
 

 
 
 
 
Tisková zpráva 

Cena „SRDCE PRO REGION“  
Praha, 18. 10. 2016 │ 13:00 hod. 
 
 Vydavatelství KAM po Česku se rozhodlo u příležitosti 10. výročí existence redakce založit 
po dohodě s regionálními zástupci cestovního ruchu a ve spolupráci s Asociací turistických 
informačních center České republiky cenu SRDCE PRO REGION. Záměrem je ocenění 
regionálních osobností, které se v minulosti zasadily o rozvoj, popularizaci a propagaci dané turistické 
oblasti, regionu nebo stály u zrodu významného produktu v oblasti cestovního ruchu. Měla by být 
připomenutím i poděkováním lidem, kteří díky svému nezměrnému úsilí stáli u zrodu turismu v České 
republice, ale dnes se na ně již téměř zapomnělo. Cena bude udělena v roce 2016 celkem 14krát, 
vždy jednomu zástupci z jednoho kraje České republiky. Ocenění budou postupně zveřejňováni jak v 
magazínu KAM po Česku, tak i v pomyslné síni slávy na portálu www.kampocesku.cz v sekci Srdce 
pro region.  
 
Srdce pro region – hlavní město Praha 

Ocenění získal na návrh a ve shodě redakce KAM po Česku a Asociace turistických 
informačních center České republiky pan PhDr. František Kadlec. Jmenovaný je uznávaný historik i 
odborník, který svůj profesní život zasvětil od 90. let minulého století návštěvnickému provozu 
Pražského hradu. Mnohokrát propagoval Prahu na veletrzích cestovního ruchu v zahraničí. Je 
autorem a spoluautorem řady publikací o Pražském hradu. Jeho přednášky pro průvodce nebo 
vystoupení v Českém rozhlasu jsou posluchačským zážitkem. Široký odborný záběr spojený s 
kvalitami výjimečného rétora a skromného, přátelského člověka z něj činí nepřehlédnutelnou 
osobnost, která se zasloužila o cestovní ruch a památky našeho hlavního města. Ocenění si pan 
PhDr. František Kadlec převzal 18. října 2016 z rukou zástupce redakce KAM po Česku přímo 
v redakci. 

 
 
 
 
 
pro více informací  
Ing. Marie Kulinkovská 
produkční tištěných periodik 
kulinkovska@kampocesku.cz  
+420 602 218 383 
 
 
 
 
 
 
 
 



KAM po Česku je vydavatelem stejnojmenného magazínu KAM po Česku (10. ročník), měsíčníku 
Pražský přehled kulturních pořadů (64. ročník), občasníku KAM na výlet a zahraničních magazínů 
Travel EYE (německy/anglicky) či OPEN Czechia (polsky/slovensky). Provozuje webový portál 
www.kampocesku.cz, vydává publikace se zaměřením na cestovní ruch a kulturu a jeho posláním je 
podpora projektů vedoucích k rozvoji domácího a příhraničního cestovního ruchu.  

 


