AUSSENMINISTER VERLEIHT GRATIAS-AGIT-PREISE AN 15
PERSÖNLICHKEITE
Till Janzer 14-06-2019

Insgesamt 15 Persönlichkeiten und eine Organisation sind für ihre Verdienste um den guten
Namen der Tschechischen Republik ausgezeichnet worden. Außenminister Tomáš Petříček
(Sozialdemokraten) übergab am Freitag in Prag den sogenannten Preis Gratias Agit. Zu den
Geehrten gehörten auch der ehemalige österreichische Diplomat Karl Peterlik, die Schweizer
Musikerin Beatrix Jerie und der tschechisch-deutsche Theaterregisseur Dušan Robert Pařízek.
Unter den weiteren Preisträgern ist auch die russische NGO Memorial. Auf ihre Tätigkeit verwies
Außenminister Petříček im Besonderen. Memorial habe unter anderem das Schicksal von
tschechoslowakischen Bürgern in den Lagern des Gulag erforscht und dabei geholfen, die
Wahrheit über das Jahr 1968 herauszufinden, so der Ressortchef.

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2842250-chirurg-pomahac-nebo-reditel-festivaluparizek-osobnosti-ktere-proslavily-cesko

Chirurg Pomahač nebo divadelní
režisér Pařízek. Osobnosti, které
proslavily Česko, dostaly cenu
AKTUALIZOVÁNO14.

6. 2019

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) předal patnácti
osobnostem a zástupcům ruské nevládní organizace Memorial
cenu Gratias agit, kterou ministerstvo každoročně uděluje za
šíření dobrého jména České republiky v zahraničí.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček předává cenu Gratias agit Bohdanu
Pomahačovi
Zdroj: ČTK Autor: Deml Ondřej

Laureáty ceny, mezi kterými je například český chirurg pracující
v USA Bohdan Pomahač nebo ředitel Festivalu českého umění a
kultury Praha – Berlín Dušan Robert Pařízek, označil ministr za
nejlepší reprezentanty Česka v zahraničí. Zdůraznil, že ocenění
propagují Česko nezištně.
„Je to úžasná pocta, zejména když si člověk uvědomí, jací lidé tu
cenu dříve dostali, o to více si jí pak cení. Je to něco, co většinou
ani nečeká, protože tak nějak mimoděk svou prací pomáhá
zviditelnit Českou republiku, a o to je milejší, že si to někdo uvědomí
a že se nám všem této ceny dostalo,“ poznamenal Pomahač.

„Pacient musí chápat, co transplantace obnáší,“ říká Bohdan Pomahač,
který vedl první úplnou transplantaci obličeje

„Byly doby, kdy jsme mnozí z nás nebyli hrdí na to, že jsme Češi. Ta
doba je dávno za námi a teď je na co být hrdý. Česká republika má
vynikající jméno ve světě, jsem hrdý na to, že jsem Čech, a kdykoliv
můžu, zmíním a propaguji. Myslím, že máme vynikající tradice,
kulturu, chytré lidi, je spousta osobností, na které můžeme být
právem pyšní,“ dodal.
Petříček uvedl, že mezi oceněnými jsou i lidé, kteří museli před
rokem 1989 opustit tehdejší totalitní Československo, přesto ale na
svou zemi původu nezanevřeli a nyní pomáhají zlepšovat obraz
Česka.

MZV ČR@mzvcr
#GratiasAgit: Z iniciativy Volodymyra Čubirka se vyučuje čeština ve vybraných základních
školách v Zakarpatské oblasti a v roce 2017 byl na Užhorodské národní univerzitě obnoven
lektorát českého jazyka. Podílí se také na obnově českých válečných hrobů na Ukrajině.
Informace o reklamách na Twitteru a soukromí

Uvítal také to, že přicházejí i nové generace těch, kteří pracují v
zahraničí, jsou úspěšní ve svých oborech a hlásí se ke svému
původu. Ocenil i zahraniční osobnosti, které mají k Česku
dlouhodobě dobrý vztah.

Oceněný Dušan Robert Pařízek
Zdroj: ČTK Autor: Deml Ondřej

Pařízek jménem všech letošních laureátů ministrovi za ocenění
poděkoval. Zdůraznil, že přijetí ceny neznamená, že by ocenění ve
svém nadšení pro Českou republiku ustali. Gratias agit uděluje
ministerstvo zahraničí od roku 1997.

MZV ČR@mzvcr

#GratiasAgit: Zuzana Ceralová Petrofová je 15 let jednatelkou a prezidentkou
proslulé firmy #PETROF, která úspěšně vyváží klavíry a pianina do 60 zemí.
Propaguje tradice a kvalitu českého průmyslu, řemesla a klasické hudby v zahraničí.
12:34 - 14. 6. 2019
Informace o reklamách na Twitteru a soukromí

„Od roku 1997 jsme takto ocenili více než tři sta osobností,
přátel, lidí, kteří reprezentují, dělají dobré jméno České
republiky v zahraničí. Spojuje je fakt, že to dělají nezištně bez
ohledu na to, z jaké jsou profese, jestli se jedná o umělce,
vědce, lékaře, sportovce či osobnosti z jiných profesí. Dělají to
proto, že mají rádi Českou republiku, mají zájem o naši kulturu,
o naši historii a chtějí vytvářet pozitivní obraz naší země,“ řekl
ministr Petříček. „Bylo by hrozně těžké vybrat jeden příběh z
těch patnácti osobností, které jsme ocenili,“ dodal.

AUF DER BÜHNE ZWISCHEN TSCHECHIEN UND
DEUTSCHLAND
Markéta Kachlíková 25-06-2019

Das tschechische Außenministerium hat in diesem Jahr insgesamt 15
Persönlichkeiten für ihre Verdienste um den guten Namen der Tschechischen
Republik ausgezeichnet. Den sogenannten Preis Gratias Agit hat auch der
Theaterregisseur Dušan Robert Parisek bekommen. Geehrt wurde er für sein
Engagement in den deutsch-tschechischen Beziehungen.

Dušan Robert Parisek (Foto: Barbora Němcová)

Die Jugendjahre des Theaterregisseurs, Schauspielers, Dramatikers und Übersetzers Dušan
Robert Parisek sind geprägt durch die mährische Großstadt Brno / Brünn und ihr Kunstmilieu.
Dort studierte er an der Janáček-Akademie und wirkte in den 1960er Jahren an mehreren
Theaterbühnen:
„In Brünn habe ich 1963 ein Theater gegründet, das 1966 unter der Bezeichnung „Kleine
Pantomime“ zur vierten Sparte des Nationaltheaters Brünn wurde, also Oper, Schauspiel,
Operette und die alternative Bühne. Die Feierlichkeiten zum 85-jährigen Bestehen des
professionellen Theaters in Brünn wurden am 1. Dezember 1969 noch mit meinem Stück
„Labyrinth“ eröffnet. Am 18. Dezember des Jahres wurde mir lapidar die Absetzung meiner
Inszenierung dieses Stückes vom Repertoire mitgeteilt, angeblich wegen
Publikumsdesinteresses. Das allerdings ohne schriftliche Begründung und trotz der Tatsache,
dass ich im Mai 1968 für Labyrinth‘ einen Preis des damals neugegründeten Verbandes von
Schriftstellern und Dramatiker erhalten hatte. Meine Mitwirkung am Nationaltheater wurde
dann immer spürbarer eingeengt, und da ich nach den Arbeitsregeln des Nationaltheaters
Brünn unkündbar war, gab man mir zu verstehen, dass ich mich bemühen solle, mein Glück
vorübergehend – vielleicht sogar im Ausland – zu versuchen.“

Haagsche Comedie 1964 (Foto: Hugo van Gelderen / Anefo, Wikimedia Commons, CC0 1.0)

Das hat Dušan Robert Parisek auch getan.
„Es ist aber wichtig zu bemerken, dass man die Zeit zwischen 1963 und 1968 in der
Tschechoslowakei, im Vergleich zu den 50er Jahren, als verhältnismäßig frei und Weltoffen
bezeichnen konnte. Wir haben problemlos viele europäische Festivals besucht. Deshalb habe
ich 1969 einige Theater Europas angeschrieben, bei denen wir in den 1960er Jahren gastiert
hatten. Auf meine Anfrage antwortete mir die Haagsche Comedie, dass sie an einer sofortigen
Zusammenarbeit mit mir interessiert wäre. Ich arbeitete dann drei Spielzeiten lang in den
Niederlanden, auch an Inszenierungen im Teater de la Mar und Teater Carrousel in
Amsterdam. Anschließend führte mich mein Arbeitsweg in die Schweiz und nach Österreich.“

Kleine Pantomime und Exil
„Auf Einladung der Wiener Festwochen war ich, weil ich die deutsche Sprache noch nicht richtig
beherrschte, in einer Mischung aus Bewegungstheater mit kleinen textlichen Einlagen als
Alleinunterhalter aufgetreten.“

Im Jahr 1973 wurde Parisek während eines Arbeitsaufenthalts in Wien vom kommunistischen
Regime der Tschechoslowakei in Abwesenheit zu einer Haftstrafe verurteilt. Dieses Urteil
zwang ihm die Entscheidung auf, ins Exil zu gehen.
„1973 sorgte ich in der österreichischen Hauptstadt für einige Aufregung. Auf Einladung der
Wiener Festwochen war ich, weil ich die deutsche Sprache noch nicht richtig beherrschte, in
einer Mischung aus Bewegungstheater mit kleinen textlichen Einlagen als Alleinunterhalter
aufgetreten. Sieben Mal stand ich vor ausverkauftem Haus. Das tschechoslowakische
Kulturministerium behauptete jedoch, ich hätte keine Ausreisegenehmigung für Österreich,
was nicht stimmte. Die Österreicher reagierten daraufhin mit der Feststellung, man mische
keine Politik in die Kunst, der Mann sei als Künstler willkommen und sei kein Krimineller,
also werde man Herrn Parisek einfach spielen lassen. Das war der Auslöser dafür, dass ich
in Abwesenheit verurteilt wurde. Danach begann der ganze Weg über die Schweiz, erneut
nach Holland bis nach Deutschland, wo ich mich schließlich niedergelassen habe. Ich bereue

es nicht, obwohl ich damit, aufgrund der traurigen Erfahrungen meiner Familie im Dritten
Reich, gerade heute wieder ein Problem habe.“

In Deutschland hat Parisek als Regisseur, Schauspieler, Dramatiker und Übersetzer die
dortige Theaterlandschaft mitgeprägt. Er war aber auch als Theater- und Kulturorganisator
aktiv.
„1977 habe ich in München mit deutschen und tschechoslowakischen Künstlerkollegen zur
Unterstützung der ‚Charta 77‘ einen Verein gegründet, der bis heute unter dem Namen ‚Erbe
und Zukunft‘ existiert. Sämtliche Aktionen und Veranstaltungen, auch die des 2001
gegründeten Festivals ‚Prag–Berlin‘, beruhen auf der Tatsache, dass ‚Erbe und Zukunft‘, ein
gemeinnützig anerkannter Förderverein in der Bundesrepublik Deutschland, und sein
Pendant, der tschechische Förderverein „Dědictví a budoucnost“, die treibenden
organisatorischen Kräfte sind.“

Erbe und Zukunft
Dušan Robert Parisek hat nie die tschechoslowakische Staatsbürgerschaft abgelegt und sie
wurde ihm auch nicht aberkannt. Überraschend schnell hat er Anfang der 1970er Jahre einen

deutschen Pass bekommen. 1977 hat er das „Stadttheater Aalen“ in Baden-Württemberg
sowie das „Schlosstheater Ellwangen“ und die dortigen „Schlossfestspiele“ gegründet, wo
sich tschechische Künstler von beiden Seiten des Eisernen Vorhangs in gemeinsamer Arbeit
begegnet sind.

Schloss Ellwangen (Foto: Didi43, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

„Ich glaube, dass das nichts Ungewöhnliches ist, sobald man als Künstler die Möglichkeit
und auch die Macht dazu hat, ohne andere Leute beknien zu müssen. Man bettelt ja nicht für
die eigene Person, um gewisse Projekte durchsetzen zu können. In der Zeit, da ich alleine
entscheiden konnte, war das für alle sehr angenehm, und ich bin sehr stolz, dass ich
zusammen mit meiner Frau, und später auch unserem Sohn, so viele Kollegen aus
Tschechien, – ob sie inkognito zu uns kamen, oder ob es Exilkollegen waren, die sich bei uns
getroffen haben – auf Schloss Ellwangen empfangen konnte.“
Parisek leitete die Schlossfestspiele, das Schlosstheater in Ellwangen und die heute städtische
Bühne in Aalen bis 1996. Nach der Samtenen Revolution erweiterte er die kulturellen
Begegnungen unter dem Motto „Erbe und Zukunft“ in seine Heimat. Unter der
Schirmherrschaft des deutschen und tschechischen Außenministeriums wurden von 1990 bis
2003 in 73 Städten der Tschechoslowakei, ab 1993 in Tschechien und in der Slowakei,
zahlreiche Theatervorstellungen, Bühnenlesungen, Podiumsdiskussionen mit Künstlern,
Wissenschaftlern, Theologen und Politikern Tschechiens und Deutschlands, Konzerte,
Symposien und Ausstellungen realisiert. Als Initiator stand Parisek in den 1990er Jahren mit
an der Wiege des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds und des Prager Theaterfestivals
deutscher Sprache. Das bekannteste Stück, das er selbst für „Erbe und Zukunft“ verfasste, war
das Melodrama „Der Ackermann und der Tod“ mit Musik von Jiří Pavlica. Nach seinem
Libretto, unter seiner Regie wurde das Stück als Kammeroper mit Musik von Emil Viklický
am 26.01.2003 an der Staatsoper Prag uraufgeführt. Die konzertante deutsche Erstaufführung
des „Ackermann“ fand im Juli 2004 an der Staatsoper Berlin, unter der Anwesenheit des
tschechischen Kulturministers Pavel Dostal, statt.

Festival Prag–Berlin
Die Familie Parisek lebt inzwischen in Berlin, Prag, Zlín und Wien.
„In den ersten Jahren organisierten wir in der Bundesrepublik 60 bis 70 Veranstaltungen. Wenn es
uns heute gelingt, zehn Aufführungen zu präsentieren, sind wir sehr zufrieden.“

„Wir sind 1997 aus Baden-Württemberg nach Berlin umgezogen, wo wir unsere in
Westdeutschland begonnene Tätigkeit weiter fortgesetzt haben bis zum heutigen Tag.“
2001 wurde das Festival tschechischer Kunst und Kultur Prag–Berlin gegründet. Es findet
alljährlich nicht nur in der Bundeshauptstadt, sondern an mehreren Orten Deutschlands statt,
um die gegenwärtigen Tendenzen in verschiedenen Kunstarten Tschechiens der Öffentlichkeit
zu präsentieren:
„In den ersten Jahren organisierten wir in der Bundesrepublik 60 bis 70 Veranstaltungen.
Wenn es uns heute gelingt, zehn Aufführungen zu präsentieren, sind wir sehr zufrieden. Seit
2001 haben wir uns auf thematisch gebundene Veranstaltungen mit tschechischen Theatern
und Orchestern in der Bundesrepublik konzentriert. Seit etwa 2012 mussten wir eine
Veränderung des Klimas und eine Verringerung der Fördermittel feststellen. Nach wie vor
sind wir sehr dankbar für die Gelder, mit denen uns das Kulturministerium Tschechiens, der
Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds, oder der Magistrat der Hauptstadt Prag unterstützen.
Aber es ist mittlerweile sehr schwierig geworden, für unsere unbequemen, deutschtschechischen Themen einen Förderer in der Bundesrepublik zu finden. In Tschechien ist es
aber auch nicht anders. Es betrübt mich, weil ich befürchten muss, dass es nicht besser wird.
Abgesehen von allseits bekannten Daten, wie die Befreiung von Auschwitz oder der erste
Transport nach Theresienstadt, was heute zur offiziellen Gedenkkultur in Deutschland gehört,
finden wir – im Gegensatz zu 1977 – für unsere oft überraschenden und verstörenden Themen
im heutigen politischen Klima zwar Interesse beim Publikum, doch kaum Förderung und
erleben erhebliche bürokratische Behinderung.“

Befreites Theater Prag (Foto: Magdalena Hrozínková)

Dušan Robert Parisek recherchiert weiter und bemüht sich darum, immer neue Programme
und Texte auf die Bühne zu bringen, welche dem Publikum die warnenden Signale in den
Werken von Künstlern aus der Vorkriegszeit zu Gehör bringen, um in den populistischen
Verführungen von anno dazumal das gefährliche Potenzial für heute zu entdecken.
„Seit Jahrzehnten richten sich Veranstaltungen der deutsch-tschechischen Kulturinitiative
‚Erbe und Zukunft‘ gegen die billige Art irreführender Nachrichten und oberflächlicher
Informationen über schwerwiegende Themen, die leider immer mehr an Aktualität gewinnen.
Obwohl wir alle wissen, dass die Dummheit, gepaart mit Arroganz und Macht, kaum mit
unseren künstlerischen Mitteln zu besiegen ist ‚(…) dürfen wir nicht aufhören, gegen die
Dummheit zu kämpfen, sonst überflutet die Dummheit die ganze Welt (…)‘ (Jan Werich,
Befreites Theater Prag, Anm. d. Red.). Dieser Denkweise dienen alle unsere Veranstaltungen
bedingungslos und offenbaren dem Publikum Texte voller Gedanken, Ideen und Warnungen
von Denkern, Schriftstellern und Künstlern, die ihrer Zeit weit voraus waren, doch von ihren
Zeitgenossen kaum gehört wurden. Wir führen sie in der Hoffnung auf, dass zumindest heute
einige unserer Zeitgenossen aufmerksam zuhören. Das sind großartige Texte von genialen
Künstlern, die durch die KZs gegangen sind, oder im Exil waren, die wir heute fast schon
vergessen haben. Und das Publikum besucht unsere Veranstaltungen! Wir können uns über
das Publikumsinteresse nicht beklagen.“

Vergessene Künstler

Julius Brammer (Quelle: Jan Vilímek, Wikimedia Commons, Public Domain)

Es handelt sich immer um eine Zusammenarbeit zwischen deutschen und tschechischen
Mitwirkenden. Die Vorstellungen sind so kombiniert, dass nie nur Deutsche oder nur
Tschechen dabei sind.
„Für mich ist es selbstverständlich, Menschen, in unserem Fall also deutsche und
tschechische Künstler, zusammenzubringen, um die heute kaum bekannten, bedeutenden
Werke und ihre Schöpfer aus den 30er und 40er Jahren wieder vorzustellen.“
Und Dušan Robert Parisek nennt ein Beispiel:
„Wer weiß, dass einen der größten Schlager der Welt ein Mähre geschrieben hat, der
gleichzeitig einer der bedeutendsten Librettisten der ersten Hälfte des 20. Jahrhundert war?
Er schrieb Opernlibretti für Oscar Strauss, Emmerich Kálmán, für Franz Lehár, Robert Stolz
und andere große Komponisten. Wissen Sie, wer er ist? Julius Brammer. Er kommt aus
Sehradice / Sehraditz bei Zlín. Julius Brammer hatte 1922 im Hotel Adlon in Berlin den
genialen Einfall zu ‚Schöner Gigolo, armer Gigolo‘, womit er den Soldaten ein literarisches
Denkmal setzte, die nach dem Ersten Weltkrieg ihr Geld damit verdienen mussten, mit den
Damen der Gesellschaft zu tanzen. Herren waren zu dieser Zeit Mangelware. Der Star-Tenor
Richard Tauber machte das Lied zum Welterfolg – und das gilt bis heute. Als Jude musste er
1938 flüchten und starb am 18. April 1943 in Juan-les-Pins an Herzversagen.“

Fritz Grünbaum (Foto: Thomas Staedeli, Archiv des Österreichischen Theatermuseums, Wikimedia
Commons, Public Domain)

Eine weitere Persönlichkeit und Inspirationsquelle für Parisek ist Fritz Grünbaum:
„Fritz Grünbaum, ein Brünner, der nach Beendigung des Jurastudiums in Wien 1903 begann,
Libretti zu schreiben und Kabbarett zu spielen in Österreichs-Doppelmonarchie. Auch nach
1918 war er nicht nur in Österreich die Kabarettgröße schlechthin. Er war der
sprachbegabteste Kabarettist und hat auch regelmäßig in Berlin auf Rudolf Nelsons Bühnen
(Chat Noir) gastiert, dort schaffte er es z.B. vierzehn Tage lang zweimal täglich ausverkauft
zu sein. Er hat tausende von eigenen Texten als Alleinunterhalter vorgetragen, oder
zusammen mit Karl Farkas. So entstanden die in Wien berühmten sogenannten „Doppel
Conferencen“. Er spielte in Wien, Paris, Zürich, Berlin, aber kaum jemand kennt heute noch
seine Texte. Ich erzähle Ihnen eine Geschichte, die mich am meisten beeindruckt: Er war
nach Buchenwald deportiert worden. Die Nazis schickten ihn von einem KZ ins nächste,
damit er dort für die Offiziere und für die Wächter Witze erzählte. Und auf einmal sagt er:
‚Meine Herren verzeihen Sie mir jetzt zum Schluss, darf ich eine Bitte äußern?‘ Jawohl sagte
ein Offizier. Und Grünbaum äußerte eine Bitte: ‚Wissen Sie, wir stinken alle so, können wir
nicht ein Stückchen Seife bekommen?‘ Die Antwort des Offiziers lautete: Es gibt kein Geld für

Seife! Und so schnell und genial, wie er war, sagte er zu dem Mann: ‚Ach wissen Sie,
derjenige, der kein Geld für ein Stückchen Seife hat, sollte sich kein KZ halten‘. Er ist mein
großes Vorbild. Ich verändere seine Texte nie, sie sind phantastisch. Und er ist ein Brünner,
er ist unser Landsmann. Und ich will, dass die Leute von heute das hören und sehen. Oder
das Kabarett in Theresienstadt. Wissen Sie, was für Potential da war? Mir lässt das keine
Ruhe, vielleicht auch, weil ich durch die traurigen Ereignisse in meiner Familie in jener Zeit
belastet bin. Aber nicht nur deswegen gebe ich nicht auf.“
Markéta Kachlíková
25-06-2019

Petříček předal ceny Gratias agit za šíření
dobrého jména ČR

Ministr zahraničí Tomáš Petříček | FOTO: MZV
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Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) předal 15 osobnostem a zástupcům ruské nevládní
organizace Memorial cenu Gratias agit, kterou ministerstvo každoročně uděluje za šíření dobrého jména
České republiky v zahraničí. Laureáty ceny, mezi kterými je například český chirurg pracující v USA
Bohdan Pomahač nebo ředitel Festivalu českého umění a kultury Praha – Berlín Dušan Robert Pařízek,
označil ministr za nejlepší reprezentanty Česka v zahraničí. Zdůraznil, že ocenění propagují Česko
nezištně.
Petříček uvedl, že mezi oceněnými jsou i lidé, kteří museli před rokem 1989 opustit tehdejší totalitní
Československo, přesto ale na svou zemi původu nezanevřeli a nyní pomáhají zlepšovat obraz Česka.
Uvítal také to, že přicházejí i nové generace Čechů pracujících v zahraničí, kteří jsou úspěšní ve svých

oborech a hlásí se ke svému původu. Ocenil i zahraniční osobnosti, které mají k Česku dlouhodobě
dobrý vztah.
Pařízek jménem všech letošních laureátů ministrovi za ocenění poděkoval. „Je to významné ocenění
naší práce, kterou jsme dělali naprosto nezištně, bez toho, že bychom doufali, že se nám někdo za to
odmění tím, že nám dá medaili,“ řekl. Podotkl také, že ocenění za šíření dobrého jména Česka má
zvláštní význam pro ty z laureátů, kteří kdysi byli odsouzeni za poškozování dobrého jména
socialistického státu. Zdůraznil, že přijetí ceny neznamená, že by ocenění ve svém nadšení pro Českou
republiku ustali.
Pomahač označil cenu Gratias agit za velkou poctu. „Je to něco, co člověk ani nečeká, protože tak
nějak mimoděk svou prací pomáhá zviditelnit své kořeny, Českou republiku. A o to milejší je, že si to
někdo uvědomí,“ řekl ČTK a České televizi. „Byly doby, kdy jsme nebyli mnozí z nás hrdí na to, že jsme
Češi. Ale, zaplať pánbůh, ta doba je dávno za námi a teď je na co být hrdý. Česká republika má
vynikající jméno ve světě, já jsem hrdý na to, že jsem Čech a kdykoli můžu, tak samozřejmě zmíním,“
řekl.
Petříček uvedl, že oceněné spojuje, že nezištně pomáhají šířit dobré jméno Česka bez ohledu na svou
profesi. „Dělají to, protože Českou republiku mají rádi, mají zájem o naši kulturu, mají zájem o naši
historii a chtějí dělat pozitivní obraz naší země,“ řekl ministr. Uvedl také, že je těžké každoročně vybrat
zhruba 15 oceněných, protože se návrhů od velvyslanectví a osobností veřejného života schází více a
vždy zůstane bez ocenění část lidí, kteří také Česku nezištně pomáhají.Z letošních laureátů Petříček
zvlášť vyzdvihl organizaci Memorial. „Pomáhá odkrývat minulost sovětského režimu, osudy
Čechoslováků za sovětského režimu, pomáhala například při natáčení dokumentů o jejich osudech. A
také nám pomáhá nalézt pravdu o roce 1968 a podobných událostech, které v naší minulosti stále jsou
živé,“ řekl.Ocenění Gratias agit uděluje ministerstvo zahraničí od roku 1997. Dostávají ho lidé bez
ohledu na národnost, kteří se svou dlouhodobou činností nad rámec svých profesionálních povinností
zasloužili o šíření dobrého jména ve světě a prohlubují zájem o Česko v zahraničí. Dosud cenu, ke
které patří diplom a křišťálový glóbus, dostalo přes 300 lidí a organizací.
Mezi loňskými laureáty byla například skupina osmi Rusů, kteří v roce 1968 protestovali na
moskevském Rudém náměstí proti okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy. V předchozích
letech cenu získali například dirigent Jiří Bělohlávek, olympionička Věra Čáslavská, autor dětských knih
Petr Sís nebo hokejista Jaromír Jágr.
https://www.radio.cz/de/rubrik/nachrichten/aussenminister-verleiht-gratias-agit-preise-an-15persoenlichkeiten

AUSSENMINISTER VERLEIHT GRATIAS-AGIT-PREISE AN 15
PERSÖNLICHKEITE
Insgesamt 15 Persönlichkeiten und eine Organisation sind für ihre Verdienste um den guten
Namen der Tschechischen Republik ausgezeichnet worden. Außenminister Tomáš Petříček
(Sozialdemokraten) übergab am Freitag in Prag den sogenannten Preis Gratias Agit. Zu den
Geehrten gehörten auch der ehemalige österreichische Diplomat Karl Peterlik, die Schweizer
Musikerin Beatrix Jerie und der tschechisch-deutsche Theaterregisseur Dušan Robert Pařízek.
Unter den weiteren Preisträgern ist auch die russische NGO Memorial. Auf ihre Tätigkeit verwies
Außenminister Petříček im Besonderen. Memorial habe unter anderem das Schicksal von
tschechoslowakischen Bürgern in den Lagern des Gulag erforscht und dabei geholfen, die
Wahrheit über das Jahr 1968 herauszufinden, so der Ressortchef.

Dušan Robert Pařízek poděkoval jménem laureátů za udělení ceny Gratias Agit

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/petricek-predal-ceny-gratias-agit-za-sireni-dobreho-jmenacr/1767437

Petříček předal ceny Gratias agit
za šíření dobrého jména ČR
Aktualizace: 14.06.2019 12:26 Vydáno: 14.06.2019, 12:04

Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček (vlevo) udělil 14. června 2019 v Praze cenu Gratias agit za
propagaci dobrého jména České republiky v zahraničí plastickému chirurgovi Bohdanu Pomahačovi
(vpravo). ČTK/Deml Ondřej
Koupit foto

Praha - Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) předal 15
osobnostem a zástupcům ruské nevládní organizace
Memorial cenu Gratias agit, kterou ministerstvo každoročně
uděluje za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí.
Laureáty ceny, mezi kterými je například český chirurg
pracující v USA Bohdan Pomahač nebo ředitel Festivalu
českého umění a kultury Praha - Berlín Dušan Robert
Pařízek, označil ministr za nejlepší reprezentanty Česka v
zahraničí. Zdůraznil, že ocenění propagují Česko nezištně.
Petříček uvedl, že mezi oceněnými jsou i lidé, kteří museli před rokem 1989
opustit tehdejší totalitní Československo, přesto ale na svou zemi původu
nezanevřeli a nyní pomáhají zlepšovat obraz Česka. Uvítal také to, že
přicházejí i nové generace Čechů pracujících v zahraničí, kteří jsou úspěšní
ve svých oborech a hlásí se ke svému původu. Ocenil i zahraniční
osobnosti, které mají k Česku dlouhodobě dobrý vztah.

Pařízek jménem všech letošních laureátů ministrovi za ocenění poděkoval.
"Je to významné ocenění naší práce, kterou jsme dělali naprosto nezištně,
bez toho, že bychom doufali, že se nám někdo za to odmění tím, že nám dá
medaili," řekl. Podotkl také, že ocenění za šíření dobrého jména Česka má
zvláštní význam pro ty z laureátů, kteří kdysi byli odsouzeni za poškozování
dobrého jména socialistického státu. Zdůraznil, že přijetí ceny neznamená,
že by ocenění ve svém nadšení pro Českou republiku ustali.
Pomahač označil cenu Gratias agit za velkou poctu. "Je to něco, co člověk
ani nečeká, protože tak nějak mimoděk svou prací pomáhá zviditelnit své
kořeny, Českou republiku. A o to milejší je, že si to někdo uvědomí," řekl
ČTK a České televizi. "Byly doby, kdy jsme nebyli mnozí z nás hrdí na to,
že jsme Češi. Ale, zaplať pánbůh, ta doba je dávno za námi a teď je na co
být hrdý. Česká republika má vynikající jméno ve světě, já jsem hrdý na to,
že jsem Čech a kdykoli můžu, tak samozřejmě zmíním," řekl.

Petříček uvedl, že oceněné
spojuje, že nezištně pomáhají šířit dobré jméno Česka bez ohledu na svou
profesi. "Dělají to, protože Českou republiku mají rádi, mají zájem o naši
kulturu, mají zájem o naši historii a chtějí dělat pozitivní obraz naší země,"
řekl ministr. Uvedl také, že je těžké každoročně vybrat zhruba 15
oceněných, protože se návrhů od velvyslanectví a osobností veřejného
života schází více a vždy zůstane bez ocenění část lidí, kteří také Česku
nezištně pomáhají.
Z letošních laureátů Petříček zvlášť vyzdvihl organizaci Memorial. "Pomáhá
odkrývat minulost sovětského režimu, osudy Čechoslováků za sovětského
režimu, pomáhala například při natáčení dokumentů o jejich osudech. A
také nám pomáhá nalézt pravdu o roce 1968 a podobných událostech,
které v naší minulosti stále jsou živé," řekl.
Ocenění Gratias agit uděluje ministerstvo zahraničí od roku 1997. Dostávají
ho lidé bez ohledu na národnost, kteří se svou dlouhodobou činností nad
rámec svých profesionálních povinností zasloužili o šíření dobrého jména
ve světě a prohlubují zájem o Česko v zahraničí. Dosud cenu, ke které patří
diplom a křišťálový glóbus, dostalo přes 300 lidí a organizací.
Mezi loňskými laureáty byla například skupina osmi Rusů, kteří v roce 1968
protestovali na moskevském Rudém náměstí proti okupaci Československa
vojsky Varšavské smlouvy. V předchozích letech cenu získali například
dirigent Jiří Bělohlávek, olympionička Věra Čáslavská, autor dětských knih
Petr Sís nebo hokejista Jaromír Jágr.

https://eurozpravy.cz/domaci/politika/26056
1-sireni-dobreho-jmena-cr-petricek-predalceny-gratias-agit-laureatem-je-i-pomahac/

Šíření dobrého jména ČR. Petříček
uděloval ceny Gratias agit, dostal ji i
Pomahač
14. června 2019, 12:43 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) předal 15 osobnostem a zástupcům ruské nevládní
organizace Memorial cenu Gratias agit, kterou ministerstvo každoročně uděluje za šíření dobrého
jména České republiky v zahraničí. Laureáty ceny, mezi kterými je například český chirurg
pracující v USA Bohdan Pomahač nebo ředitel Festivalu českého umění a kultury Praha - Berlín
Dušan Robert Pařízek, označil ministr za nejlepší reprezentanty Česka v zahraničí. Zdůraznil, že
ocenění propagují Česko nezištně.

Zdroj: https://eurozpravy.cz/domaci/politika/260561-sireni-dobreho-jmena-cr-petricek-predalceny-gratias-agit-laureatem-je-i-pomahac/
Zdroj: https://eurozpravy.cz/domaci/politika/260561-sireni-dobreho-jmena-cr-petricek-predalceny-gratias-agit-laureatem-je-i-pomahac/

https://www.facebook.com/mzvcr/posts/2369394616457806

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
14. Juni um 03:00 ·

Letošní laureáti ceny Gratias agit, kterou udělil Tomáš Petříček - ministr zahraničí České republiky za
šíření dobrého jména Česka v zahraničí.�(3/4)
Dušan Robert Pařízek (Německo), Karl Peterlik (Rakousko), Mark Podwal (USA), Bohdan Pomahač
(USA)

Foreign minister presents awards for promoting Czech
Republic
June 14th, 2019

Foreign Minister Tomas Petricek presented this year's Gratias Agit awards for
promoting the Czech Republic abroad to 15 Czech and foreign personalities and a
Russian NGO on Friday. The 2019 laureates are Czech plastic surgeon Bohdan
Pomahac, who has won fame with his unique face transplants he performs in the United
States, Austrian diplomat Karl Peterlik, who worked at the embassy in Prague in 19681989 and Volodymyr Cubirko, who is striving for cooperation between the Czech
Republic and the Ukrainian Zakarpattia Oblast. Petricek also awarded Beatrix Jerie,
promoting Czech music in Switzerland, and Czech Art and Culture Festival PragueBerlin director Dusan Robert Parizek. Out of institutions, the award went to the
Memorial Russian NGO, established on 1987, which focuses on human rights
protection. The laureates also include people who had to flee the totalitarian
Czechoslovakia.
CTK

Za proslavení Česka ocenili i chirurga
Pomahače: „Jsem hrdý na to, že jsem
Čech“

Autor: ČTK - 14. 6. 2019 • 12:21

https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-politika/609855/za-proslaveni-ceskaocenili-i-chirurga-pomahace-jsem-hrdy-na-to-ze-jsem-cech.html

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) předal 15 osobnostem a zástupcům
ruské nevládní organizace Memorial cenu Gratias agit, kterou ministerstvo
každoročně uděluje za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí.
Laureáty ceny, mezi kterými je například český chirurg pracující v USA Bohdan
Pomahač nebo ředitel Festivalu českého umění a kultury Praha - Berlín Dušan
Robert Pařízek, označil ministr za nejlepší reprezentanty Česka v zahraničí.
Zdůraznil, že ocenění propagují Česko nezištně.
Ministr zahraničí Petříček uvedl, že mezi oceněnými jsou i lidé, kteří museli
před rokem 1989 opustit tehdejší totalitní Československo, přesto ale na svou
zemi původu nezanevřeli a nyní pomáhají zlepšovat obraz Česka. Uvítal také to,
že přicházejí i nové generace Čechů pracujících v zahraničí, kteří jsou úspěšní ve
svých oborech a hlásí se ke svému původu. Ocenil i zahraniční osobnosti, které
mají k Česku dlouhodobě dobrý vztah.
Pařízek jménem všech letošních laureátů ministrovi za ocenění poděkoval.
Zdůraznil, že přijetí ceny neznamená, že by ocenění ve svém nadšení pro
Českou republiku ustali.
http://134.209.209.133/post/Bysd-34Cdf4

Za proslavení Česka ocenili i chirurga Pomahače: „Jsem
hrdý na to, že jsem Čech“
access_time14. 6. 2019 personBlesk.cz

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) předal 15
osobnostem a zástupcům ruské nevládní organizace Memorial cenu Gratias agit, kterou
ministerstvo každoročně uděluje za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí.
Laureáty ceny, mezi kterými je například český chirurg pracující v USA Bohdan Pomahač
nebo ředitel Festivalu českého umění a kultury Praha - Berlín Dušan Robert Pařízek, označil
ministr za nejlepší reprezentanty Česka v zahraničí. Zdůraznil, že ocenění propagují Česko
nezištně.
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-politika/609855/za-proslaveni-ceska-ocenili-i-chirurgapomahace-jsem-hrdy-na-to-ze-jsem-cech.html

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/petricek-predal-ceny-za-sireni-dobreho-jmena-ceskaocenilpo/r~10b591128e9011e9ab10ac1f6b220ee8/?utm_source=mediafed&utm_medium=rss&utm
_campaign=mediafed

Petříček ocenil krajany za šíření dobrého jména Česka.
Cenu dostal Pomahač i Pařízek
14.06.2019 - 12:39
Laureáty ceny, mezi kterými je například český chirurg pracující v USA Bohdan
Pomahač nebo ředitel Festivalu českého umění a kultury Praha - Berlín Dušan Robert
Pařízek, označil ministr za nejlepší reprezentanty Česka v zahraničí. Zdůraznil, že
ocenění propagují Česko nezištně.
Petříček uvedl, že mezi oceněnými jsou i lidé, kteří museli před rokem 1989 opustit
tehdejší totalitní Československo, přesto ale na svou zemi původu nezanevřeli a nyní
pomáhají zlepšovat obraz Česka. Uvítal také to, že přicházejí i nové generace Čechů
pracujících v zahraničí, kteří jsou úspěšní ve svých oborech a hlásí se ke svému
původu. Ocenil i zahraniční osobnosti, které mají k Česku dlouhodobě dobrý vztah.
Pařízek jménem všech letošních laureátů ministrovi za ocenění poděkoval. "Je to
významné ocenění naší práce, kterou jsme dělali naprosto nezištně, bez toho, že
bychom doufali, že se nám někdo za to odmění tím, že nám dá medaili," řekl.
Podotkl také, že ocenění za šíření dobrého jména Česka má zvláštní význam pro ty z
laureátů, kteří kdysi byli odsouzeni za poškozování dobrého jména socialistického
státu. Zdůraznil, že přijetí ceny neznamená, že by ocenění ve svém nadšení pro
Českou republiku ustali.
Pomahač označil cenu Gratias agit za velkou poctu. "Je to něco, co člověk ani
nečeká, protože tak nějak mimoděk svou prací pomáhá zviditelnit své kořeny,
Českou republiku. A o to milejší je, že si to někdo uvědomí," dodal.
"Byly doby, kdy jsme nebyli mnozí z nás hrdí na to, že jsme Češi. Ale, zaplať pánbůh,
ta doba je dávno za námi a teď je na co být hrdý. Česká republika má vynikající
jméno ve světě, já jsem hrdý na to, že jsem Čech a kdykoli můžu, tak samozřejmě
zmíním," řekl.
Petříček uvedl, že oceněné spojuje, že nezištně pomáhají šířit dobré jméno Česka
bez ohledu na svou profesi. "Dělají to, protože Českou republiku mají rádi, mají
zájem o naši kulturu, mají zájem o naši historii a chtějí dělat pozitivní obraz naší
země," řekl ministr.

Uvedl také, že je těžké každoročně vybrat zhruba 15 oceněných, protože se návrhů
od velvyslanectví a osobností veřejného života schází více a vždy zůstane bez
ocenění část lidí, kteří také Česku nezištně pomáhají.
Z letošních laureátů Petříček zvlášť vyzdvihl organizaci Memorial. "Pomáhá odkrývat
minulost sovětského režimu, osudy Čechoslováků za sovětského režimu, pomáhala
například při natáčení dokumentů o jejich osudech. A také nám pomáhá nalézt
pravdu o roce 1968 a podobných událostech, které v naší minulosti stále jsou živé,"
řekl.
Ocenění Gratias agit uděluje ministerstvo zahraničí od roku 1997. Dostávají ho lidé
bez ohledu na národnost, kteří se svou dlouhodobou činností nad rámec svých
profesionálních povinností zasloužili o šíření dobrého jména ve světě a prohlubují
zájem o Česko v zahraničí. Dosud cenu, ke které patří diplom a křišťálový glóbus,
dostalo přes 300 lidí a organizací.
Mezi loňskými laureáty byla například skupina osmi Rusů, kteří v roce 1968
protestovali na moskevském Rudém náměstí proti okupaci Československa vojsky
Varšavské smlouvy. V předchozích letech cenu získali například dirigent Jiří
Bělohlávek, olympionička Věra Čáslavská, autor dětských knih Petr Sís nebo
hokejista Jaromír Jágr.

https://aktualnizpravy.cz/details/228145457-Chirurg-Pomahac-nebo-reditel-festivaluParizek.-Osobnosti,-ktere-proslavily-Cesko,-dostaly-cenu
Chirurg Pomahač nebo ředitel festivalu Pařízek. Osobnosti, které proslavily Česko,
dostaly cenu
3 dny Chirurg Pomahač nebo ředitel festivalu Pařízek. Osobnosti, které proslavily Česko,
dostaly cenu
Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) předal patnácti osobnostem a zástupcům
ruské nevládní organizace Memorial cenu Gratias agit, kterou ministerstvo každoročně
uděluje za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí. ...chcete vědět víc?
3 dny

Chirurg Pomahač nebo divadelní režisér Pařízek. Osobnosti, které proslavily Česko, dostaly cenu

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) předal patnácti osobnostem a zástupcům ruské nevládní
organizace Memorial cenu Gratias agit, kterou ministerstvo každoročně uděluje za šíření dobrého
jména České republiky v zahraničí.
3 dny Za

proslavení Česka ocenili i chirurga Pomahače: „Jsem hrdý na to, že jsem Čech“
Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) předal 15 osobnostem a

zástupcům ruské nevládní organizace Memorial cenu Gratias agit, kterou ministerstvo každoročně
uděluje za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí. Laureáty ceny, mezi kterými je například
český chirurg pracující v USA Bohdan Pomahač nebo ředitel Festivalu českého umění a kultury Praha
- Berlín Dušan Robert Pařízek, označil ministr za nejlepší reprezentanty Česka v zahraničí. Zdůraznil,
že ocenění propagují Česko nezištně.

Search results for “gratias agit 2019”
Ministr Petříček udělil Ceny Gratias agit 2019
14.Juni » MZV České republiky

Ministr zahraničních věcí České republiky Tomáš Petříček udělil 14. června 2019 v Černínském
paláci Cenu Gratias agit významným osobnostem a organizacím, které se zasloužily o šíření
dobrého jména České republiky v zahraničí a které nezištně prohlubují...

Petříček předal ceny Gratias agit za šíření dobrého jména ČR
14.Juni » ČeskéNoviny.cz

Praha - Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) předal 15 osobnostem a zástupcům ruské
nevládní organizace Memorial cenu Gratias agit, kterou ministerstvo každoročně uděluje za
šíření...

Chirurg Pomahač nebo ředitel festivalu Pařízek. Osobnosti, které proslavily Česko, dostaly cenu
14.Juni » ČT24

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) předal patnácti osobnostem a zástupcům ruské
nevládní organizace Memorial cenu Gratias agit, kterou ministerstvo každoročně uděluje za šíření
dobrého jména České republiky v zahraničí.

Ministr Petříček bude rozdávat ceny. Jednu dostane ruská organizace
14.Juni » ParlamentniListy.cz

Patnáct českých a zahraničních osobností a ruská nevládní organizace Memorial dostanou dnes
cenu Gratias agit za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí. Zprávu přinesla ČTK.

Patnáct osobností a ruská organizace dostanou cenu Gratias agit
14.Juni » ČeskéNoviny.cz

Praha - Patnáct českých a zahraničních osobností a ruská nevládní organizace Memorial
dostanou dnes cenu Gratias agit za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí. Ocenění...

Ministr zahraničí předá ceny Gratias agit za šíření dobrého jména ČR ve světě
14.Juni » Rádio Praha

15 osobností a jedna organizace převezmou z rukou českého ministra zahraničí Tomáše Petříčka
z ČSSD cenu Gratias agit za šíření dobrého jména a propagaci Česka ve světě. Ocenění
dostane například plastický chirurg ze Spojených států Bohdan Pomahač nebo...

Ministr zahraničí předal ceny Gratias agit za šíření dobrého jména ČR ve světě
14.Juni » Rádio Praha

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) předal 15 osobnostem a zástupcům ruské nevládní
organizace Memorial cenu Gratias agit, kterou ministerstvo každoročně uděluje za šíření dobrého
jména České republiky v zahraničí. Laureáty ceny, mezi kterými je na...

Za proslavení Česka ocenili i chirurga Pomahače: „Jsem hrdý na to, že jsem Čech“
14.Juni » Blesk.cz

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) předal 15 osobnostem a zástupcům ruské nevládní
organizace Memorial cenu Gratias agit, kterou ministerstvo každoročně uděluje za šíření dobrého
jména České republiky v zahraničí. Laureáty ceny, mezi kterými je na..

Patnáct osobností a ruská nevládní organizace Memorial převzaly ocenění Gratias agit
14.Juni » Rádio Praha

Cenu Gratias agit za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí letos převzali vynikající
vědci, významní krajané, bohemisté i propagátoři české kultury. Ocenění má podobu křišťálového
globu od akademického malíře Zdeňka Petra. Letos ho z rukou m...

Šíření dobrého jména ČR. Petříček předal ceny Gratias agit, laureátem je i Pomahač
14.Juni » EuroZprávy.cz

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) předal 15 osobnostem a zástupcům ruské nevládní
organizace Memorial cenu Gratias agit, kterou ministerstvo každoročně uděluje za šíření dobrého
jména České republiky v zahraničí. Laureáty ceny, mezi kterými je na...

Ministr Petříček ocenil šíření dobrého jména Česka, jedním z laureátů je i chirurg Bohdan
Pomahač
14.Juni » iROZHLAS

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) předal 15 osobnostem a zástupcům ruské nevládní
organizace Memorial cenu Gratias agit, kterou ministerstvo každoročně uděluje za šíření dobrého
jména České republiky v zahraničí. Mezi laureáty patří český chirurg...

Petříček ocenil krajany za šíření dobrého jména Česka. Cenu dostal Pomahač i Pařízek
14.Juni » Aktuálně.cz

Petříček uvedl, že oceněné spojuje, že nezištně pomáhají šířit dobré jméno Česka bez ohledu na
svou profesi.

Mapují zločiny stalinismu. Teď ruští aktivisté z Memorialu dostanou české ocenění
datum vydání: 14/06/2019 13:23:33 3 dny Za

proslavení Česka ocenili i chirurga Pomahače: „Jsem

hrdý na to, že jsem Čech“

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) předal 15 osobnostem
a zástupcům ruské nevládní organizace Memorial cenu Gratias agit, kterou ministerstvo
každoročně uděluje za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí. Laureáty ceny, mezi
kterými je například český chirurg pracující v USA Bohdan Pomahač nebo ředitel Festivalu
českého umění a kultury Praha - Berlín Dušan Robert Pařízek, označil ministr za nejlepší
reprezentanty Česka v zahraničí. Zdůraznil, že ocenění propagují Česko nezištně.

Ministr Petříček ocenil šíření dobrého jména Česka, jedním
z laureátů je i chirurg Bohdan Pomahač
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Ministr Petříček ocenil šíření dobrého jména Česka, jedním z laureátů je i chirurg Bohdan Pomahač
Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) předal 15 osobnostem a zástupcům ruské nevládní organizace Memorial
cenu Gratias agit, kterou ministerstvo každoročně uděluje za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí.
Mezi laureáty patří český chirurg pracující v USA Bohdan Pomahač nebo ředitel Festivalu českého umění a kultury
Praha - Berlín Dušan Robert Pařízek. Ministr Petříček zdůraznil, že ocenění propagují Česko nezištně.

Odkaz: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/ministr-zahranici-tomas-petricek-oceneni-gratias-agit-sirenidobreho-jmena-ceska_1906141348_cha
Tomáš Petříček Retweeted

MZV ČR @mzvcr Jun 14
#GratiasAgit: Dušan Robert Pařízek Po odchodu do exilu založil v roce 1977 na podporu Charty
77 iniciativu umělců „Dědictví a budoucnost“. Jako umělecký ředitel Festivalu českého umění a
kultury Praha – Berlín přispívá k budování dobrého jména české kultury v Německu.
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Ministr zahraničních věcí České republiky Tomáš Petříček udělil 14.
června 2019 v Černínském paláci Cenu Gratias agit významným
osobnostem a organizacím, které se zasloužily o šíření dobrého jména
České republiky v zahraničí a které nezištně prohlubují zájem o naši zemi
a napomáhají jejímu zviditelňování a příznivému obrazu ve světě. Tato
cena je udělována od roku 1997 a není spojena s finanční odměnou.
„Bylo mi ctí poděkovat významným osobnostem, které svou prací šíří dobré jméno
ČR v zahraničí. Právě v nich má naše země ty nejlepší reprezentanty a diplomaty.
Všichni přitom dělají svou práci nezištně a mnohým se často ani nedostalo
zaslouženého uznání“, řekl ministr Petříček.
Cena Gratias agit za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí pro rok 2019
byla udělena 15 osobnostem a 1 organizaci:
Ceralová Petrofová Zuzana, ČR, podnikatelka, propagátorka české hudby,
kultury a řemesla

Čubirko Volodymyr, Ukrajina, ředitel Dobročinného fondu ViZa, iniciátor
spolupráce mezi Zakarpatskou oblastí a Českou republikou
Hladík Dušan, USA, kněz, misionář, doktor teologie a církevní historik
Jerie Beatrix, Švýcarsko, propagátorka české hudby, umělecká vedoucí
Mendelssohnova festivalu
Krajný Miloš, Kanada, lékař, organizátor hudebních večerů "Nokturna ve městě"
Lipovac Marijan, Chorvatsko, bohemista, historik
Milkani Piro, Albánie, filmový režisér a scénárista, bývalý diplomat
Mirchi Reza, Írán, podporovatel poznávání a sbližování české a iránské kultury
Pařízek Dušan Robert, Německo, herec, režisér, dramatik, umělecký ředitel
Festivalu českého umění a kultury Praha - Berlín
Peterlik Karl, Rakousko, rakouský diplomat působící v Praze v přelomových letech
1968 a 1989
Podwal Mark, USA, lékař, grafik, malíř, ilustrátor, filmař, dlouhodobý propagátor
české a židovské tradice v USA
Pomahač Bohdan, USA, plastický chirurg
Sriratana Verita, Thajsko, profesorka, propagátorka ČR v Thajsku
Tihounová Tea in memoriam, Zambie, zakladatelka a vedoucí mise Charity ČR v
Zambii
Voříšek Jan, Gruzie, realizátor charitativních projektů
Memorial, Rusko, mezinárodní historicko-osvětová, dobročinná a lidskoprávní
společnost

galerie
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