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Městský zpravodaj uspěl! Z 331 posuzovaných zpravodajů ČR je druhý nejlepší 

Devátý ročník soutěže „O nejlepší obecní a městský zpravodaj“, kterou vyhlásily katedry 

politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 

Civipolis o.p.s., Unives.eu a Angelus Aureus o.p.s., skončil pro Nymburský zpravodaj 

mimořádným úspěchem. Z 331 přihlášených zpravodajů obcí a měst celé České republiky 

získal od poroty druhé místo.  

Soutěž byla vyhlášena u příležitosti svátku slovanských věrozvěstů a tradičních „Dnů lidí 

dobré vůle“ na Velehradě. Porota složená z odborníků vedená předsedou Pavlem Šaradínem 

z Univerzity Palackého v Olomouci hodnotila jednotlivé zpravodaje po stránce obsahové 

pestrosti, grafické přehlednosti a podle celkového dojmu, jakým tiskoviny na čtenáře 

zapůsobily. Města a obce přihlásily do soutěže 331 zpravodajů a další kategorii tvořily 

tiskoviny mikroregionů, svazků obcí a místních akčních skupin. Vyhlášení výsledků se mělo 

uskutečnit tradičně v prvním červencovém týdnu. Bohužel, události kolem epidemie 

koronaviru slavnostní akt odsunuly na termín 15. října do Ostravy.  

Další z hodnocených kategorií, tedy nejlepší příspěvek/rubrika/téma, vyhlásí organizátoři 

soutěže také 15. října. „Během prázdnin budeme na stránce www.civipolis.cz a zejména na 

našem facebooku publikovat zdůvodnění pořadí zpravodajů i komentáře k nim. Některé ze 

zpravodajů blíže představíme. Také většinu nominovaných příspěvků zveřejníme na 

facebooku. A budeme rádi, když je okomentujete. Na vaše názory se těšíme,“ uvádí předseda 

poroty Pavel Šaradín. 

Vítězové v kategorii městských zpravodajů: 

1. Třinecký zpravodaj (vydává statutární město Třinec) 

2. Nymburský zpravodaj (vydává město Nymburk) 

3. Kutnohorské listy (vydává město Kutná Hora) 

Není to ojedinělý úspěch. Nedávno zpravodaj získal skvělé hodnocení i v rámci soutěže 

„Radniční listy roku 2020“ od spolku Kvalikom. Zařadil se mezi 10 nejlepších radničních novin 

v České republice. Získal 1. místo v okrese Nymburk, 3. místo ve Středočeském kraji a 8. 

místo obsadil v celorepublikovém měřítku, z celkového počtu 57 hodnocených radničních 

novin z kategorie měst nad 10 tisíc obyvatel. První tři příčky obsadila velká města jako 

Olomouc, Kladno nebo Praha 5, která mají daleko větší rozpočet a personální zajištění na 

vydávání zpravodajů než Nymburk. 
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