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3. Tisková zpráva – Konec soutěží „Nejkrásnější město a obec Čech a Moravy 2015“ 
a „Primátor/Starosta Čech a Moravy 2015“ na portálu CZREGION.CZ

K romě užitečných informací 
o Čechách a Moravě na portá-
lu naleznete prezentace měst 
a obcí doplněné fotografiemi, 
údaje o krajích Česka, turis-
tické informace, prezentace 

škol, fotogalerie… Portál je pravidelně aktuali-
zován a doplňován o akce, aktuality a obecné 
informace z regionů.
Konec soutěží „Nejkrásnější město a obec 
Čech a Moravy 2015“ a „Primátor/Starosta 
Čech a Moravy 2015“

Portál CZREGION –  www.czregion.cz  
je celostátním informačním portálem.

8. ročník soutěže „ 
nejkrásnější město a obec 
čech a moravy 2016“ začíná 
dne 1. 4. 2016 (ve 12:00).

Do nového ročníku soutěže připravuje-
me několik novinek a zajímavých cen! 
Těšíme se na Vaši přízeň.

Průběh 4. ročníku soutěže 
„Primátor/starosta  
čech a moravy 2015“

Soutěž probíhala v termínu od 1. 4. 
2015 (od 12:00) do 31. 10. 2015 (do 
12:00).

VÝSLEDKY SOUTĚŽE
Primátor/starosta - kategorie města

Výsledky byly vyhlášeny až po uzávěr-
ce. Výsledky na www.czregion.cz

starosta - kategorie obce

Výsledky byly vyhlášeny až po uzávěr-
ce. Výsledky na www.czregion.cz

5. ročník soutěže „Primátor/starosta 
čech a moravy 2016“ začíná dne  
1. 4. 2016 (ve 12:00).

Do nového ročníku soutěže připra-
vujeme několik zajímavých novinek! 
Těšíme se na Vaši přízeň.

vítězných 10 měst a 10 obcí 
získává:

1. – 3. místo Celostátní propagace v 
médiích, dárkový balíček, předplatné 
časopisu Grand Generace, grafický ba-
nner o městě/obci na portálu CZREGI-
ON.CZ v sekci města/obce po dobu 4 
měsíců, propagační materiály a diplom

4. - 10. místo Celostátní propaga-
ce, rozšířená prezentace na portálu 
CZREGION.CZ, propagační materiály 
a diplom

vítězní starostové získávají:

Celostátní propagace v médiích, roz-
šířená prezentace na portálu CZRE-
GION.CZ, předplatné časopisu Grand 
Generace, propagační materiály, pohár 
pro vítěze a diplom

ceny Pro hlasující v obou 
soutěžích:

Každý měsíc jsme z pomezi hlasujících 
vylosovali dva výherce hodnotných cen:

 pobyt pro dvě osoby na dvě noci / 
věcná cena

 předplatné časopisu Grand Gene-
race

výherci: www.czregion.cz/soute-
ze/2015/mesicni-vyhry

V ÝSLEDKY  SOUTĚŽÍ  NA 
PORTÁLU  CZREGION.CZ

Blahopřejeme vítězům a děkujeme kaž-
dému, kdo se zapojil do soutěží!
Děkujeme všem hlasujícím i návštěv-

níkům portálu za všechny hlasy pro města 
a obce, podpůrné odkazy pro primátory a sta-
rosty, za e-maily, které byly z různých koutů 
Čech i ze zahraničí, což nás velmi těší.
Naším cílem a cílem soutěží bylo poukázat 
na krásy našich krajů, měst a obcí, a v nepo-
slední řadě na snahu primátorů a starostů 
o rozvoj měst a obcí.
Každým rokem se snažíme soutěže vylep-
šovat a motivovat hlasujících. V měsíčních 
výhrách jsme hlasujícím rozdali čtrnáct 
hodnotných cen!

7. ročník soutěže „nejkrásnější město a obec čech a moravy 2015“
Soutěž probíhala v termínu od 1. 4. 2015 (od 12:00) do 31. 10. 2015 (do 12:00).

výsledky soutěže
Pořadí MĚSTA:
1. Jičín  37,226 hlasů
2. Děčín  36,626 hlasů
3. Jindřichův Hradec   36,235 hlasů
4. Kadaň  35,932 hlasů
5. Dobruška  35,620 hlasů
6. Ostrava - Jih  21,413 hlasů
7. Mýto  18,372 hlasů
8. Otrokovice  16,003 hlasů
9. Praha  15,993 hlasů
10. Brno  15,871 hlasů

Pořadí OBCE:
1. Kovač  15,796 hlasů
2. Třibřichy 14,145 hlasů
3. Libošovice  13,552 hlasů
4. Holoubkov  12,386 hlasů
5. Těškov  12,375 hlasů
6. Blížejov  9,353 hlasů
7. Dívčí Kopy  9,185 hlasů
8. Pleše  8,650 hlasů 
9. Pištín  8,257 hlasů
 10. Bílý Potok  8,135 hlasů

Celkové výsledné pořadí měst: http://www.
czregion.cz/souteze/2015/vysledky/mesta

Celkové výsledné pořadí obcí: http://www.
czregion.cz/souteze/2015/vysledky/obce

hlavní Partneři soutěží:
New Garden s.r.o. - profesionál ve světě květináčů, Willmark Czechia s.r.o – velkoplošný 
digitální tisk, U Lamy ubytování v soukromí - Krásná Lípa

mediální Partneři soutěží:
Grand Princ Media a.s. – vydavatelství bezplatných časopisů a vlastní distribuční sítí, Rail-
reklam s.r.o. – reklamní agentura


