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Odbor dopravy 

 

KAMPAŇ DOMLUVME SE V LIBERECKÉM KRAJI 
V RÁMCI KONCERTU DIVOKÉHO BILLA A 

SKUPINY CHINASKI – LISTOPAD 2007 
 
DOMLUVME SE!, že alkohol za volant nepatří. To je hlavní poslání celorepublikové 
preventivní kampaně. Projekt, který byl iniciován Evropskou komisí, a podporuje ho 
Ministerstvo dopravy – BESIP, Fórum PSR (zodpovědní výrobci lihovin) a Iniciativa 
zodpovědných pivovarů pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu ČR Přemysla Sobotky, 
prezentuje koncept, který se snaží přimět mladé lidi jedoucí za zábavou autem, aby se předem 
domluvili, kdo z nich bude řídit a nebude pít ten večer alkohol.
 
Prázdninové statistiky jsou varující. Od ledna do konce července zahynulo na silnicích v ČR 198 
osob, což je o 89 více ve srovnání se stejným obdobím roku 2006. V Libereckém kraji to bylo od 
začátku roku 31 osob, což je nárůst o 4 osoby. Téměř u každé 18 dopravní nehody 
v Libereckém kraji v období leden – srpen 2007 byl u viníka dopravní nehody zjištěn alkohol. I 
když celkový počet nehod v Libereckém kraji za uvedené období poklesl o 739 na 5132 
dopravních nehod, alkohol u viníka nehody byl zjištěn v 275 případech, což je o 50 případů více 
než loni.  
 
Letošní 3. ročník kampaně DOMLUVME SE! odstartoval 8. června a  probíhá v rámci 15 koncertů 
kapely Divokej Bill a 15 podzimních koncertů skupiny Chinaski.  
 
DOMLUVME SE! v Liberci:  
Čtvrtek 8. listopadu 2007 - Divokej Bill  - Tipsport aréna Liberec  
Úterý 27. listopadu 2007 - Chinaski  - Tipsport aréna Liberec  
 
Už při příchodu dostanou návštěvníci koncertů kartičky s prezentací kampaně a s tabulkou pro výpočet 
odbourání alkoholu v krvi. Řidiči, kteří mají u sebe klíčky od auta a „nadýchají“ 0 promile alkoholu, 
dostanou trička kampaně nebo reflexní přívěsky s logem BESIP. Roadshow DOMLUVME SE! 
podpoří členové kapely Divokej Bill už před koncertem videonahrávkou a po koncertě zazní z pódia: 
„…lidi, díky, bylo to tu s vámi úžasný. U východu teď na vás čekají krásný holky a řidiči si můžou nechat změřit, že 
už v sobě nemají žádný alkohol. Fakt neblbněte a domluvte se, že jeden střízlivej vás rozveze domů, ať se zase příště 
sejdeme. Nejezděte s nikým, o kom víte, že během večera pil alkohol!“
 
Nejhorší následky mívají sobotní a  nedělní nehody, kdy se mladí vracejí ze zábavy. K úmrtím při 
nehodách zaviněných pod vlivem alkoholu dochází především v pozdních nočních nebo ranních 
hodinách a  příčinou je většinou nepřiměřená rychlost. 
 
Bližší informace a podrobnosti ke kampani DOMVLUVME SE! najdete na www.domluvme-se.cz
 
Další informace o BESIP v Libereckém kraji najdete na: 
www.bezpecne-na-silnicich.cz
www.deti.bezpecne-na-silnicich.cz
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