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Porota se shodla na tom, že zpravodaj je velmi kvalitním, vyváženým a dobře zpracovaným periodikem. 
 

Zpravodaj podává velmi kvalitní zpravodajský přehled o dění, nejen o činnosti radnice, ale i o záležitostech týkajících se místních
spolků, sportovních klubů, referuje o kultuře, společenských i politických tématech. Vše je navíc zpracováno velmi kvalitní

novinářskou formou. Články jsou čtivé, titulky poutavé a texty obsahují dostatek citací. Gramatika je na skvělé úrovni. 
 

Celkově je zpravodaj pojat originálně a kreativně. 
 

Zpravodaj naplňuje požadavky na praktičnost, ale i edukativní funkci. Některé čtenáře by možná potěšila křížovka či sudoku. 
 

Fotografie jsou kvalitativně na nadprůměrné úrovni. Články vhodně doplňují a díky barevnému tisku dobře vyniknou. 
 

Zpravodaj hodnotíme dlouhodobě jako jedno z nejkvalitnějších periodik, municipality v ČR vydávají. Je na něm vidět opravdu
velký kus práce, dlouhé hodiny ladění a důkladná práce grafika i redakce.

 
Je pozitivní, že zpravodaj neobsahuje jen lehká společenská témata, ale otevírá i závažná a důležitá témata pojednávající o

hospodaření, financích, územním rozvoji a podobně. To vnímáme jako zásadní důkaz snahy o transparentní správu. 
 

Oproti ostatním periodikům obdobně velkých municipalit je zpravodaj mírně podprůměrný v rozsahu (stránky a počet znaků),
jsme přesvědčeni o tom, že větší rozsah zpravodaje by byl pro čtenáře příjemnější. 

 
Hodnocená vydání neobsahuje nadměrné množství politické prezentace politických představitelů radnice. 

 
Zpravodaj je skutečně velmi kvalitní, zásadní výtka směřuje opravdu pouze k rozsahu, který si umíme představit klidně

dvojnásobný vzhledem k významu města. Zpravodaji by také prospělo magazínové pojetí obálky, to je dnes velmi rozšířený trend
(obálka bez textu s jednou výraznou fotografií). Odpadl by tím zároveň prvek politického okénka přímo na titulní straně, který

nepovažujeme vyloženě za potíž, ale je to již trochu blížící se k hraně politické reklamy. Vnitřní sazba je velmi precizní a
přehledná, ale i té by prospělo navýšení počtu stran, neb sazeč musí evidentně začleňovat na stranu příliš mnoho znaků - sazba

pak není vzdušná a není prostor dát vyniknout jinak kvalitním fotografiím. 
 



Ukázka sazby
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