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CERTIFIKACE V RÁMCI PROJEKTU „BEZPEČNÝ KLUB“

Čtyři plzeňské hudebně-taneční podniky Star (Pražská 31), Watt klub (Americká 14),
Žumberská stodola (Bezručova 14) a Divadlo pod Lampou (Havířská 11) dnes obdrží certifikát
„Bezpečný klub“. Certifikát, zaštítěný radním pro oblast bezpečnosti Karlem Palečkem, získaly
právě ty kluby, které splňují podmínky projektu Bezpečný klub. Mezi ně například patří aktivní
opatření pro omezení konzumace alkoholu mladistvými, proškolení personálu nebo dostupnost
informačních materiálů o rizikovém chování a kontaktech na pomáhající organizace v Plzni.
Provozovatelé těchto podniků se svým aktivním přístupem v jednání s koordinátorem projektu a se
zástupci místní samosprávy podíleli na přípravě projektu Bezpečný klub. Na začátku projektu
mělo zájem zapojit se kolem deseti provozovatelů. Někteří z nich ale odstoupili, některé podniky
byly zrušeny nebo se změnil jejich provozovatel. Vzhledem k tomu, že se jedná v ČR o zcela
unikátní projekt a první kolo certifikací, lze aktivní zapojení zúčastněných považovat za úspěch.
V průběhu roku koordinoval vedoucí Terénního programu CPPT, o.p.s. spolu s manažerkou
prevence kriminality a protidrogovou koordinátorkou města Plzně přípravu certifikačního řízení
klubů zapojených do projektu Bezpečný klub a přípravu grafické podoby projektu včetně
webových stránek projektu www.bezpecnyklub.cz. Od října do prosince se uskutečnilo školení
personálu ve čtyřech klubech zapojených do projektu. Celkem bylo proškoleno 20 osob.
Praktické školení s nácviky realizované odborníky pro dané oblasti (právník, strážník městské
policie, zdravotní sestra, krizový pracovník) bylo zaměřeno do oblastí: první pomoc, právní
poradenství ohledně podávání alkoholu, zvládání krizových situací a akutní rizika intoxikace.
Školení personálu klubů přineslo nejen zvýšení informovanosti a právního povědomí, ale také
přispělo k vzájemnému vyjasnění potřeb. Pavel Beránek z plzeňské Městské policie k tomu uvádí:
„Z hlediska Městské policie Plzeň bych mohl říci, že se možná daří personálu více objasnit naše
zákonná úloha ve vztahu k podávání alkoholu mládeži a že jim (některým majitelům klubů) snad
dojde, že se policie nesnaží kluby zlikvidovat a zavřít. Do budoucna je výhled na mnohem
komplexnější pomoc a spolupráci mezi orgány policie a personálu a vlastníky klubů a pohostinství
při řešení fenoménu požívání alkoholu mládeží. Tento projekt má svůj účel, který nemusí být hned
zpočátku zřetelně vidět. Škoda jen, že se k projektu nehlásí více zařízení.“
Na realizaci uvedených seminářů a na přípravu webových stránek projektu se podařilo
dojednat finanční podporu od společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s.
Aktivity v rámci projektu Bezpečný klub budou pokračovat i v příštím roce. Cílem je zapojit víc
provozovatelů a získat větší podporu tomuto projektu nejen ze strany místní samosprávy, ale
především veřejnosti.

Představení projektu:
Aktivity „Bezpečného klubu“ reagují na potřeby vzniklé z pracovní skupiny „Alkohol a mladiství v Plzni“, jejíž
realizaci zaštiťuje radní pro bezpečnost Karel Paleček. Projekt je inspirován zahraničními projekty „Safer Clubbing“ ze
Švýcarska (www.safer-clubbing.ch), „Quality Nights - Label de la Fête" z Belgie (www.qualitynights.be) a projektem
„Responsible service of alcohol“, vzešlého z Evropské fóra pro zodpovědné pití (European Forum for Responsible
Drinking, www.efrd.org).
Stejně jako v podobných projektech v EU je cílem tohoto projektu podpořit zodpovědný přístup provozovatelů
klubů a diskoték a jejich personálu, zprostředkovat spolupráci s místní samosprávou na zajištění spokojeného
průběhu nočního života. Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že je to možné.
Rolí provozovatelů klubů je zajistit, aby provoz klubu byl navržen a spravován s ohledem na bezpečí
návštěvníků. Provozovatelé klubů a diskoték jsou důležitými zástupci scény a klíčovými partnery, kteří umožňují
přístup preventivních služeb k cílové skupině 16 - 25 letých mladých lidí.
Návrh Bezpečného klubu vytyčuje ideální standardy, jejichž cílem je snižovat možná rizika spojená s pobytem
v klubu nebo na diskotéce a současně realisticky a plně respektovat legitimní obchodní zájmy provozovatelů. Hlavním
rizikem je nekontrolované pití alkoholických nápojů, zejména u mladistvých a řidičů. Rizika a následky s tím spojené
není možné zcela eliminovat, je však možné jim předcházet, případně je snižovat.
Koordinace projektu je realizována pracovníky Terénního programu CPPT, o.p.s. ve spolupráci s
Městem Plzní (manažer prevence kriminality a protidrogový koordinátor). Funkcí projektu je vytvoření platformy pro
spolupráci, výměnu poznatků, společný rozvoj, strategii pro řešení problémů a plánování dalších dílčích
projektů. Úspěšnost projektu bude záviset na aktivitě všech zúčastněných činitelů.
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