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Cílem stránek TalkingAlcohol.com
je pomáhat lidem kvaliikovaně se rozhodovat
ohledně pití alkoholu.

SABMiller nenese žádnou odpovědnost za obsah
uvedený na externích webových stránkách.

Cílem stránek TalkingAlcohol.com je
pomáhat lidem kvaliikovaně se
rozhodovat ohledně pití alkoholu.
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Alcohol Issues (UK), A Safe Night’s Drinking : Tips and Strategies
www.alcoholissues.co.uk/safe-nights-drinking-tips-strategies.html
■■ NSW Ofice of Drug & Alcohol Policy,
SABMiller nenese žádnou odpovědnost
■ BC Partners for Mental Health and Addictions Information (Canada),
za obsah uvedený na externích webových
Alkoholové orgie
Tips for a Safe Night Out
stránkách.
www.alcoholinfo.nsw.gov.au
www.heretohelp.bc.ca/factsheet/a-safe-night-out
■■ U.S. Centers for Disease Control and
Alcohol Concern,
Informační
příručka
■■■ National
Health Service
Choices
(UK), 20:
Track Your Drinking
Prevention (Americká Centra pro kontrolu
Alkoholové orgie
www.nhs.uk/Livewell/alcohol/Pages/Alcoholtracker.aspx
nad nemocemi a jejich prevencí – CDC),
www.alcoholconcern.org.uk
Stručné statistiky: Alkoholové orgie
■■ Binge Drinking and Public Health
www.cdc.gov/alcohol
(Alkoholové orgie a veřejné zdraví), U.K.
Parliamentary Ofice of Science and
Technology (Britský parlamentní úřad pro
vědu a technologie)
www.parliament.uk
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