
   
 

 
 

 
V Nošovicích dne 26. května 2010  

 
 
Vážení přátelé, 
 
také letos společnost Plzeňský Prazdroj, a.s., vyhlašuje program PRAZDROJ LIDEM, jehož 
prostřednictvím podporuje na Ostravsku, Frýdecko-Místecku, Třinecku, a v Jablunkově formou 
finančních darů veřejně prospěšné projekty již od roku 2002. 
 
Nadále je naší snahou podpořit ty projekty, které si kladou za cíl vytvářet a zkvalitňovat podmínky pro 
aktivní trávení volného času všech obyvatel regionů, ve kterých působí společnost Plzeňský Prazdroj. 
Projekty by rovněž měly podporovat integraci všech skupin obyvatel, zejména zkvalitňováním 
vybavenosti pro volný čas handicapovaných spoluobčanů. 
 
Připravuje-li vaše organizace projekt, jenž může přispět ke zlepšení a zkvalitnění života obyvatel, 
přihlaste jej do našeho programu. Při posuzování bude brán zřetel především na projekty územně 
náležící pod města Ostrava, Frýdek-Místek, Třinec a Jablunkov, počet obyvatel, kterým bude projekt 
prospěšný, a také na dlouhodobost projektu.  
 
Princip výběru úspěšných projektů zůstává nezměněn: přihlášené projekty prostuduje a posoudí Rada 
reprezentantů, která je složena z významných představitelů regionu a zástupců společnosti Plzeňský 
Prazdroj. Projekty ohodnocené Radou jako realizovatelné a nejpřínosnější pro region budou 
představeny v průběhu měsíců října a listopadu veřejnosti v Moravskoslezském deníku, na rádiu Čas 
a prostřednictvím plakátové kampaně. Občané poté prostřednictvím hlasovacích kuponů, darovacích 
zpráv (DMS) a internetu určí projekty, které v prosinci získají finanční podporu v celkové výši            
2,5 milionu korun.  
Abychom mohli podpořit více projektů, rozhodli jsme se snížit nejvyšší požadovanou částku na 
300.000,- Kč. Své projekty mohou přihlašovat také obce, ty se však nemohou zúčastnit DMS 
hlasování.  
Další novinkou je možnost získat 10 bodů do veřejného hlasování registrací organizace                        
a přihlašovaného projektu na portále www.darujspravne.cz. Návod pro registraci naleznete na 
webových stránkách programu. 
 
Vyplněné žádosti můžete posílat nebo osobně doručit do 31. července 2010 na adresu:  
Crest Communications s.r.o., Dr. Maye 468/3, Ostrava – Mariánské Hory, 709 00.  
Obálku prosím označte heslem PRAZDROJ LIDEM. 
 
Podrobná pravidla programu, přihlašovací formulář, a další informace k letošnímu ročníku najdete na 
webových stránkách programu: www.prazdrojlidem.cz. 
 
 
Těšíme se na Vaše projekty. 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
Zuzana Novická 
manažerka firemní odpovědnosti  
 
 
Případné dotazy vám zodpovíme na adrese: 
Crest Communications Ostrava s.r.o. 
Dr. Maye 468/3 
709 00 Ostrava 9 
Tel: +420 737 544 867 

http://www.darujspravne.cz/
../www.prazdrojlidem.cz

