
 

Klub českých turistů oblast Moravskoslezská 
Čs. Legií 16, 702 00  Moravská Ostrava 

 
Žádáme Vás o pomoc při získání dotace od Plzeňského Prazdroje na náš projekt 

 

 Naučná stezka Slezská Ostrava 
 

 Ze současné žluté značky chceme vybudovat naučnou stezku, osazenou 12 informačními 
tabulemi. START naučné stezky bude u Slezskoostravského hradu, kde také vzniká Centrální bod 
turistiky v Moravskoslezském kraji. NS pak povede kolem Židovského hřbitova, jízdárny na Vlčkově 
ul., k haldě Ema (s odbočkou k ZOO Ostrava) a dále přes údolí Burňa kolem Keltičkovy kovárny a 
Slezskoostravské radnice přes Most Miloše Sýkory a Hradní lávku zpět na hrad, kde je také cíl NS. 
Jsme přesvědčeni, že tato 5,5 km dlouhá naučná stezka se stane nejnavštěvovanější NS v kraji. 
 V prvním kole se tento náš projekt probojoval mezi 25 nejúspěšnějších projektů v oblasti 
Radegastu. O celkovém vítězství v této soutěži rozhodují hlasy občanů... 
 
O projektu můžete veřejně hlasovat a to trojím způsobem: 

1. Pomocí internetu na www.prazdrojlidem.cz  
2. Pomocí kupónů v Moravskoslezském deníku a týdeníku Frýdeckomístecko a Třinecko, které 

budou uveřejněny 25. 11. a 28. 11. 2008 
3. Pomocí DMS zprávy 

Hlasování probíhá od 1. 10. 2008 do 30. 11. 2008. 
 
Hlasování po internetu 
Na stránce programu www.prazdrojlidem.cz, odkud se musíte proklikat přes Radegast – Hlasování 
v levém sloupci, případně přímo na stránce: 

http://www.prazdroj.cz/cz/odpovedna-spolecnost/nase-principy-firemni-odpovednosti/podpora-
mistnich-komunit/prazdroj-lidem/radegast/hlasovani 

je třeba označit náš projekt PLR3, dole na stránce vyplnit povinné údaje (věk a město) a Odeslat. 

Pravidla soutěže říkají, že z jedné IP adresy se může hlasovat maximálně 10-krát v případě, že 
hlasující neuvede nepovinné údaje. V případě že povinné a nepovinné údaje uvedeny jsou, je možné 
hlasovat z jedné IP adresy i víckrát. Pokud vyplníte povinné i nepovinné údaje, budete zařazeni do 
slosování, ve kterém každý 200. hlasující získává drobný dárek od Plzeňského Prazdroje. 
 
DMS hlasování 
Cena jedné DMS je 30 Kč a 27 Kč z toho bude převedeno ve prospěch KČT oblasti Moravskoslezské. 
Celkový počet DMS z jednoho telefonního čísla není omezen, ale pro účely hlasování je počítána 
pouze první zaslaná zpráva. Ostatní zprávy jsou finančním darem a již nejsou započítávány do 
hlasování. Každá 200. DMS bude rovněž odměněna drobným dárkem  

Číslo pro zasílání DMS zprávy je  87777 a ve tvaru DMS(mezera)PLR3 

 
Každý, kdo nás chce podpořit, může hlasovat všemi třemi způsoby... 
 
 
 
Mojmír Nováček  Renata Kotalová  Jan Sládek  Břetislav Boháč 
oblastní manažer  sekretariát oblasti   duchovní otec projektu předseda oblasti 
 
V Ostravě 1. 10. 2008  


