
Srdce pro region

Vážený pane šéfredaktore,

        stále marně hledám slova poděkování za udělení ocenění SRDCE  PRO  REGION, které jsem 
získala od Vašeho časopisu KAM po Česku a Asociace turistických a informačních center ČR. Je to 
pro mne veliká čest získat uznání za dlouholetou propagaci a popularizaci turistických oblastí 
Rychnovsko a Orlické hory a Podorlicko. Bylo to pro mne také velkým překvapením, byla jsem 
doslova zaskočena takovou poctou. Nesmírně si vážím toho, že byla oceněna činnost, která 
přispívala  k rozvoji cestovního ruchu, jeho propagaci a hlavně zkvalitnění podmínek a uplatnění
cestovního ruchu v rámci celého regionu.
          Jsem velice ráda, že jsem měla možnost se po celou dobu mého působení v oblasti cestovního 
ruchu, ale i předtím v oblasti kultury, která tolik koresponduje s CR , setkávat s kolegy z ostatních 
regionů, spolupracovat s nimi a zažívat společně radost z úspěchů, které CR posunovaly dál. Bylo 
to tvůrčí období, kdy jsme společně hledali cesty ke zkvalitnění naší činnosti, snažili se publikovat a 
třeba i zakládat turistické noviny, které jsou dnes již samozřejmostí. Společné úsilí vytvořilo 
kamarádská pouta, která přetrvávají  dodnes. Velice si vážím všech, se kterými jsem spolupracovala 
a setkání s nimi i třeba prostřednictvím veletrhů je pro mne vždy svátkem.
         Jako film mi neustále probíhají hlavou zážitky například ze setkání koordinátorů při České 
centrále cestovního ruchu, jsem vděčná za příležitost, kdy jsem měla možnost poznávat informační 
střediska po celé republice v rámci provádění jejich kontrol pro centrálu atd. Vážím si všech kolegů, 
kteří ,bez ohledu na čas , se snažili vytvářet i díky realizaci projektů optimální podmínky pro 
návštěvníky našich regionů, pro turisty toužící po poznání. Získané zkušenosti i vazby na bývalé 
kolegy mi pomáhají i teď, kdy jsem v penzi a už čtvrtým rokem pracuji v Klubu seniorů POHODA
v Kostelci nad Orlicí. Připravuji zájezdy do okolí i po celé republice, besedy zejména k Orlickým 
horám, kde navštěvujeme i zajímavé osobnosti atd.
         Děkuji Vám i celé redakci za Vaši skvělou informovanost čtenářů a věřte, že právě díky Vám 
se mi dostalo hodně blahopřání k udělení „křišťálového srdce“ od lidí, od kterých bych to v žádném 
případě neočekávala. Snažím se stále být, i když ne už úplně aktivně, prospěšná v oblasti cestovního 
ruchu regionu a zásluhou moji bývalé kolegyně, vedoucí TIC v Orlickém Záhoří Janě Matyášové ,
se zúčastňuji  akcí cestovního ruchu pořádaných v regionu, sleduji spolupráci s polským 
příhraničím (což byla vedle informačních středisek moje velká láska), vydávání propagačních 
materiálů. Věřím, že i opětovně navázaná spolupráce s destinací OH a Podorlicko, bude mít 
pokračování. Byli jsme dobrá parta, spojovala nás nejen společná činnost, ale i přátelství. A to je 
velký vklad i do dalšího života, který ani v důchodu může být aktivní.

Z celého srdce Vám děkuji za ocenění, které se  pro mne stalo skutečným dopingem do dalšího 
života.

PhDr. Miroslava (Míša) Nováková                         30.3.2016
             


