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V Ostravě 22. září 2019 

 

Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil AČR mají stálou přízeň návštěvníků 

 

 

Předáním ceny za nejlepší letovou ukázku dle hlasování diváků kpt. Ivu Kardošovi a Martinu Šonkovi, 
primátorem města Ostravy, skončily symbolicky XIX. Dny NATO v Ostravě & X. Dny Vzdušných sil AČR. 
Jejich výjimečná show, kterou předvedli při společném vystoupení letounů JAS-39 Gripen a Extra 300, 
byla vnímána jako poděkování divákům za jejich dlouholetou přízeň k největší bezpečnostní show v 
Evropě a organizátorům za skvělou práci, kterou na akci odvádějí. To dokazuje i návštěvnost XIX. 
ročníku Dnů NATO v Ostravě & X. Dnů Vzdušných sil AČR, které za oba dny navštívilo 220 tisíc diváků. 
I tímto údajem, který se pomalu stává dlouholetým průměrem návštěvnosti akce při dobrém počasí, Dny 
NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil AČR jasně dokazují, že právem patří k evropské špičce. 
O vysoké mezinárodní prestiži akce svědčí letošní účast 17 zemí, jejichž uniformované složky společně 
předvedly atraktivní program, který během šestnácti hodin připravil 70 dynamických ukázek ve vzduchu 
i na zemi. Program XIX. Dnů NATO v Ostravě & X. Dnů Vzdušných sil AČR byl důstojnou oslavou 20. 
výročí vstupu České republiky do Severoatlantické aliance a 70. výročí od vzniku Severoatlantické 
aliance.  Plochu vyčleněnou pro pozemní dynamické ukázky po celý den obléhaly davy diváků, kteří 
neúnavně tleskali každé prezentaci vojáků, policie, hasičů, záchranářů, vězeňské i celní služby. V 
množství spokojených návštěvníků se místy ztrácela i technika všech zúčastněných složek.  
„Máme radost, že Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil AČR získávají trvalou přízeň spokojených 
fanoušků. Patří jim za to náš dík. Současně chci poděkovat všem, kteří naši akci podporují, a kteří se 
na naší akci organizačně podílejí,“ sdělil Zbyněk Pavlačík, předseda Jagello 2000, hlavní organizátor 
akce. 
XIX. Dny NATO v Ostravě & X. Dny Vzdušných sil AČR se za dobu svého konání staly místem setkání 
široké veřejnosti, ale i odborníků na problematiku bezpečnosti, státních činitelů a diplomatů. Účastnili 
se např. Jan Hamáček – první místopředseda Vlády ČR a ministr vnitra ČR, doc. Ing. Karel Havlíček, 
Ph.D., MBA – místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR, Mgr. Lubomír Metnar – ministr 
obrany ČR, JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. – ministryně financí ČR. Poprvé se na akci setkali i Ministři 
obrany zemí V4, kteří jednali o problematice obrany. Ale nejde jen o jednání na vysokých úrovních, 
protože pozorní návštěvníci akce mohou vidět, že spolu komunikují i účastníci různých ozbrojených 
složek z různých zemí, a to na velmi přátelské úrovni. Ta je, spolu se snahou o maximální bezpečnost 
všech zúčastněných, pro Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil AČR velmi příznačná pro všechny 
ročníky konání akce. Nejinak tomu bude i na jubilejním, dvacátém ročníku akce. 

 

V případě dotazů kontaktujte, prosím: 

Zbyněk Pavlačík, CEO & spoluzakladatel 

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

 



 

 

Další tiskové podklady naleznete: 
www.natodays.cz/tiskova-sdeleni                                        
 
Organizátory Dnů NATO v Ostravě jsou Jagello 2000, Generální štáb Armády České republiky, Hasičský záchranný sbor 
Moravskoslezského kraje, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje Policie České republiky, Zdravotnická 
záchranná služba Moravskoslezského kraje a Letiště Ostrava, a.s. –  provozovatel Letiště Leoše Janáčka Ostrava.  

Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky podporuje Moravskoslezský kraj, statutární město Ostrava, 
Ministerstvo obrany České republiky, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky a Public Diplomacy Division NATO.  

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 spolku 
je informovat veřejnost o bezpečnostní politice a transatlantických vztazích. 
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