ANKETA Kraj mého srdce – IX. ročník
Praha 22. února 2021
Anketa Kraj mého srdce, pořádaná redakcí KAM po Česku, se blíží do finále svého on-line
hlasování na portálu www.kampocesku.cz/anketa. Průběh hlasování na prvních třech
bodovaných místech je možné aktuálně sledovat na uvedené webové stránce.
Hlasování bude UKONČENO 28. 2. 2021.
Za poslední tři týdny došlo k zajímavému vývoji hlasování. Pomyslná tři místa v atraktivnosti kategorií
momentálně drží kategorie KAM na památky (17 287 bodů), KAM na letní dovolenou/pěší a cyklo
(17 249 bodů) a KAM za folklorem/tradicemi (17 096 bodů), na které se však dotahuje kategorie
KAM na zimní dovolenou – a rozdíl je pouhých 6 bodů.
Zatím byl nejmenší počet bodů přidělen v kategorii KAM na koně/koňské stezky (15 835 bodů).
Nejvíce přidělených bodů konkrétnímu kraji je v kategorii KAM za folklorem (5 497 bodů), což je více
než 32 % bodů přidělených v této kategorii. V té samé kategorii je však přiděleno i nejmenší množství
bodů konkrétnímu kraji napříč kategoriemi, a to 93 bodů.
Největší bodový rozdíl mezi prvním a druhým místem (2 731 bodů) je opět v kategorii KAM za
folklorem. Naopak nejmenší bodový rozdíl (38 bodů) mezi prvním a druhým místem je v kategorii
KAM na letní dovolenou/pěší a cyklo. Na konci soutěžního pole je vývoj neméně zajímavý. Mezi
posledním a předposledním místem je největší rozdíl v kategorii KAM na památky a čítá 183 bodů.
Pouze 26 bodů pak dělí posledního a předposledního v kategorii KAM za folklorem.
Stále tedy může dojít ke změnám v pořadí u jednotlivých kategorií a netýká se to jen čela a konce
soutěžního pole. Všem krajům držíme palce do posledního týdne hlasování a hlasujícím přejeme
šťastnou ruku při jejich volbě.

Pořadatel ankety: redakce KAM po Česku, ve spolupráci s veletržní správou PVA EXPO Praha,
pod záštitou Asociace krajů České republiky
Partneři ankety: Hotel Zámek Liblice ■ Edice České televize ■ Český rozhlas RADIOSERVIS ■
Escape Point ■ Divadlo Palace Praha ■ Vydavatelství MCU ■ Karlovarská Becherovka ■ Centrum
Babylon ■ Kartografie PRAHA ■ ABF, a. s.
Křišťálové glóby pro krajské vítěze vyrobili skláři ve sklárně RÜCKL CRYSTAL, a. s., Nižbor.
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