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TISKOVÁ ZPRÁVA
Mariánské Hory spustily projekt „Město v akci“

Vetsi informovanosti o vsem zajimavem, co se v Ostrave v oblasti vyuziti volneho casu obyvatel 
deje, chce prispet mestsky obvod Marianske Hory a Hulvaky. Na zacatku kvetna proto spustil 
dlouho pripravovany projekt s nazvem Mesto v akci, ktery bude na webove strance 
www.mestovakci.cz verejnost informovat o sportovnich, kulturnich, ale i jinych akcich v nasem 
meste. 

„Vytvorili jsme informacni portal, na kterem se lide budou moci dozvidat o tom, co vsechno se 
v Ostrave deje. Vyhoda projektu je predevsim ta, ze o poradanych akcich mohou verejnost 
informovat sami organizatori a vse je bezplatne,“ rika 1. mistostarosta obvodu Patrik Hujdus, podle
ktereho mel puvodne portal slouzit pouze obcanum z Marianskych Hor a Hulvak jako mistni 
webova stranka o akcich konanych v obvodu. „Protoze ale hodne poradanych akci ma presah do 
jinych casti mesta, rozhodli jsme se otevrit system i pro ostatni. Jako prvni se pridal mestsky 
obvod Ostrava-Jih a budeme radi, kdyz se casem pridaji dalsi,“ dodal mistostarosta. 

Webova stranka funguje jednoduse. Pokud se chcete podivat, co se kde v Ostrave deje, mate 
moznost filtrovat jednotlive akce z oblasti sportu, vzdelavani, kultury, zabavy a vystav. Aplikace 
take hned v uvodu stranky nabizi kalendar, v nemz si navstevnik muze zvolit mesic, ale i konkretni
den, ve kterem chce nejakou akci najit. 

Pravidla pro organizatory jsou rovnez jednoducha. Informace o poradane akci staci vyplnit do 
pripraveneho formulare a vybrat, do jake kategorie akce spada. Prace s formularem je intuitivni 
a organizatorum presne napovida, jake informace maji zadat. Vlozit mohou uvodni fotografii k akci,
ale take jeji program nebo treba cely plakat. Kazdou zadanou akci kontroluji administratori, kteri 
dohlizeji na to, aby se na strankach neobjevil zavadny obsah. V pripade, ze se tak stane, muzou 
vybranou akci v systemu zablokovat, pripadne vyzvat organizatora k odstraneni chyb. 

Vice informaci o projektu a prvni zverejnene udalosti najdete na webu www.mestovakci.cz. 
Vedeni marianskohorske radnice veri, ze se casem portal stane oblibenym partnerem Ostravanu 
pri planovani jejich volneho casu a ucasti na nejruznejsich akcich. 
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