Revolution train – „protidrogový vlak“
Již podruhé dorazil na prostějovské hlavní nádraží tzv. „protidrogový
vlak“. Tvůrci tohoto projektu si vytyčili hlavní cíl, kterým je zanechat
v návštěvnících hlubokou stopu na téma škodlivosti drog závislosti na nich.
Přímým (mnohokrát až drsným), ale přesto zcela reálným způsobem autoři ukazují
na možné následky, které drogy zanechají na jejich konzumentech. Pracují
s emocemi návštěvníků.
Autoři přímo „na koleně“ opravili zanedbané a poškozené železniční vagony.
Prozatím se jim z nich podařilo vyrobit šest multimediálních sálů, ve kterých
postupně představují příběh o příčinách, průběhu a následcích závislosti
na drogách. Návštěvníci vlakem postupně procházejí, sledují příběh mladých
účastníků a často se stávají i jejím účastníkem.
Již mnohokrát, ať ve škole učiteli nebo doma rodiči, byly děti informováni
a poučeni o škodlivosti návykových látek… Přesto se žáci osmých a devátých
ročníků shodli na tom, že jim po návštěvě této interaktivní expozice zůstalo opět
o mnoho více vzpomínek, šokujících zážitků a především odstrašujících informací.
Ing. Pavel Bednář

Ohlasy našich deváťáků
Akce byla báječná, ale i poučná. Bylo to něco jiného, než známe. Určitě
bych to ostatním ročníkům doporučil.
Patrik Žák

Akce se mi líbila, protože to nebyla nudná přednáška ve škole, ale bylo to
velmi reálně a dobře zpracované.
Aneta Adamová

Návštěva na mě velmi zapůsobila. V některých částech to bylo šokující, ale
velmi zajímavé. Moc jsem si to užila a jsem moc ráda, že jsem mohla jet. Bylo to
něco neuvěřitelného, co v tom vlaku bylo zachyceno a ukázáno. Byl to docela
těžký a smutný příběh o drogách.
Renata Nejedlá

Mám z toho smíšené pocity. Moc se mi líbilo propojení s filmem – bar,
nabourané auto, feťácké doupě. Jsem ráda, že to nebylo jen nějaké povídání,
tohle zpracování mě zajímalo mnohem více. Určitě mi to víc i dalo, než nějaké
poslouchání přednášek, kde se jen sedí v kroužku. Docela mě děsí představa, že
se to děje i víc lidem.
Bára Kamarytová

A nakonec vzkaz deváťáků aktérům příběhu
Marceli, kdybys nebral drogy, tak bys byl naživu. Jana by měla oko a Petra
by se nemusela léčit ze závislosti. Nevím, proč jsi půjčoval tomu „kamarádovi“
auto, když byl pod vlivem drog a alkoholu. Kvůli tomu jste zabili nevinného
motorkáře…
Lukáš Křupka

Petro, jsem moc ráda, že jsi šla na léčení a že sis vybrala syna
před drogami. Marcel pro Tebe nikdy nebyl ten pravý, jen Tě stahoval ke dnu
jako sebe. Myslím, že se cítíš mnohem líp a že jsi vděčná za to, že máš takovou
rodinu, která Ti pomohla. Drogy nejsou opravdu dobrá věc – i když ty to víš
nejlíp. Měj už jen krásný život!
Pozdravuj syna Alexe!
Monika Staňková

