Redakce

O webu Zbraslav.info
Informační server Zbraslav.info založil v roce 1999 pan Jaroslav Pavlíček ze Zbraslavi. V rozvoji
informačního serveru mu postupně pomáhali různí spolupracovníci a díky nim se stal server ZB
RASLAV.INFO
nejobsáhlejším informačním serverem o Zbraslavi. Pan Pavlíček také jedinečně informoval o
povodních v roce 2002 i 2006, zavedl kalendář akcí, uveřejňoval rozsáhlé fotogalerie, seznam
lékařů nebo zprovoznil systém informačních sms zpráv. Propojil také vzájemně tehdy
nejdůležitější zbraslavské webové stránky - radnice MČ Zbraslav, informačního serveru
Zbraslav.Info, Zbraslavských novin a Historie Zbraslavi. Po odchodu pana Pavlíčka ze Zbraslavi
převzalo provoz serveru Občanské sdružení Zbraslav.info. Vzhledem k tomu, že původní server
již dosluhoval, rozhodlo se sdružení ještě s panem Pavlíčkem web zmodernizovat, což se v
roce 2010 také stalo. Původní informační server najdete na adrese http://stare.zbraslav.info.
V současnosti server - v současné době svým významem a rozsahem spíše již portál informuje a zprostředkovává informace ze všech oblastí, které se Zbraslavi a blízkého okolí
týkají. Jde o oblasti zdravotnictví, zprávy z radnice, sport, kultura, školství, rodina, tipy na akce
a trávení volného času, příroda, zprávy ze společnosti, historie, informace o povodních a jiných
živelných pohromách, fotoreportáže, zprostředkování odkazů a dalších informací atd. Stránky v
nové podobě najdete na adrese www.zbraslav.info.

Provozovatel stránek: Občanské sdružení Zbraslav.info
V současnosti spravuje informační server Zbraslav.info stejnojmenné Občanské sdružení
Zbraslav.info, založené na jaře 2009. Ve stejné době převzalo občanské sdružení kompletně i
se všemi doménami a právy celý server od tvůrce webu pana Jaroslava Pavlíčka a díky jeho
laskavosti ho mohlo i nadále zprostředkovávat svým čtenářům.

Občanské sdružení v současnosti kromě správy informačního serveru, redaktorské činnosti,
katalogu firem a zprostředkování diskuze také zprostředkovává provoz domén http://neco.zbra
slav.info.

O.s. Zbraslav.info má v současnosti několik členů, kteří pomáhají zejména s aktualizací a
rozvojem webu nebo s komunikací s uživateli. Celý informační portál se neustále rozvíjí a proto
Občanské sdružení Zbraslav.info v současnosti uvítá všechny nadšence, kteří by rádi uplatnili
svoje schopnosti, znalosti a dobré nápady na jeho fungování
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Redakce Zbraslav.info

Redakční tým informačního serveru Zbraslav.info tvoří několik členů O.s. Zbraslav.info,
dobrovolníků a nadšenců, bydlících převážně na Zbraslavi, kteří ve svém volném čase
pomáhají s provozem informačního portálu, vykonávají reportérskou a redaktorskou činnost,
vyhledávají informace o akcích na Zbraslavi, registrují pro různé zajímavosti a aktuality atd.

Pokud víte o nějaké chystané akci nebo nás chcete informovat ohledně zajímavostí nebo
aktualit na Zbraslavi, kontaktujte nás na níže uvedeném telefonu nebo e-mailu, rádi našim
čtenářům zprostředkujeme Vaše informace. Pokud máte zájem rozšířit naše řady a stát se
spolupracovníky redakce například jako reportéři, zpravodajové, redaktoři, fotografové atd.,
kontaktujte nás na níže uvedeném telefonu nebo e-mailu, kde rádi upřesníme požadované
informace a zodpovíme všechny Vaše dotazy.

UPOZORNĚNÍ: Zveřejněné články nevyjadřují stanovisko redakce.

Inzerce
Umístění v katalogu firem
Svoji firmu, organizaci, klub či jiný subjekt můžete prezentovat v našem katalogu firem. V
katalogu jsou firmy uvedeny v abecedním seznamu nebo podle oborů činnosti . Vaše firma
nebo organizace může být umístěna v katalogu ve více oborech současně.

Rozsah prezentace
V katalogu se uvádí: Jméno a adresa firmy, kontakty, popis činnosti firmy, logo.

Prezentace poboček a dalších provozoven
Pobočky nabo další provozovny je možné prezentovat v našem katalogu za 50% běžné
částky.
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Informace o firmě
Objednavatel a zadavatel reklamy poskytuje při prezentaci své firmy nebo organizace pravdivé
a správné údaje. V případě změn informuje pokud možno co nejdříve provozovatele katalogu
zbraslavských firem o této skutečnosti a aktualizuje zveřejněné údaje (například změna adresy,
kontaktů atd.)

Cena
Pro neziskové subjekty a aktivity je umístění v katalogu či kalendáři akcí zdarma, pro komerční
subjekty od 100,- kč měsíčně. Pro získání více informací nás, prosím, kontaktujte na e-mailu
info@zbraslav.info nebo na telefonu +420 246 036 927.

Další způsoby prezentace firem a organizací na Zbraslav.info
Chcete prezentovat svoji firmu i jinde než jen v katalogu firem, například formou bannerů nebo
placeného reklamního článku? Kontaktujte nás na e-mailu info@zbraslav.info nebo na
telefonu +420 246 036 927.

Pravidla a ceník inzerce věcí a pracovních nabídek a poptávek
Přidávání nekomerčních inzerátů je zdarma. V případě, že již Váš inzerát není aktuální a nejde
Vám smazat, zašlete zprávu administrátorovi webu na adresu info@zbraslav.info a informujte
jej o této skutečnosti. Váš inzerát pak bude smazán.
Pro komerční inzerci, jako je například nabídka produktů, služeb nebo nabídky práce z domova,
je určena sekce Katalog zbraslavských firem . Komerční inzeráty budou z naší běžné inzerce
smazány administrátorem.

Webové stránky
www.zbraslav.info
Facebook.com/Zbraslav.info

Archiv (06/2002 - 09/2010)
http://stare.zbraslav.info
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Kontakty
Redakce:

redakce@zbraslav.info

Provozovatel:
Občanské sdružení Zbraslav.info
Spojařů 1252, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
E-mail: info@zbraslav.info
Telefon: +420 246 036 927 (246 036 ZBR)

Kontaktujte nás - KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Další údaje :
IČ: 26557371
Banka: 4388384001/5500
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