
Tisková zpráva

Cena „SRDCE PRO REGION“ 
Praha, 19. 9. 2016 │ 17:00 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 – Liberecký kraj
Ocenění  „Srdce pro region“  získává na návrh Libereckého kraje,  redakce KAM po Česku

a Asociace turistických informačních center paní  Hana Maierová,  statutární  náměstkyně hejtmana 
Libereckého  kraje  pro  rezort  cestovního  ruchu,  památkové  péče  a  kultury,  která  se  dlouhodobě
a intenzivně věnuje  rozvoji  cestovního ruchu a zasazuje  se o  sladění  regionální,  krajské a státní 
úrovně cestovního ruchu. V 90. letech stála u „zrodu a rozvoje“ destinačního managementu Sdružení 
Český ráj, který se stará o propagaci jedinečného regionu na území Libereckého kraje, a za působení 
v „krajské vládě“ přispěla k záchraně či zatraktivnění řady turistických cílů v regionu. Podařilo se jí 
rozvinout  podporu fungování  turistických regionů  v kraji  a  je  také  vůdčí  osobností  ve strukturách 
orgánů, které mohou ovlivnit fungování managementu cestovního ruchu v rámci České republiky.
Prestižní cenu „Srdce pro region“ a diplom převzala paní Maierová z rukou zástupce redakce KAM po 
Česku RNDr. Aleše Krejčího u příležitosti Oslav Ještědu 17. září 2016.
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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. 
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