
 
 
 
 
 

 

Hlasování pro projekt Bezručovy chaty 
 

Vážení přátelé, 
KČT chce v dokončované Bezručově chatě na Lysé hoře vybudovat edukační (výchovnou) 

místnost, která bude sloužit školním exkurzím, dětským spolkům i rodinám s dětmi. Pro vybavení 
této místnosti nábytkem a její obložení proti hluku jsme podali žádost o dotaci z programu 
PRAZDROJ LIDEM. 

KČT se dostal do druhého kola dotační soutěže o grant z tohoto programu. V tomto kole 
rozhoduje hlasování veřejnosti. Žádáme Vás o podporu projektu formou hlasování na internetu a 
současně o zaslání SMS zprávy. 
 Základní informace o projektu: 

Vybavení edukační místnosti Bezručovy chaty 
Číslo projektu: 1 
Kód SMS: PLR 1 
Žadatel: Klub českých turistů 
Popis a cíl projektu: Záměrem Klubu českých turistů je dostat děti od počítačů do přírody. Proto pro ně 

vytvoří naučnou stezku vedoucí z Ostravice na vrchol Lysé hory. Prostředky z programu Prazdroj 
lidem pak chce Klub českých turistů využít na vybavení vzdělávací místnosti v právě 
budované Bezručově chatě na Lysé hoře, kde bude stezka končit. Zde bude možno shlédnout 
environmentální výstavy a projekce filmů zaměřené na ochranu přírody a přírodní vědy.  

Požadovaná částka: 215 000 Kč 

Web žadatele: www.kct.cz 
 

Chcete-li podpořit tento projekt, hlasujte na: www.prazdrojlidem.cz (Moravskoslezský region) 
Po odeslání hlasu přijde na uvedenou e-mailovou adresu zpráva, kterou potvrdíte svůj hlas. 
A také: 

Zašlete SMS ve tvaru PLR 1 (PLR mezera 1) na číslo 737 544 867. Cena SMS zprávy je dle běžného 

tarifu odesílatele (nejedná se o SMS za 30 Kč nebo více). 
Jedna osoba může hlasovat jednou internetem a jednou pomocí SMS zprávy, každý má tedy dva hlasy. 
 
Podrobné pokyny k hlasování: 
Do hlasování se mohou zapojit pouze občané starší 18 let s trvalým pobytem na území ČR.  
. Z jednoho počítače (jedné IP adresy) je možno hlasovat jen 5x, pokud neuvedete všechny požadované údaje (povinné 
i nepovinné). V případě uvedení všech údajů je možno z jednoho počítače hlasovat i vícekrát (např. více osob 
z internetové kavárny), ale mezi odesláním vyplněného formuláře jednotlivými osobami musí být minimální interval 30 
minut.  
Z jednoho mobilního čísla je možné zaslat pouze jednu SMS zprávu a přidělit tak jeden hlas vybranému projektu. 
Uvedené telefonní číslo je registrováno v síti T-Mobile. 

 

Prosíme, podpořte nás oběma svými hlasy do 31. 10. 2014 
 
Za Vaše hlasy děkujeme.  
Pokud jich budeme mít nejvíc z 22 projektů (které postoupily do 2. kola), získáme celou částku, o kterou 
žádáme. 
 
   Ing. Jan Havelka  Mgr. Vratislav Chvátal      Jiří Stejskalík 

předseda komise         předseda KČT  realizátor projektu 
pro stavbu BTCH 

http://www.svkpl.cz/
http://www.prazdrojlidem.cz/

