
• Právo, dne 28.1.2009 
 
V Plzni startují bezpečné kluby 
 
Nezletilí si musejí zvykat na prohibici, zatím ve čtyřech podnicích 
  

V republice ojedinělý plzeňský projekt „bezpečných klubů“ právě začíná. V úterý 27. ledna získaly 
zmíněný certifikát první čtyři podniky – Star, Watt klub, Žumberská stodola a Divadlo pod Lampou. 
Děti a nezletilí by už v nich neměli mít šanci dostat se k alkoholu. 
 „Čtyři kluby, to je na začátek slušné číslo,“ pochvaloval si koordinátor projektu Michal Kandler přesto, 
že dalších zhruba padesát plzeňských hudebních barů zatím zůstalo mimo hru. „Letos chceme tuto 
aktivitu víc zviditelnit, věříme, že se přidají i další,“ doplnil Kandler. 
 Ti, co do toho šli, nelitují, už třeba proto, že se mohou prezentovat na webových stránkách projektu. 
„Není to jen dobrá reklama. Personál v rámci certifikačního řízení absolvoval přínosné školení, 
dozvěděli se například, jak reagovat na opilce u baru,“ řekl Právu Roman Dolejší, provozovatel 
Žumberské stodoly. Instruktoři učili barmany nejen zvládat krizové situace, ale zaměřili se i na právní 
otázky spojené s podáváním alkoholu. 
  

Dětem nenaléváme! 
  

Certifikáty mají roční platnost, a aby o ně kluby nepřišly, musejí především důsledně dbát na to, aby 
se u nich mládež do osmnácti let nedostala k alkoholu. 
 Recepty jsou různé. Ve Staru mladistvé návštěvníky rozlišují barevnými páskami, Pod Lampou mají 
barmani striktní zákaz nalévat mladším osmnácti let, na taneční akce ve Wattu nezletilé vůbec nepustí 
a to platí i pro vstup do Žumberské stodoly. 
„Zavedli jsme to už před rokem a osvědčilo se to,“ podotkl Dolejší. „Děti se napily někde v parku a pak 
u nás dělaly problémy. Teď je klid, dospělí návštěvníci si to pochvalují a chodí jich o to víc,“ dodal 
Dolejší. 
  

Otázka důvěry 
  

I bezpečné kluby budou podléhat kontrole, ale třeba strážníci se více zaměří na necertifikovanou 
konkurenci. „Když budete dodržovat dohodnutá pravidla, budete mít naši důvěru a ze strany městské 
policie vás čeká méně kontrol,“ vzkázal provozovatelům plzeňský radní pro bezpečnost Karel Paleček 
(ODS). 
 Strážníci loni v plzeňských podnicích provedli přes čtyřicet kontrol, včetně 12 velkých razií. „Celkem 
prověřili 196 osob, u 18 nezletilých zjistili požití malého množství alkoholu,“ sdělil Pavel Beránek z 
městské policie. 


