Tisková informace

Léto s kampaní DOMLUVME SE!
FÓRUM PSR (Praha, 7. července 2010)
Festivalem Rock for People v Hradci Králové ve dnech 4. až 8. července 2010
odstartovala letošní preventivní kampaň „DOMLUVME SE!“ zaměřené proti alkoholu
za volantem. Tato kampaň je již čtvrtým rokem pořádaná Ministerstvem dopravy,
oddělením BESIP ve spolupráci se sdružením zodpovědných výrobců lihovin
FÓRUM PSR a Iniciativou zodpovědných pivovarů. Její cíl je prostý – přesvědčit
mladé návštěvníky letních festivalů, aby nesedali za volant po požití alkoholu nebo
aby nesedli do vozidla, které chce řídit opilý řidič. Do konce srpna 2010 se proto na
festivalech České hrady, Benátská noc, Sázava Fest a Moravské hrady (od 9.
července do 28. srpna 2010 na celkem 11 festivalech v Čechách i na Moravě)
můžete setkat s týmem kampaně „DOMLUVME SE!“ u kterého si můžete zjistit jak
vaši aktuální hladinu alkoholu tak i získat užitečné informace o nebezpečí alkoholu
za volantem.
Projekt „DOMLUVME SE!“ Se ve formě „DESIGNATED DRIVER“, „Captain de
Soireé“ nebo „EUROBOB“ osvědčil v mnoha evropských státech a sdružení FÓRUM
PSR pevně věří, že zvolená forma na letních open-air festivalech osloví mnoho
mladých lidí v České republice. „Radost a euforie se v okamžiku může proměnit v
smrt a utrpení, pokud si sedne za volant opilí řidič“, říká David Binar, výkonný ředitel
sdružení FÓRUM PSR. „Takových zbytečných tragédií se lze vyvarovat, stačí, aby
se skupina přátel, která si vyrazila společně autem domluvila, kdo bude řídit a
nebude pít. Alkohol v žádném množství za volant nepatří“, dodává Binar.
Přehled akcí, na kterých se můžete s kampaní „DOMLUVME SE!“ o letošních
letních prázdninách setkat.
9. - 10.7.2010, Točník (festival České hrady)
16. - 17.7.2010, Kunětická Hora (festival České hrady)
23. - 24.7.2010, Švihov (festival České hrady)
30. - 31.7.2010, Rožmberk nad Vltavou (festival České hrady)
30.7. - 1.8.2010, Malá skála (festival Benátská noc 2010)
5. - 7.8.2010, Kácov (festival Sázava Fest)
6. - 7.8.2010, Bezděz (festival České hrady)
7.8.2010, Humpolec (Bernard Fest)
13. - 14.8.2010, Bouzov (festival Moravské hrady)
20. - 21.8.2010, Veveří (festival Moravské hrady)
27. - 28.8.2010, Hukvaldy (festival Moravské hrady)
Informace zpracovalo sdružení FÓRUM PSR (zodpovědní výrobci alkoholu), jehož cílem je
minimalizovat dopady zneužívaní alkoholu.
Jedna z oblasti, kde alkohol může mít fatální důsledky, je silniční provoz. Ve snaze zamezit
nehodám zaviněným pod vlivem alkoholu podporuje FÓRUM PSR kampaň Ministerstva
dopravy ČR - BESIP DOMLUVME SE. Zároveň sdružení sbírá informace, které umožní

identifikovat nejproblémovější skupiny řidičů, aby bylo možné v rámci prevence cíleně se na
tyto skupiny zaměřit.
Tato tisková zpráva je součástí projektu mapujícího dopad alkoholu na silniční provoz.
Smyslem projektu je v souladu se závazkem sdružení FÓRUM PSR v rámci Evropské charty
bezpečnosti silničního provozu snížit počet obětí alkoholu za volantem cíleným zaměřením
na nejproblémovější skupiny řidičů.
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