Veverkova 1229/9, Praha 7, PSČ 170 00
Tel: +420 774 724 757
info@revolutiontrain.cz, www.revolutiontrain.cz

Protidrogový vlak a mediální ozvěny
Vzhledem k neúspěšným pokusům předchozích provozovatelů uvést soupravu
do efektivního provozu byl dlouho postoj médií k NF Nové Česko a jeho obnově
projektu Revolution Train zdrženlivý. První zmínky se objevily na podzim 2015,
opravdu zajímavé zprávy se o nás rojí v posledním měsíci v souvislosti s tour.
Také svět tisku už uvěřil, že to s revoluční vzdělávací cestou myslíme vážně…

Reportáž České televize: O český protidrogový vlak mají zájem Němci

http://bit.ly/1sgWaF0

Bayerisher Rundfunk (bavorská televize): Drogová prevence na kolejích

http://bit.ly/1sgWPWR

Reportáž zpravodaje ARD: Vlak proti drogám

http://bit.ly/1WScBVE

Veverkova 1229/9, Praha 7, PSČ 170 00
Tel: +420 774 724 757
info@revolutiontrain.cz, www.revolutiontrain.cz

Regionální MVTV: 3 reportáže, 2 v českém a 1 v německém jazyce
Protidrogový vlak přijel do karlovarského kraje - http://bit.ly/1TyGY2m
Konference o drogové problematice v příhraničí se konala v Aši - http://bit.ly/1TKMhKb
Protidrogový vlak posouvá českoněm. spolupráci na novou úroveň - http://bit.ly/1YZo8zC

Most Expres TV

Donau TV

http://bit.ly/28UFtcO

http://bit.ly/1sA0b7y

Ukázky z německého tisku:
Der Bayerwald-Bote: Protidrogový vlak zastavil v pohraničí
Frankenpost: Protidrogový vlak se dostává dětem pod kůži
WochenKurier: Obrněný vlak na protidrogovém tažení
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Celkem se podle mediálního archivu NEWTON během tour objevilo v českých
celostátních i regionálních médiích kolem 130 textů o projektu Revolution
Train. K tomu je možné připočítat mnohé zmínky v zahraničních médiích a další
desítky článků na webových stránkách měst a v dalších informačních zdrojích.

Ukázky z českého tisku:
Hospodářské noviny: Protidrogový vlak dorazil do Aše, vyjede do Německa, 11. 5. 2016, s.4
MF DNES: Protidrogový vlak ukazuje dětem peklo, 11. 5. 2016, s.13
Nedělní Blesk: „…nadšení sdílí i pedagogové a připojuje se i NB…“, 24. 4. 2016, s.30

Právo: Protidrogový vlak na Ústecku, 25. 5. 2016, s.10
MF DNES: Revolution express: dobrá protidrogová práce, 2. 6. 2016, s.16
Ústecký Deník: Příběhy závislých přibližuje školákům vlak na Střekově, 10. 6. 2016, s.1

Mostecký deník: Už za dva dny zavítá do Mostu Revolution Train, 24. 5. 2016, s.2
Chebský deník: Na nádraží zamíří 150 metrů dlouhý protidrogový vlak, 12. 5. 2016, s.3
Domažlický deník: Protidrogovým vlakem prošli i školáci z Německa, 4. 5. 2016, s.3
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Výběr z německých online médií
BR Bayern 2: Protidrogový vlak v Aši
http://bit.ly/28Tl2io
FreiePresse: Cesta k drogové závislosti zblízka
http://bit.ly/1XzKkS6
Extra-radio.de: Protidrogový vlak v pohraničí
http://bit.ly/1NPV5hB
Frankenpost: Vlakem na dno závislosti
http://bit.ly/1scPGY0
Selb-live.de: Protidrogový vlak zastavuje v Aši
http://bit.ly/27U06Mq

Výběr z českých online médií
Ct24.cz: Revolution Train ukazuje mladým
nebezpečí drog
http://bit.ly/27U16QO
Rozhlas.cz: Na západ Čech dorazil protidrogový
vlak. Jeho cesta povede i do Německa
http://bit.ly/1WPIbTg
Deník.cz: Drogové doupě, vězení…
http://bit.ly/25o3Vea
Karlovarskenovinky.cz: Protidrogový vlak
Revolution Train teď míří do Karlových Varů
http://bit.ly/1sAQlSY
Policie.cz: Spolupráce v oblasti protidrogové
prevence – Revolution Train
http://bit.ly/1scTetb
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Vzhledem k pokrytí protidrogového vlaku od České televize, ARD, Českého
rozhlasu i dalších tištěných médií, regionálních televizí a také díky účasti
některých měst na propagaci projektu (mj. i skrze sociální sítě) lze hovořit o
zásadním mediálním zásahu. Do kontaktu s mediálními obsahy, které se
zabývají protidrogovým vlakem, přišlo bezesporu stotisícové, podle zájmu
bulvárního tisku a magazínů včetně magazínu ČD pro Vás (viz níže) až milionové
publikum.
Vedle mediálního zásahu lze odhadem kvantifikovat také přímý dopad
způsobený zastávkami vlaku v městech po celé republice. Kompletním
programem prošlo po 8 000 návštěvnících v Praze během turné dalších asi 7 000
lidí. Další stovky o projekt přímo projevily zájem, desetitisíce pak prošly
v bezprostřední blízkosti vlaku na nádražích. Návštěvnost, zájem i vstřícnost
veřejnosti citelně narůstají. Jarní turné je možná u konce, vzhledem k plánům
na podzimní turné v Německu, nárůstu objednávek z ČR a dalším vnikajícím
formám spolupráce se subjekty ze soukromého i veřejného sektoru však
můžeme s jistotou říct, že projekt Revolution Train je teprve na začátku své
cesty.

Magazín Práva: Protidrogový vlak má děti inspirovat, 11. 9. 2015, s.11
Naše rodina: Revoluční drogová prevence vyjíždí, 30. 9. 2015, s.21
ČD pro Vás: Můžete potkat ve vlaku, 1. 6. 2016, s.57

