 

1) Prohlídka Protidrogového vlaku – Revolution Train 

2) Diskuse a různé 
 

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Program jednání: 

 
Ad 1) Prohlídka Protidrogového vlaku – Revolution Train 

 

Členové komise se zúčastnili prohlídky Revolution Train (Protidrogový vlak) -  programu primární 

protidrogové prevence v trvání 90 minut. Cílem vlakového programu je efektivně zapojit lidské 

smysly a v oblasti zneužívání legálních a nelegálních drog působit na návštěvníka tak, aby nastal 

odklon od úmyslu užití a zneužití návykových látek. Program  přináší novou formu všeobecného 

preventivního programu prostřednictvím interaktivního a zážitkového vzdělávání.  

 

Cílovou skupinou jsou žáci a studenti všech typů škol a jejich učitelé. Jde především o děti a mládež 

ve věku 12 - 17 let. Další cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi a dospívajícími ve věku 10 - 17 let a 

další zástupci veřejnosti, kteří se zajímají o problematiku zneužívání legálních a nelegálních 

návykových látek. 

 

Součástí projektu jsou i návazné programy spočívající v činnosti s cílovými skupinami a s 

partnerskými organizacemi i místními experty na prevenci. Jedná se o diskuse s odborníkem po 

ukončení prohlídky vlaku a podnět k další práci s tématem z vlakového příběhu přímo ve třídách. 

Ve spolupráci s městy se pořádají výstavy slohových a grafických prací návštěvníků vlaku. 

 

Další aktivita je ve spolupráci s Policií ČR, místními preventisty přímo ve škole, kde je s žáky 

realizován program navazující na vlakový příběh. Ve věci nebylo přijato žádné usnesení. 

 

Ad 2) Různé 

 možná spolupráce stávajících neziskových organizací a projektu Revolution Train 
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Další jednání komise je plánováno na 20. června 2018  (čas v dopoledních hodinách bude 

upřesněn) ve Věznici Ostrov – bezdrogová zóna. Na toto jednání je třeba si vyhradit nejméně 3-4 

hodiny. 

 

 

V Karlových Varech dne 24.5.2018 

 

 

Zapisovatelka: Ing. Bc. Šárka Benešová 

 

               

 

            

 Renata Oulehlová v.r. 

 předsedkyně Komise prevence kriminality 

 Rady Karlovarského kraje 


