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Carlo Capalbo obdrží cenu za šíření dobrého jména  
České republiky v zahraničí 

Ministerstvo zahraničních věcí každoročně uděluje cenu za šíření dobrého jména České republiky 
v zahraničí. Jmenuje se Gratias agit a ministerstvo jí oceňuje přední osobnosti a organizaci za 
příkladné aktivity v nevládní sféře od roku 1997. V pátek toto prestižní ocenění převezme rovněž 
Carlo Capalbo, duchovní otec pražského maratonu a RunCzech běžecké ligy.  

Letošní laureáti Gratias agit obdrží ocenění přímo z rukou ministra zahraničních věcí Lubomíra 
Zaorálka v Černínském paláci. „Ocenění za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí si 
nesmírně vážím. Žiji zde přes dvacet let a sám sebe považuji z velké části za Čecha. Jsem rád, že 
závody RunCzech přispívají k tomu, že se o naší krásné zemi mluví pozitivně a že k nám každoročně 
přijíždí více a více zahraničních běžců,“ říká Carlo Capalbo.  

Manažer původem z italské Neapole věhlas České republiky coby běžecké velmoci nešíří pouze jako 
prezident organizačního výboru RunCzech, ale také coby předseda komise silničních běhů 
Mezinárodní asociace atletických federací IAAF. Ta zastřešuje veškeré silniční běhy po světě. „Česká 
republika je ve světě vytrvalostního běhu pojem. Našich sedm závodů má sedm zlatých známek kvality 
IAAF, i to přispívá k tomu, že jsou naše závody mezi cizinci populární,“ dodává Capalbo. 

Cenou Gratias agit, udělovanou ministrem zahraničních věcí ČR za šíření dobrého jména České 
republiky v zahraničí, mohou být oceněny osoby bez rozdílu národnosti a státní příslušnosti, nezávisle 
na zemi jejich původu a současného pobytu, které svojí dlouhodobou činností nad rámec svých 
profesionálních povinností nebo významným činem cílevědomě přispěly nebo přispívají k šíření 
dobrého jména České republiky v zahraničí. 
 
V posledních letech si ocenění odnesla taková jména, jako jsou hokejista Jaromír Jágr, režisérka 
Agnieszka Holland, krasobruslařka Ája Vrzáňová-Steindler a řada dalších osobností veřejného života. 

 

V případě zájmu o bližší informace nebo fotografie v tiskové kvalitě kontaktujte: 

Prague International Marathon, spol. s r.o. / Tempo Team Prague s.r.o. 

Tadeáš Mahel      
PR & Media      
mob: +420 725 974 749, tel: 233 015 021      
Františka Křížka 461/11, 170 00 Praha 7 
email: mahel@pim.cz 
 
 
Poznámka: Přiložené fotografie mohou být použity pouze v souvislosti s touto tiskovou zprávou 
a s uvedením zdroje: RunCzech. 
 
Poznámka pro editory: http://www.runczech.com/en/for-the-media/notes-for-editors/index.shtml 

mailto:mahel@
http://www.runczech.com/en/for-the-media/notes-for-editors/index.shtml

