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RunCzech a Hainan Airlines ohlašují maratonské spojenectví 

Závody RunCzech běžecké ligy lákají každým rokem více a více zahraničních běžců. V roce 2016 jich do České 
republiky přicestovalo 9 922 ze 116 zemí světa, přičemž podstatnou část tvořili běžci z Asie. „Doufáme, že 
počet cizinců na našich závodech i nadále poroste. Jsem přesvědčený, že tomu pomůže i naše nové spojenectví 
s firmou Hainan Airlines,“ raduje se z maratonského spojenectví předseda organizačního výboru RunCzech 
Carlo Capalbo. 

Hainan Airlines je mladá a pulzující letecká společnost, která s potěšením podporuje jakékoliv sportovní aktivity 
ať už v zahraničí nebo v domovské Číně. Právě odsud v loňském roce přiletělo na Volkswagen Maraton Praha 
téměř 300 běžců, což se letos díky spojenectví RunCzech a Hainan Airlines jistě podaří vylepšit. „Hainan Airlines 
je letecká společnost zajišťující přímé lety mezi Českou republikou a Čínou. Díky nim si naši běžci, hosté a partneři 
užijí příjemnou a komfortní dopravu na závody RunCzech běžecké ligy. Ten samý luxus si však mohou dopřát Češi 
na svých cestách do Číny,“ dodává Capalbo. 
 
Hainan Airlines rovněž podporuje sportovní životní styl svých cestujících se svojí speciální politikou přepravy 
sportovních vybavení. „Se službami jako je například bezplatná nabídka přepravy lyžařského nebo golfového 
vybavení až nad povolený limit přepravy nebo přepravou kol v rámci povoleného limitu na let, Hainan Airlines 
rozšiřuje již tak široký Skytrax pětihvězdičkový servis,“ říká Pier Guo, generální ředitel Hainan Airlines pro Českou 
republiku. 
 

 

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/cs/pro-media/poznamky-pro-editory/index.shtml 
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