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LONDÝN 18. apríla (WEBNOVINY) - Britská olympijská horúčka dosiahne v stredu ďalšie
štádium, do otvorenia Hier XXX. olympiády zostane posledných 100 dní.
Organizátori pripravili na tento deň viacero sprievodných podujatí, všetky so spoločným
menovateľom - 100.
V Londýne sa začnú ďalšie testovacie podujatia, k slovu sa dostanú ragbisti-vozičkári,
synchronizovaní plavci a strelci.
Významný míľnik presiahne hranice usporiadateľskej krajiny. V USA sa bývalý profesionálny
majster sveta v boxe Lennox Lewis prevezie na bicykli na čele 100-členného pelotónu po South
Beach v Miami. Sprievod sa nebude dať prehliadnuť, jeho súčasťou bude aj typický londýnsky
dvojposchodový autobus - double decker.
Do celosvetových osláv sa zapoja aj diplomati, rôzne podujatia usporiada sto britských
veľvyslanectiev a komisií. V troch európskych mestách sa uskutočnia preteky v behu na 100 m
- v Berlíne pod Brandenburskou bránou, v Sarajeve na Olympijskom štadióne a v Petrohrade na
Palácovom námestí.
&quot;Som rád, že britské veľvyslanectvá po celom svete sa spoja a pripomenú si sto dní do
otvorenia najväčšej športovej šou na svete,&quot; povedal námestník britského ministerstva
zahraničných vecí pre olympijské a paralympijské hry Jeremy Browne.

Londýn prepíše históriu
Britská metropola sa 27. júla stane prvým mestom na svete, ktoré usporiada moderné
olympijské hry tretíkrát v histórii.
&quot;Sto dní pred začiatkom sme presne tam, kde sme chceli byť. Sme pripravení privítať v
Londýne športovcov z celého sveta. Milióny obyvateľov Veľkej Británie sa chystajú osláviť
najväčšie športové podujatie planéty,&quot; hlásia organizátori.
Prezident organizačného výboru a bývalý výborný atlét Sebastian Coe sa v stredu
predpoludním zúčastnil na slávnosti v Kráľovskej botanickej záhrade v Kewe v juhozápadnom
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Londýne.
Pri príležitosti OH v záhrade vysadili do tvaru olympijských kruhov 20 000 kvetov, ktoré sú
viditeľné z lietadiel smerujúcich na letisko Heathrow. &quot;Očakávania sú vysoké a nemôžeme
sklamať. Krajina je toto leto pripravená prijať celý svet a bude to veľká oslava, na ktorú
nezabudneme,&quot; povedal Sebastian Coe.
V Londýne sa už uskutočnilo 31 zo 42 predolympijských podujatí. V stredu sa začínajú ďalšie
testovacie súťaže v ragby na vozíčku, synchronizovanom plávaní a v športovej streľbe.
Organizátori finišujú aj s prípravami, na dočasne vybudovaných športoviskách musia v
najbližších dňoch umiestniť 200-tisíc sedadiel.
Hry otvorí kráľovná
Hry XXX. olympiády otvorí na štadióne v Stratforde vo východnom Londýne 27. júla britská
kráľovná Alžbeta II. Londýn hostil olympijské hry už v rokoch 1908 a 1948. Organizátori pracujú
s rozpočtom 9,3 miliardy libier. Aj keď zďaleka nedosahuje úroveň z predchádzajúcich OH v
Pekingu, Londýnčania veria, že pripravia veľkú oslavu, na ktorú svet nezabudne.
V britskej metropole 100 dní pred začiatkom OH panujú aj menšie obavy, ako sa mesto
vyrovná s náporom na dopravný systém. Ďalším problémom je kriminalita a bezpečnostná
situácia, za posledných 7 rokov pri bombových útokoch vo verejných prostriedkoch zabili 52
ľudí. Na bezpečnosť OH bude dohliadať 40-tisíc vojakov, policajtov a pracovníkov
bezpečnostných služieb.
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