
DEJTE O SOBĚ VĚDĚT – INFORMACE PRO POŘADATELE AKCÍ PRO VEŘEJNOST  

Vzhledem  k velmi  pozitivní skutečnosti,  že  v našem  městě  přibývá  akcí,  pořádaných  nejrůznějšími 

organizacemi  a  jednotlivci  pro  veřejnost,  rádi  bychom  Vám  poskytli  informace  o  možnostech  jejich 

propagace prostřednictvím města Králíky.  

Pokud  tedy  pořádáte  akci  pro  obyvatele  našeho města  (společenskou,  sportovní  nebo  kulturní),  o které 

byste chtěli dát vědět prostřednictvím informačních kanálů města, pak existují tyto možnosti: 

1) WEBOVÉ  STRÁNKY  MĚSTA    ‐  textovou  informaci,  případně  obrázek  ve  formátu  JPG  zašlete  na 

následující  e‐mailovou  adresu,  případně  předejte  osobně  pracovníkovi  uvedenému  v  závorce: 

j.vacek@kraliky.eu  (pan  Vacek)  nebo  r.sveda@kraliky.eu  (pan  Švéda)  –  ZDARMA  (bude  zveřejněna 

v sekci Aktuality), 

2) GOOGLE KALENDÁŘ, který  je zobrazován na webových stránkách města a  je veřejně přístupný všem  ‐ 

informace zašlete na následující e‐mailovou adresu, případně předejte osobně pracovníkovi uvedenému 

v závorce: info@muzeumkraliky.cz (pan Král – Městké muzeum Králíky) – ZDARMA,  

3) METEOBUDKA na Velkém náměstí  ‐  textovou  informaci, případně obrázek ve  formátu  JPG zašlete na 

následující  e‐mailovou  adresu,  případně  předejte  osobně  pracovníkovi  uvedenému  v  závorce: 

j.prausova@kraliky.eu (paní Prausová) nebo m.hejkrlik@kraliky.eu (pan Hejkrlík) – ZDARMA,  

4) KRÁLICKÝ ZPRAVODAJ – textovou informaci, případně obrázek ve formátu JPG zašlete na následující e‐

mailovou  adresu,  případně  předejte  osobně  pracovníkovi  uvedenému  v  závorce:  j.vacek@kraliky.eu 

(pan Vacek) nebo j.divisek@kraliky.eu (pan Divíšek) – ZDARMA (pozvánka na akci není považována za 

placenou inzerci / více dle Pravidel pro vydávání obecního zpravodaje), 

5) HLÁŠENÍ  V MĚSTSKÉM  ROZHLASE  ‐  informaci  určenou  k  odvysílání  je  nutné  v  písemné  nebo 

elektronické  formě  doručit  do  podatelny městského  úřadu,  a  to  nejméně  jeden  pracovní  den  před 

požadovaným  odvysíláním  rozhlasové  relace  případně  na  e‐mailovou  adresu:  j.prausova@kraliky.eu 

(paní  Prausová),  h.vachovcova@kraliky.eu  (paní  Vachovcová)  nebo  j.maixnerova@kraliky.eu  (paní 

Maixnerová) – ZPOPLATNĚNO / ZDARMA dle Pravidel pro užívání městského rozhlasu, 

6) PLAKÁTOVACÍ  PLOCHY  MĚSTA  (5x  město  Králíky,  7x  okolní  integrované  obce)  –  vytištěné  plakáty 

předejte  v kanceláři  SMK,  s.r.o.,  Růžová  462;  tel.:  465 631 320  (pan  Jílek,  paní  Koreňová)  – 

ZPOPLATNĚNO dle platného ceníku (viz www.smkraliky.cz).   

Informace  budou  zveřejněny  co  nejdříve,  s ohledem  na  technické  a  organizační možnosti  odpovědných 

pracovníků. Kompletní  seznam, včetně odpovědných pracovníků a  telefonních kontaktů na ně, naleznete 

v přehledné  tabulce  na  webových  stránkách  města  –  www.kraliky.eu  v nabídce  Kalendář  akcí  v sekci 

Dokumenty.  

Budeme  rádi,  pokud  těchto možností  pro  propagaci  svých  akcí,  pořádaných  pro  občany  našeho města, 

využijete,  ale  chceme  respektovat  právo  vaší  volby,  kde  a  jak  tyto  informace  chcete  zveřejnit.  Proto 

přijměte  tento  seznam  jako  námět  a  inspiraci.  Rozsah  prezentace  a  využití  jednotlivých  možností  je 

samozřejmě vždy na Vás, organizátorech dané akce. 

V případě  nejasností  nebo  jakýchkoliv  dotazů  kontaktujte  odpovědného  pracovníka,  případně  kancelář 

úřadu ‐ paní Jitku Prausovou nebo Mgr. Martina Hejkrlíka – místostarostu. 

Mgr. Martin Hejkrlík ‐ místostarosta 



INFORMAČNÍ KANÁL ZODPOVĚDNÁ ORGANIZACE
ZODPOVĚDNÁ 

OSOBA/Y
E‐MAIL TELEFON ZPOPLATNĚNO

WEBOVÉ STRÁNKY MĚSTA   MÚ Králíky Jaroslav Vacek j.vacek@kraliky.eu 465670802
(sekce aktuality) (www.kraliky.eu) Ing. Roman Švéda r.sveda@kraliky.eu 465670706

GOOGLE KALENDÁŘ (zobrazen na 

webových stránkách města)

Městské muzeum Králíky 

(www.muzeumkraliky.cz)
Lukáš Král info@muzeumkraliky.cz 465631117 NE

METEOBUDKA (Velké náměstí) MÚ Králíky Jitka Prausová j.prausova@kraliky.eu 465670705
Mgr. Martin Hejkrlík m.hejkrlik@kraliky.eu 465670703

KRÁLICKÝ ZPRAVODAJ  MÚ Králíky Ing. Jan Divíšek j.divisek@kraliky.eu 465670721
Jaroslav Vacek j.vacek@kraliky.eu 465670802

HLÁŠENÍ V MĚSTSKÉM ROZHLASE  MÚ Králíky Jitka Prausová j.prausova@kraliky.eu 465670705
Jitka Maixnerová j.maixnerova@kraliky.eu 465670734
Hana Vachovcová h.vachovcova@kraliky.eu 465670701

PLAKÁTOVACÍ PLOCHY MĚSTA  Služby města Králíky, s.r.o. Robert Jílek jilek@smkraliky.cz
(www.smkraliky.cz) Alena Koreňová korenova@smkraliky.cz

ANO / NE        

(dle pravidel)

NE

NE

NE

465631320
ANO             

(dle sazebníku)


