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O tom, že truckeři nejsou jen tvrdí chlapi za volan-
tem, jsme se mohli přesvědčit, když Národní pro-
tidrogová centrála SKPV PČR (dále také „NPC“) 
obdržela žádost s oficiálním názvem  „Pilsen Truck 
Day“ o zajištění protidrogových preventivních akti-
vit v rámci charitativní akce dne 21. května 2022 na 
plochodrážním stadionu v Plzni.

Historie akce se sloganem „Truckeři pomáhají 
srdcem“ začala svoji existenci v  roce 2017. Jedná 
se o celorepublikově organizovaný dobročinný sraz 
řidičů a příznivců kamionů, jehož hlavním cílem je 
celý výtěžek z  akce předávat rodičům a  jejich ne-
mocným dětem. V současném roce (2022) vyjeli na 
pomoc nemocné Elišce. Benefiční akci doprovázel 
bohatý doprovodný program, zahrnující ukázky 
práce složek integrovaného záchranného systému, 
taneční vystoupení a  mnoho dalších poutavých  
aktivit.  

Národní protidrogová centrála SKPV PČR na 
svém stanovišti poskytovala zájemcům odborné 
informace o problematice návykových látek. K za-
půjčení a  vyzkoušení byly tzv. „drogové brýle“ se 
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Abstrakt: Benefiční akce Pilsen Truck Day se na pozvání zúčastnili také příslušníci 
Národní protidrogové centrály SKPV PČR. V jejím průběhu se zaměřili na podávání 
odborných informací veřejnosti, umožnili vyzkoušet drogové brýle simulující ovliv-
nění vybranými návykovým látkami a vstoupili do diskuse s veřejností.

Klíčová slova: Pilsen Truck Day; charitativní akce; protidrogová prevence; návykové látky

Obr. 1 – jeden z vystavených trucků 
(zdroj: archiv autorky)
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speciálně upraveným povrchem zorníku, jejichž 
nasazení zkreslí vidění a  přibližuje se tak vnímá-
ní prostoru očima intoxikovaného jedince. Během 
zkoušení těchto brýlí se návštěvníci, ať už děti nebo 
dospělí, nejen pobavili, ale současně si uvědomili, 
v jakém stavu řidiči usedají za volant a jaké riziko 
představují pro sebe i ostatní účastníky silničního 
provozu. 

Za oboustranně přínosnou a  obohacují-
cí považujeme také možnost debaty s  veřejností  
o  návykových látkách. Stánek NPC byl po celou 
dobu benefiční akce obklopen účastníky, což jsme 

vnímali jako velmi příznivé znamení a zájem veřej-
nosti o protidrogovou prevenci vedenou NPC. Po-
kud nic jiného, svědčí o tom i poděkování organizá-
torů, adresované vedení NPC, které si dovolujeme 
zveřejnit:

 „Rád bych za celý organizační tým touto ces-
tou poděkoval vedení NPC za to, že dovolilo účast 
informačního stánku na akci Pilsen Truck Day 
2022 v  Plzni, areálu Plochodrážního stadionu 
v Univerzitní ul. č. 15, který měl mezi návštěvníky 
obrovský úspěch. Také bych rád poděkoval oběma 
dámám, které se stánkem přijely - byly úžasné! 
Budeme moc rádi, když se z účasti NPC na naší be-
nefiční akci stane tradice.“ 
Akci navštívilo zhruba 1500 platících návštěvníků 
(děti do 12 let neplatily) a cca 80 tahačů.
„Ještě jednou moc děkuji a už nyní se těším na pří-
padnou další spolupráci.“ 

Za organizační tým PTD - Jan Beneš 
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Abstract: The Pilsen Truck Day charity event 
was also attended by members of the National 
Drug Headquarters. During the event they focu-
sed on providing expert information to the public, 
made it possible to try on drug goggles simula-
ting the influence of selected addictive substances 
and entered into a discussion with the public.

Keywords: Pilsen Truck Day; charity event; 
drug abuse prevention; addictive substances.

Obr. 3 – Stanoviště Národní protidrogové centrály 
SKPV PČR (zdroj: archiv autorky)

Obr. 2 – účastník Pilsen Truck Day se speciálními brý-
lemi (zdroj: archiv autorky)


