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PREVENCE 2.0     
Jsme spokojeni, že nám děti masivně přestávají sportovat a ztrácí chuť  
k pohybu a dalším volnočasovým aktivitám? My nejsme! Absence pohybu, 
sportu a volnočasových aktivit nejen, že zvyšuje jejich průměrnou váhu, ne-
motornost, náchylnost ke zraněním a nemocem, ale také dává šanci všem 
negativním vlivům tohoto světa získat si děti na svou stranu a vytvořit v nich 
nežádanou závislost, která ještě více prohlubuje problémy v harmonickém  
a zdravém vývoji dítěte. 

Nadační fond NOVÉ ČESKO je řadu let aktivní v oblasti primární preven-
ce s projektem REVOLUTION TRAIN a Návaznými programy. Na základě 
získaných zkušeností a vyhodnocených dat od více než 100 000 dětských 
respondentů realizuje nyní Nadační fond ucelený systém PREVENCE 2.0. 

Nové části systému PREVENCE 2.0 budou fungovat formou lokálních 
základen prevence v jednotlivých městech. Lokální základny prevence 
budou propojeny mobilním prvkem – multimediální vlakovou soupravou 
REVOLUTION TRAIN. VLAKEM VŠE ZAČÍNÁ…… 

A jak to provedeme? Jako první přidáme pocit bezpečí, sounáležitosti, 
důležitosti, úspěchu a zodpovědnosti. Zahrneme také radost z pohybu, 
soutěživost, rozvoj lidských smyslů, poznávání sportů a získávání no-
vých vědomostí, a to vždy zábavnou formou. Děti nám dnes zůstávají 
doma převážně kvůli moderním technologiím. Ani na tuto ingredienci ale 
nezapomene! High-tec klubovna, dotykové počítače nebo moderní Strom 
života. To vše bude součástí. Stále nuda? Co když přimícháme výzvu, 
atraktivitu a pestrost? Při každé návštěvě bude na hřišti něco jiného, 
nového, neokoukaného, ale vždy to bude ušité přesně na míru. To už zní 
zajímavě, že? Jak to uděláme? Pojďme si to rozebrat.   

RT HUB – KLUBOVNA
V inovativní high-tec klubovně se mohou děti scházet, seznamovat, poví-
dat si, bavit se a tvořit. Zároveň bude klubovna využívána pro školení, pre-
zentace a přednášky v rámci preventivních aktivit. Klubovna tvoří vcho-
dovou část sportovního a vědomostního hřiště. Bude vybavena nábytkem  
v atraktivním stylu pro mladou generaci. Součástí zařízení klubovny je 

projektor, dotykové obrazovky a další technické vybavení, které je dětem  
a návštěvníkům po celou dobu volně přístupné. Smyslem propojení klubov-
ny a počítačového hřiště je navodit pocit zábavy, sounáležitosti a úspěchu 
pro všechny děti. Nehledáme nejlepšího sportovce. Cílem je zvýšení vnitř-
ní motivace u každého dítěte navštěvovat klubovnu a hřiště opakovaně  
a tím získávat vztah k pohybu a sportu. V dopoledních hodinách jsou pro-
story určeny pro školní výuku a bude využívána pro jednotlivé předměty.  
V odpoledních hodinách se bude starší mládež zapojovat do aktivit v klu-
bovně a na hřišti přímo nebo formou dohledu nad mladšími dětmi, vymýš-
lením programů, chodu hřiště, organizací samotných her a to v rámci Ligy 
dobrých skutků, která bude mít vždy základnu v lokálním RT HUBU. Soboty  
a neděle jsou určeny i pro rodiče s dětmi. 

RT INTERAKTIVNÍ HŘIŠTĚ
Systém pro vědomostní a tělesný rozvoj dětí, mládeže a dospělých 

RT INTERAKTIVNÍ HŘIŠTĚ se skládá ze čtyř základních částí – vědomost-
ní, smyslové a sportovní. Každá z nich je měnitelná a nastavitelná podle 
věku a dovedností dětí a mládeže, které se chystají hřiště navštívit. 

Vědomostní část – na startu se nachází dotykové obrazovky, účastník 
(hráč) postupně zodpoví v šesti kolech 24 vědomostních otázek. Po zod-
povězení otázek v každém kole je účastník vyzván k pohybové aktivitě. 
Cílem aktivity je možnost dobrého umístění i pohybově méně zdatných  
a obézních žaků. 

Pohybová část - Obtížnost překážkové dráhy je vždy přizpůsobena věko-
vé kategorii dětí např. přidáním nebo odebráním vodní překážky, sníže-
ním výšky, délky apod. 

Smyslová část – po zdolání překážkové dráhy čeká na děti a mládež  
výzva v tříbení jejich smyslů - „Strom života“. 

Sportovní část – také v této části zůstane zachován koncept pestrosti  
a měnitelnosti hřiště. Sportovní hřiště slouží k představování sportov-
ních činností. V rámci spolupráce s místními sportovními asociacemi  
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a kluby se hřiště v určitých časových úsecích bude měnit. Na prostoru 
vyhrazeném pro sportovní hřiště může být například po dobu dvou týdnů 
prezentováno Judo a jiné bojové sporty. Na hřiště instalujeme tatami, 
kluby nebo asociace dodají své trenéry Juda, Aikida, Boxu atp.. Ti se bu-
dou starat o část dětí, které právě nesoutěží na překážkových drahách. 
Mohou jim sestavit tréninkovou jednotku, různá cvičení nebo představit 
podstatu jejich sportu. Další týden může být týdnem házené. Složíme ta-
tami, dosadíme dvě házenkářské branky a pokračujeme. A pak naváže 
futsal, florbal nebo gymnastika…. Cílem sportovní části je zahrnutí co 
nejvíce druhů sportů, které lze na hřišti realizovat. Děti a mládež se ne-
násilnou a zábavnou formou seznámí s jednotlivými sporty a pokud je 
některý druh zaujme, mohou v něm pokračovat. 

Okolo všech čtyřech částí hřiště je vybudován atletický okruh se dvěma 
dráhami. Proč? Atletika je královnou sportu a musí zde mít své zastou-
pení. Atletický okruh je synonymem pohybu a skrývá mnoho zajímavých 
možností k využití – sprint, vytrvalostní běh, běh přes překážky nebo 
chůze po různých typech povrchu. Ovál bude obvodem veškerého po-
hybu na hřišti. Naplánujeme den fyzioterapie? Děti si zde pod odborným 
dohledem budou moci prověřit správnou techniku chůze či běhu, jaké 
mají držení těla, zda nepřetěžují určitou část těla a když ano, tak proč 
a jak s tím bojovat? V RT HUBu budou pedagogové a rodiče seznámeni 
s výsledky a doporučeními následného postupu. Všechny části tvoří je-
den celek, který dá šanci každému dítěti získat sebedůvěru v sebe sama. 
Prostřednictvím vědomostní, pohybové, smyslové a sportovní. Sportovní 
část představoví místní sportovní kluby, které se starají o naši mládež 
v daném okolí, jsou ochotné spolupracovat a otevřít v nich jejich dětský 
sportovní potenciál. 

Nadační fond NOVÉ ČESKO, Pavel Tuma, 
Prof. Paed Dr. Pavel Kolář, Ph.D.
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NOVÉ ČESKO, Nadační fond

Eliášova 274/4, Praha 6,  
PSČ 160 00 
Tel: +420 774 724 757 
E-mail: info@revolutiontrain.cz 

facebook.com/RevolutionTrain

http://www.revolutiontrain.cz  

IČO: 24697486 

DIČ: CZ 24697486 

ÚČET: 524697486 /2010 FIO Banka 

IBAN: CZ2720100000002301227312

BIC: FIOBCZPPXXX

Zajímají Vás naše  
další projekty? 
Například  
počítačové hřiště? 
Kontaktujte nás! 

O NÁS
Nezisková organizace Nadační fond NOVÉ ČESKO 
disponuje licenčními právy k celé řadě patentů. 
Díky spolupráci se samosprávami a předními 
mezinárodními odborníky dokáže navrhovat  
a vytvářet 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.

Systém pro vědomostní a tělesný rozvoj dětí, mládeže a dospělých


