MUDr. Helena Šebáková
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje
Na Bělidle 7
702 00 Ostrava

V Ostravě, 9. listopadu 2018

Vážená paní ředitelko,

druhý zářijový víkend, tj. 8.-9.
nejvýznamnější

září

2018 se na

Městském

stadionu v

Ostravě-Vítkovicích uskutečnila

atletická sportovní událost letošního roku a vlastně vůbec největší atletická akce,

kterou lze v současné době na území České republiky uspořádat - IAAF Kontinentální pohár
v atletice Ostrava 2018.

Dovolte mi poděkovat jménem svým a také jménem celého organizačního výboru za podporu,
kterou jste vyjádřili Kontinentálnímu poháru. Bez Vaší pomoci a spolupráce bychom tuto prestižní
světovou týmovou atletickou akci nemohli uspořádat v takovém rozsahu, v jakém se nám to
podařilo.

Byli jste pro nás významným partnerem, a především díky Vaší podpoře a vzájemné spolupráci se
nám podařilo zdárně technicky, logisticky a organizačně zajistit tuto akci na vysoké úrovni.
V rámci Kontinentálního poháru se v Ostravě představilo více než čtyři sta atletických rekordmanů,
olympijských vítězů i mistrů světa a akci přímo na stadionu navštívilo přes 22 000 diváků. Přímý
přenos z obou soutěžních dní vysílala Česká televize prostřednictvím více než 150 zahraničních

televizních stanic a programových kanálů do všech zemí světa. Z reakcí, které jsme obdrželi je vidět,
že si všichni tuto

výjimečnou

atletickou akci v

Ostravě náležitě

užili což potvrzují také pozitivní

a děkovné ohlasy z řad zástupců Mezinárodní asociace atletických federací (IAAF), kontinentálních
týmů

a mezinárodních partnerů.

Jsem velmi rád, že jsme všichni mohli být u konání této

jedinečné

atletické akce. A jelikož jsme

všichni byli jedním týmem, dovoluji si Vám zaslat, jako poděkování, startovní číslo deklarující naše
společné

úsilí.

v úctě,

@TOK

OSTRAVA 2018
08-09 September

Kont inentální pohár IAAF 2018 s.r.o.

City Sl,>dium

Diskařská

2431/4, 169 00 Praha 6 - Břevnov

Czech Republic

gsm: +420 605 801 030
e-mail: vbocek@ostrava2018.org
website: www.ostrava2018.org

Krajské hygienické stanici
Moravskoslezského kraje
IAAF Kontinentální pohár v atletice

VA 2018
září
Městský stadion
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