
 

TISKOVÁ ZPRÁVA  
 

 
 V Ostravě 26. března 2014 
  
České „ Dny NATO v  Ostrav ě“ op ět získaly  prestiž ní evropské ocen ění. 
 

 

 
Na zasedání European Airshow Council se v belgických Antverpách každoročně setkávají organizátoři 

nejvýznamnějších air show z Evropy a na světě. Spolu se zástupci autorit v oblasti vojenského i civilního 

letectví a představiteli display teamů řeší aktuální otázky u veřejností oblíbených akcí.  Součástí setkání je 

i udělení cen za akce v uplynulém kalendářním roce. Dny NATO v Ostravě v náročné konkurenci opět 

získaly prestižní ocenění za 3. místo v kategorii marketing a propagační předměty. 

 

Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil AČR patří k nejdůležitějším letecko-armádně-bezpečnostním 
akcím ve střední Evropě. Jejím cílem je prezentovat široké veřejnosti co nejširší škálu prostředků, kterými 
disponuje Česká republika a její spojenci na poli zajišťování bezpečnosti. Hlavním organizátorem je sdružení 
Jagello 2000. 

„V Antverpách se nám podařilo obhájit loňské ocenění za třetí místo v kategorii nejlepší marketing a 
propagační předměty. Jedná se o prestižní potvrzení dlouhodobě vysoké úrovně Dnů NATO v Ostravě a 
děkujeme všem našim fanouškům za jejich přetrvávající podporu a přízeň,“ komentuje úspěch akce Zbyněk 
Pavlačík, předseda sdružení Jagello 2000. „Celková úroveň jednotlivých prezentací se oproti loňsku výrazně 
zvýšila, obhájení loňské třetí příčky v konkurenci s britským AirTatoo či švýcarským Air Payerne je proto 
velmi cenné,“ dodal Pavlačík. Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil AČR tak v průběhu čtyř let získalo 
třikrát ocenění v této kategorii.  

Loňský 13. ročník Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil Armády České republiky, který se konal ve velmi 
náročných meteorologických podmínkách, navštívilo 145 000 osob. Hlavními atrakcemi programu na Letišti 
Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově byl slavnostní společný průlet taktických letectev České a Slovenské 
republiky, ojedinělá demonstrace čerpání paliva za letu dvou letounů JAS-39 Gripen z letounu KC-130 
Herkules, česká premiéra španělské akrobatické vrtulníkové skupiny Patrulla ASPA a divácky oblíbená 
letecká akrobatická skupina Turkish Stars. Na zemi dominoval statickým ukázkám An-124 Ruslan s 
atraktivními ukázkami nakládání a vykládání obrněného transportéru Pandur. 

Letošní ročník akce se koná ve dnech 20. - 21. září 2014 a vstup je opět zdarma. 

-konec zprávy- 

 

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte, prosím: 

Zbyněk Pavlačík, jagello@jagello.org, tel. +420 597 479 208 

 

 
 

Organizátory Dnů NATO v Ostravě jsou sdružení Jagello 2000, Velitelství společných sil Armády České republiky, Hasičský záchranný 
sbor Moravskoslezského kraje, Krajské ředitelství policie Severomoravského kraje Policie České republiky a Letiště Leoše Janáčka 
Ostrava. Akci podporuje Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, Moravskoslezský kraj, Public Diplomacy Division NATO a 
Statutární město Ostrava.  

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  

 


