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Vážení spoluobčané,
dlouho jsem nad tímto oslovením váhal,
ale nakonec mi přišlo jako nejvhodnější.
Dovoluji si Vás oslovit jako představitel
obecně prospěšné společnosti Praha
olympijská, kterou zřídilo hlavní město
Praha a Český olympijský výbor s úkolem
zajišťovat činnosti související s kandidaturou Prahy a České republiky
na pořádání letních olympijských her
v roce 2016 či 2020.
A protože se olympijská kandidatura
týká všech obyvatel České republiky, nejen těch, kteří milují sport, či
jen těch, kteří žijí v Letňanech, zvolil jsem právě toto oslovení. Jedním
z úkolů naší společnosti je informovat veřejnost o procesu kandidatury.

20. 11. 2007
Řada informací je na internetových stránkách
www.praha2016.org,
o kandidatuře referují
všechna média a tento
nepravidelný zpravodaj
berte, prosím, jako další
možnost, kde můžete
získat co nejvíce informací o kandidatuře a všem, co s ní souvisí.
Máte-li nějaké otázky či témata, kterým
se máme věnovat, napište nám na
zpravodaj@prahaolympijska.cz. Rádi se
necháme inspirovat.
Tomáš Petera, ředitel
PRAHA OLYMPIJSKÁ, o.p.s.

PRAHA JE UCHAZEČSKÝM MĚSTEM
Dne 4. září 2007 podepsali primátor Hlavního
města Prahy Pavel Bém a předseda Českého
olympijského výboru Milan Jirásek dopis, kterým Mezinárodnímu olympijskému
výboru oznamují zájem ucházet se o letní
olympijské hry v roce 2016. Tím se Praha stala
oﬁciálně podle pravidel MOV uchazečským
městem.
„Jsme si vědomi, že jsme teprve na začátku
dlouhé cesty, ale my jsme všichni rozhodnuti vytrvat. Doufám, že vytrvá i pražská
radnice a její politická reprezentace,” řekl
předseda Českého olympijského výboru
Milan Jirásek.
„Olympiáda je obrovská výzva pro Prahu,
ale i pro celou Českou republiku, je výzvou,
která se dotýká naší národní hrdosti. Není
to otázka pouze nějakého sportovního fandovství, je to otázka hluboce pragmatická
a v dnešní době především ekonomická.
Kromě toho, že jsme hrdi na naše sportovce, že se těšíme na jejich úspěchy při
letní olympiádě v Praze, ať už to bude rok
2016 nebo nějaký další rok, tak Praha i já
naprosto přesně víme, co děláme. Máme
to naprosto přesně spočítáno, víme, kolik do olympiády vložíme, a víme také,
kolik z ní získáme. Víme, jaký význam
má olympiáda pro dokončení nejenom
městské pražské infrastruktury, ale pro
dokončení infrastruktury celé České

republiky. Jsme všichni v národním týmu,
to znamená, že Praha je vlajkovou lodí,
ale letní olympijské hry jsou olympijskými hrami celé České republiky,“ řekl před
slavnostním podpisem primátor hl. m.
Prahy Pavel Bém.
Slavnostnímu podpisu v primátorské rezidenci byli kromě Pavla Béma a Milana
Jiráska přítomni úspěšní reprezentanti
České republiky v čele s Danou Zátopkovou, čerstvými mistry světa v atletice
Barborou Špotákovou a Romanem Šebrlem
a paralympijským vítězem a mistrem světa
v cyklistice Jiřím Ježkem. Slavnostního
podpisu se dále účastnili Štěpánka Hilgertová, Miloslava Hübnerová-Rezková, Petr
a Jarmila Čermákovi, Oldřich Svojanovský
a Ludmila Formanová.

OTÁZKA A ODPOVĚĎ
Co budeme dělat
s betonovými pomníky?
Žádné nevzniknou. Pokud
Česká republik a hr y získ á,
bude třeba postavit jen
tři nová sportoviště. Přitom
aquapark Šutka bude před
dokončením či dokončen,
v Letňanech vznikne ceremoniální stadion konverzí
arény na výstavišti a zbývá
jen velodrom pro cyklisty.
Všechny stavby musejí mít
využití před hrami a hlavně po
nich. To je nabídka České republiky olympijskému hnutí.

Plavecký areál Šutka v době OH

SOUPEŘI ZNÁMI
Praha a spolu s ní celá Česká republika se
v nadcházejících měsících utkají o možnost
hostit v roce 2016 letní olympijské hry
s těmito městy: Baku, Dauhá, Chicago,
Madrid, Rio de Janeiro a Tokio.
„To, že se nakonec navzdory častým avízům
do uchazečského souboje přihlásilo ‚pouze‘
šest protivníků, je pro nás skvělá zpráva.
Mezi užší konkurencí se Praze podaří snáze
vyniknout a zaujmout. Nikdo nebude
zobecňovat, výčet sedmi měst není dlouhý
a každý bude jmenovat všechny kandidáty,

celý svět se tedy dozví, že i Praha má zájem
hostit největší sportovní svátek světa.
Soupeři jsou silní, ale o hry se ucházíme
proto, aby bylo vidět, že to myslíme vážně.
Tak musíme i vystupovat a vyplňovat
uchazečský dotazník,” komentoval složení
uchazečské sedmičky ředitel společnosti
Praha olympijská Tomáš Petera.
„Teď máme sedm vynikajících nabídek,”
uvedl při oznámení uchazečských měst
Jacques Rogge, prezident Mezinárodního
olympijského výboru.
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KLÍČOVÉ TERMÍNY KANDIDATURY
14. ledna 2008 – termín pro odeslání uchazečského dotazníku
leden – červen 2008 – posuzování uchazečského dotazníku MOV
červen 2008 – výběr kandidátských měst pro XXXI. olympijské hry výkonným výborem MOV v Lausanne
12. února 2009 – termín pro odeslání kandidátských dotazníků vybraných měst
2. října 2009 – volba pořadatele XXXI. olympijských her v roce 2016 na 121. volebním zasedání MOV v Kodani

OLYMPIÁDA PRO ČESKOU REPUBLIKU
Společnost Praha olympijská postupně představuje veřejnosti prostřednictvím zástupců sdělovacích prostředků
jednotlivé kapitoly uchazečského dotazníku, který musí být do 14. ledna 2008 odeslán do sídla MOV.
V polovině září bylo prezentováno, jakým způsobem bude zpracována čtvrtá kapitola uchazečského dotazníku – VENUES
(olympijská infrastruktura).
Pokud Praha uspěje se svou olympijskou kandidaturou, vzniknou v České republice pouze tři nová sportoviště. Velodrom
pro cyklisty v Praze či Brně, plavecký areál úpravou budovaného aquaparku v Praze na Šutce a pochopitelně
ceremoniální stadion, a to konverzí výstaviště v Letňanech.
Pro přípravu her se počítá se třemi druhy sportovišť. Vlastními olympijskými – jistotu má třeba jachting na Lipně,
veslování a kanoistika v Račicích či slalom na divoké vodě v Troji. Dále pak tréninkovými centry a přípravnými kempy.
V obou případech se počítá s rozvojem stávajících sportovišť, která budou postupně opravena a dostavěna. Vznikne
tak postupně 130 sportovišť v 75 místech České republiky pro rekreační i výkonnostní sport.

www.praha2016.org
Aktuality o olympijské kandidatuře, uchazečský dotazník v originální podobě zaslaný Mezinárodním olympijským
výborem, podrobné vizitky měst, která bojují s Prahou, i dokumenty, studie a analýzy, které se kandidatury týkají,
to vše najdete na oﬁciálních uchazečských stránkách.

HERCI A ZPĚVÁCI V JEDNOM TÝMU
S cílem představit veřejnosti uchazečské logo a vedle toho
připomenout, že jde o kandidaturu celé České republiky,
probíhá v těchto dnech vizuální kampaň se sloganem
„Všichni jsme v národním týmu“. Na fotograﬁích Herberta Slavíka sportují na pozadí dominant Prahy, Brna a Ostravy Jan Tříska, Helena Zeťová, Václav Vydra, Pavel Liška
a Richard Krajčo. I oni jsou v jednom týmu a podporují
záměry kandidatury. Proč? O tom v některém z příštích vydání našeho zpravodaje.
PRAHA OLYMPIJSKÁ, o.p.s., Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
zpravodaj@prahaolympijska.cz, www.praha2016.org

