
Čeho chceme dosáhnout?

Hodláme vytvořit lepší a bezpečnější prostředí pro účastníky nočního života a zábavy v České republice. Naším 
cílem je předejít rizikovému chování a faktorům, které s nočním životem souvisí. Také zmírníme negativní jevy 
spojené s užíváním legálních i nelegálních psychotropních látek. Hard&Smart se inspiruje evropskými projekty, 
které se týkají Harm reduction a Safer clubbingu, jako jsou Party+ z Belgie, Quality Nights z Francie  
nebo Check it! Z Rakouska

Jak toho dosáhneme?  
Oslovujeme vás, majitele klubů a organizátory festivalů a párty, 
abyste se do projektu zapojili a vytvořili v České republice síť 
bezpečnějších míst pro noční život a zábavu.

6 důvodů 
proč do toho 
jít s námi  

Zvýšíte pohodlí a bezpečnost 
pro návštěvníky. A spokojení 
zákazníci se rádi vrátí.

Budeme vás a vaše akce 
propagovat. Zmíníme se o vás 
v tiskových zprávách Společnosti 
Podané ruce, v interních 
materiálech a na propagačních 
kanálech PijtesMirou.cz.

Snížíte rizika právního postihu. 
Standardy Hard&Smart slouží jako 
podpora v případě krizové situace. 

Získáte nové zákazníky. 
Dokažte lidem, kteří se bojí chodit 
do klubů nebo na festivaly,  
že se u vás nemusí strachovat.

Zlepšíte si image. A to nejen 
u návštěvníků a místní komunity, 
ale i u představitelů města  
a odpovědných politiků. 

Neváhejte a kontaktujte nás na telefonních číslech 778752178  
nebo přes e-mail: vesely.o@podaneruce.cz

Partneři projektu: Jindřich Vobořil (Národní drogový koordinátor), Matěj Hollan (Náměstek primátora, Brno)

Chcete se zapojit?  Nebo máte další otázky? 

Připojíte se k evropskému 
trendu. Obdobné projekty jsou 
populární v celé Evropě.



Jak se můžete zapojit?

Splňte 8 z 10 bodů a certifikát je váš!

Monitoring prostředí. Naši pracovníci se s vámi domluví a zdarma přijdou na vybranou 
hudební akci. Na ní udělají monitoring rizik a v případě potřeby zakročí. K ničemu se nezavazu-
jete. Jen umožníte pracovníkům vstup na akci, případně jim poskytnete zázemí.

Specializovaná Hard&Smart chillout zóna. Domluvíme se s vámi na vytvoření chillout zóny 
na klidnějším místě hudební akce. V tomto prostoru můžete mít i hudební hudební stage s niž-
ší hlasitostí. V chillout zóně také naši pracovníci informují návštěvníky o bezpečnějším chování. 
Cenu této služby stanovujeme individuálně.

Certifikace hudebního podniku nebo akce. Jedná se o dlouhodobější spolupráci. Stačí splnit 
osm z deseti certifikačních bodů a získáte certifikát Hard&Smart, jehož platnost se každý rok  
obnovuje. Spolupráci nastavíme tak, aby vám co nejvíce vyhovovala.

Proškolte ochranku 
dohlížející na akci.

Zaveďte automat  
na kondomy.

Nabídněte jeden 
nealkoholický nápoj 
levněji než alkoholický 
nápoj stejného objemu.

Poskytněte 
návštěvníkům 
informace o alkoholu  
a jeho rizicích.

Poskytněte 
návštěvníkům 
informace o drogách  
a jejich rizicích.

Zajistěte bezpečnější 
přepravu z akce.

Instalujte automat  
na špunty do uší.

Proškolte personál  
v oblastech 
bezpečnějšího nočního 
života.

Nabídněte 
návštěvníkům 
bezpečnější šatnu.

Vytvořte stálou 
klidovou zónu.

bezpečnější párty život 


