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Město Bílina Ústecký kraj Okres Teplice 45 bodů
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UMÍSTĚNÍ
1. místo v okrese Teplice

2. místo v Ústeckém kraji

20. místo v celostátním kole
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kategorie nad 10 tis. obyvatel



špatné perfektní

DTP 

BODOVÉ HODNOCENÍ
Aritmetický průměr hocení porotců
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špatné perfektní

Texty 

nízká vysoká

Grafické zpracování obálky/titulní strany 

nízká vysoká

Kvalita fotografií 

špatné perfektní

Zpracování on-line archivu 

nízká vysoká

Kreativita obsahu, originalita, rozmanitost 

nepřiměřené přiměřené

Přiměřené množství fotografií představitelů vedení obce 

nízká vysoká

Praktičnost informací 

chybí nechybí

Edukativní obsah 

chybí nechybí

Zábavní obsah 



POZNÁMKY
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- Periodikum se mezi 57 účastníky této kategorie umístilo na 20. místě, jedná se tedy o kvalitní a výborně hodnocený 
zpravodaj.
- Zpravodaj vychází v měsíční frekvenci, což vždy klade vysoké redakční nároky. Není vždy tolik času na tak důkladné zpra-
cování, jako například u čtvrtletníku. Přesto je zpravodaj z hlediska korektur textu a celkového zpracování na skvělé úrovni. 
- Zpravodaj přináší výrazně nadprůměrné množství informací týkajících se činnosti radnice. Přináší ekonomické přehledy roz-
počtu, rozhodnutí zastupitelstva, způsob nakládání s městským majetkem, informace o výběrových řízeních, o plánovaných 
investicích a podobně. To zdaleka není vždy a všude automatické. Některé zpravodaje sklouzávají do podoby lehkých zpráv 
o tom, kde se konala kulturní či sportovní akce, omezují se na zprávy o činnosti místních spolků či školských zařízení, což 
sice může být považováno za čtenářsky atraktivní, ale z hlediska transparentnosti činnosti politického vedení města i úřed-
nického aparátu to příliš hodnotné  informace nejsou. Hodnocené periodikum naopak informace o činnosti radnice považuje 
za důležité, což je pozitivní a obyvatelům města to dává možnost mít zejména o hospodařením města dostatek aktuálních 
informací. Ty jsou navíc předkládány v přehledné formě. 
- On-line archiv zpravodaje je kvalitní a funkční. 
- Zpravodaj obsahuje praktické informace, které mají přehledný a čistý zlom. Ve zpravodaji je díky tomu vše potřebné, co 
obyvatel města potřebuje vědět (poplatky, důležité termíny, změny atd.), a nemusí proto tak bedlivě sledovat například web 
města či úřední desku - ve zpravodaji najde vše na jednom místě. 
- Zpravodaj není zneužívaný k propagaci politických představitelů. Zveřejňované fotografie je nezachycují nikterak často, 
nejsou zneužívány úvodníky k zabrání titulní strany.
- Grafické zpracování je přehledné a čisté.
- Z hlediska kvality textů jsou noviny nadprůměrné, články jsou po stránce stylistické dobře zpracované, volba témat je velmi 
rozmanitá, titulky upoutávají. 
- Obálka zpravodaje je magazínového typu, s jednou ústřední fotografií, která většinou vystihuje hlavní téma zpravodaje, 
případně jde o aktuální reportážní snímek. Tím, že jsou fotografie umísťované na obálku zpravidla velmi kvalitní, ostré a 
celkově velmi vydařené, jsou obálky velmi vydařené a dokáží upoutat na první pohled. Dojem umocňuje moderní a decentní 
záhlaví. Fonty jsou zde volené vhodně. Barvy záhlaví jsou na pohled příjemné a jsou dobře volené i vzhledem k papíru, na 
který je magazín tištěn. 
- Grafická úprava zpravodaje je velmi moderní a příjemná, jsou voleny příjemné odstíny barev grafickým prvků i samotného 
záhlaví obálky, která též působí velice vkusně.  
- Zpravodaj nabízí široký záběr témat, není orientovaný pouze na jedno téma, ale je schopen oslovit čtenáře všech věkových 
kategorií. Přitom nevybočuje z mantinelů účelu radničního zpravodaje. Články jsou navíc po textové stránce kvalitně zpraco-
vané, jsou čtivé a poutavé.
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