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 Slibují, že dětem nenalijí 
 
ALKOHOL A MLADISTVÍ Snaha plzeňské radnice zabránit opíjení dětí má první konkrétní podobu. 
Čtyři zábavní podniky dostaly certifikát Bezpečný klub. Deklarují tím, že proškolily své zaměstnance a 
nikdo mladší osmnácti let se tam k alkoholu nedostane. 
  

Jak omezit nalévání alkoholu dětem? Zapojit provozovatele zábavních podniků do hry o značku 
Bezpečný klub. Tak vypadá část receptu, který při tažení proti opíjení mladistvých zkouší plzeňská 
radnice. Zástupcům prvních čtyř klubů včera certifikát Bezpečný klub předal radní Karel Paleček 
(ODS). Značkou, která by měla vylepšovat pověst podniku, se nyní mohou chlubit podniky Star, Watt 
klub, Žumberská stodola a Divadlo pod lampou. Čím se budou od jiných lišit? Jejich provozovatelé 
slibují, že si ohlídají, zda nalévají straším osmnácti let. 
 Koordinátor projektu Michal Kandler prohlásil, že zaměstnanci klubů, které získaly certifikát, loni prošli 
školením jak postupovat v konkrétních situacích, týkajících se nalévání alkoholu mladistvým. Původně 
bylo osloveno na padesát klubů. S deseti se rozjela jednání, ale pouze u čtyř se podařilo všechno 
dotáhnout do konce. 
 „Některé odstoupily, byly zrušeny nebo změnily provozovatele, Může to vypadat, že čtyři jsou málo. 
Ale je to nový projekt, který v České republice nemá obdoby,“ řekl Michal Kandler. Ten doufá, že se 
letos podaří rozjet projekt ve více podnicích a zviditelnit jej u veřejnosti. 
Podle radního Karla Palečka nebude kluby, které získaly certifikát, tak často jako jiné podniky 
kontrolovat městská policie. 
 Michal Kandler sdělil, že vybrané kluby dostaly možnost vybrat si, jak popíjení dětí omezí. Jednou z 
variant bylo označení hostů mladších osmnácti let páskami na rukou. Taková praxe je zhruba rok 
zavedena v klubu Star. „Nebo mohly omezit vstup pro osoby mladší osmnácti let. To zavedli v 
Žumberské stodole,“ konstatoval Kandler. Třetí variantou bylo viditelně v podniku uvést, že se zde 
mladistvým nenalévá. V klubech, které získaly certifikát, budou navíc umístěny stojany na materiály, 
zaměřené například na varování před důsledky alkoholismu. 
 S plánem začít bojovat proti nalévání alkoholu dětem plzeňská radnice vyrukovala už předloni. 
Nejprve se ve větší míře rozjely kontroly městských strážníků. Radní Paleček však včera přiznal, že ty 
velký užitek nepřinesly. 
 Zástupci radnice také mluvili o kampani, zaměřené právě proti alkoholu. V Plzni se však odehrála 
zřejmě jediná výraznější akce tohoto druhu v říjnu 2007 s názvem Dávej bacha, když sedáš za volat. 
  

  


