
 

TISKOVÁ ZPRÁVA  
 

 

 V Ostravě 14. února 2013 
 

 
„Hv ězdní“ Turkish Stars p řiletí op ět do Ostravy!  
 

 

Organizáto ři Dnů NATO v Ostrav ě & Dnů Vzdušných sil Armády České republiky mohou potvrdit 
první letošní hv ězdu, resp. hv ězdy. Do Ostravy v zá ří opět přiletí Türk Yıldızlari – Turkish Stars  
(v překladu turecké hv ězdy), které p řed dvěma lety uchvátili desetitisíce návšt ěvníků zářijové 
akce nejen svým vystoupením s efektními kou řovými efekty, ale také originálním komentá řem 
prokládaným českými frázemi.  

 
„Věříme, že jsme udělali obrovskou radost nejen fanouškům této světoznámé letecké akrobatické 
skupiny, ale i řadě návštěvníků naší akce,“ podotýká Zbyněk Pavlačík, předseda sdružení Jagello 2000, 
které Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky na Letišti Leoše Janáčka 
Ostrava organizuje. „Bezprostředně po jejich předloňském vystoupení se totiž strhla doslova lavina 
dotazů a žádostí o opětovné pozvání této skupiny, protože při svém vystoupení opravdu doslova 
uchvátili celý areál. Vloni jsme s jejich účastí nebyli úspěšní, o to více nás těší, že naši akci zahrnuli  
do svých plánů v letošním roce,“ dodává Pavlačík. 

   
Je přitom nezvyklé, aby se takové „eso“ programu potvrdilo tak brzo zkraje roku. „O to více nás oficiální 
potvrzení těší,“ přitakává Pavlačík, podle kterého je to nejen vyústění několikaměsíčních intenzívních 
jednání, ale také potvrzení skutečnosti, že Ostrava se již v rámci „extraligy evropských show“ stala 
plnohodnotným hráčem. 

Turecké letectvo se Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil Armády České republiky účastní  
od roku 2011, kdy se návštěvníkům v české premiéře představily právě Turkish Stars, částečně také  
při příležitosti 100. výročí existence tureckých vzdušných sil. V loňském roce pak turecká vlajka zavlála 
v letištním areálu díky dalšímu premiérovému vystoupení ve střední Evropě, a to novému tureckému 



display týmu F-16 SOLOTURK (ten byl založen právě při příležitosti oslav tureckého letectva) létajícího 
se stojem F-16 ve velice atraktivním markingu. 

„Dosavadní účast tureckých vzdušných sil se nesmazatelně zapsala do paměti návštěvníků Dnů NATO 
v Ostravě & Dnů Vzdušných sil Armády České republiky. Je potřeba za toto turecké straně poděkovat  
a těšit se na letošní představení,“ uzavírá Zbyněk Pavlačík.  

   
Tým Türk Yıldızları byl zformován v roce 1992 a poprvé se představil pod názvem Turecké hvězdy roku 
1993. Jako jedna z mála skupin (v Evropě se jedná pouze o švýcarskou Patrouille Swiss) využívá 
nadzvuková bojová letadla, konkrétně obratné stíhače NF-5. Ty jsou atraktivně stylizované do tureckých 
národních barev – červené a bílé. Letouny rovněž prošly dalšími úpravami pro lepší využití v rámci 
akrobatického týmu. Skupina je držitelem světového unikátu, neboť v roce 2001 sledoval její vystoupení 
v ázerbajdžánském Baku celý jeden milion lidí. 

 
Organizátory akce jsou sdružení Jagello 2000, Velitelství společných sil Armády České republiky, 
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského  
kraje Policie České republiky, Letiště Leoše Janáčka Ostrava a Územní středisko záchranné  
služby Moravskoslezského kraje. Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České  
republiky podporuje Ministerstvo obrany České republiky, Ministerstvo zahraničních věcí  
České republiky, Moravskoslezský kraj, Public Diplomacy Division NATO a Statutární město Ostrava.  

 

Letošní XIII. Dny NATO v Ostravě & IV. Dny Vzdušných sil Armády České republiky se budou konat 
na Letišti Leoše Janáčka Ostrava ve dnech 21. a 22. září 2013. Bližší informace jsou k dispozici  
na oficiálních stránkách akce www.natodays.cz.   

 

 

 

 

 
 

Občanské sdružení Jagello 2000 je v České republice hlavním subjektem v oblasti komunikační strategie členství v Severoatlantické alianci  
a bezpečnostní politiky obecně a podílí se rovněž na projektech zaměřených na Evropskou unii. Hlavním cílem sdružení  
je informovat veřejnost o bezpečnostní politice a transatlantických vztazích. 

 

 

www.jagello.org  
 


