
Pravidla domácnosti 

 

 
§1 Při odchodu ze střediska pro mládež musí být uveden do původního stavu. 
 
§2 V celém areálu je zakázáno nosit a konzumovat nápoje mimo areál. 
 
§3 V celém areálu je zakázáno držení a užívání drog ve smyslu zákona o omamných látkách, jakož i držení zbraní a obchodování s 
nimi. V případě porušení budou informovány příslušné orgány. 
 
§4 Kouření je ve všech prostorách centra mládeže zcela zakázáno. 
 
§5 Používání kuchyně vyžaduje, aby byla kuchyně po použití opět čistá. 
 
§6 Výkonný výbor a výkonná rada, jakož i členové mají domovské právo ve středisku mládeže a v celém areálu. Mohou zakázat 
činnost osobám, které na sebe upozornily nesprávným chováním (jakéhokoli druhu), a uložit sankce za účelem zrušení zákazu. 
Může také vykázat osoby z budovy a pozemku bez pochopitelných důvodů (na dobu neurčitou). 
 
§7 Prodej alkoholických nápojů mladistvým do 16 let není povolen. Kromě toho se mladistvým mladším 18 let nesmí prodávat 
žádné lihoviny ani nápoje obsahující lihoviny "tvrdý alkohol/spirit". Úmyslné předávání alkoholických nápojů je v souladu se 
zákonem o ochraně mládeže zakázáno a v případě potřeby bude oznámeno příslušným orgánům. Viz zákon o ochraně mládeže! 
 
§8 Otevírací doba nesmí být překročena bez konzultace s obcí. 
 
§9 Každý, kdo zvrací, je povinen vyčistit jak toalety, tak i své zvratky a místnost, ve které zvracel. 
 
§10 V celém areálu centra mládeže je zakázáno kouřit a konzumovat tvrdý alkohol/alkoholické nápoje mladším 18 let. 
 
§11 V instituci je zakázáno pohrdat svobodou a důstojností člověka (čl.1 GG) v řeči a písmu, používat nebo šířit znaky a symboly, 
které jsou v duchu protiústavních nebo protiústavních organizací nebo je představují. Používání znaků, symbolů a pozdravů 
zakázaných organizací, podněcování k rasové nenávisti, podněcování národa jsou trestnými činy a budou oznámeny výkonnému 
výboru a výkonné radě. 
 
§12 Středisko mládeže nenese odpovědnost za aktivity, které se konají mimo prostory střediska. 
 
§13 Centrum pro mládež se striktně odvolává na zákon o ochraně mládeže! Porušení bude odpovídajícím způsobem řešeno. 
 
§14 Pobyt na schodišti, v podchodu a na nádvoří směrem ke kostelu je zakázán. 
 
§15 Dětem a mládeži mladším 16 let je pobyt o víkendech a na akcích zakázán, s výjimkou akcí pro určenou věkovou skupinu a 
členy klubu. 
 
§16 V celém areálu a v budově je zakázáno držení a konzumace CBD. 
 
§17 V zařízení je zakázáno znevažovat, vyhrožovat nebo diskriminovat osoby s odlišnou sexuální orientací (LGBTQIA+) slovem, 
písmem, slovním a/nebo fyzickým násilím nebo jim bránit v přístupu či je vylučovat. 
 
§18 Z důvodu ochrany zařízení musí být všechny místnosti uzamčeny nebo po použití uzamčeny, stejně jako budova. 
 
§19 Ve středisku pro mládež je zakázána jakákoli forma verbálního nebo fyzického násilí a agresivity; porušení může být 
potrestáno zákazem vstupu do domu, a to i na dobu neurčitou. 
 
§20 Odmítá se jakákoli forma rasismu, diskriminace, xenofobie a politického extremismu. 
 
§21 Každý návštěvník přijímá domovní řád a chová se podle něj.  
Návštěvníci, kteří neuposlechnou domácího řádu nebo pokynů odpovědných osob, mohou být dočasně nebo trvale vykázáni z 
objektu.  
Zákaz vstupu do domu se vztahuje na samotné místnosti/budovy a související venkovní prostory! 
 
§22 Všichni návštěvníci jsou povinni zacházet s budovou, zařízením, nábytkem a dalším inventářem a venkovním vybavením 
střediska mládeže šetrně, ohleduplně a pozorně. Nesmí být odstraněny z budovy ani z pozemku. Každý, kdo úmyslně nebo násilně 
způsobí zničení, poškození nebo znečištění, je povinen uhradit způsobenou škodu nebo náklady na úklid. Kromě toho mohou být 
vykázáni z objektu a musí počítat s trestním oznámením. 
 

Porušení pravidel bude potrestáno vykázáním z areálu a v případě potřeby 

nahlášením příslušným orgánům! 

Hotovo. Představenstvo 


