TISKOVÁ ZPRÁVA
V Ostravě 24. ledna 2012

V centrále Severoatlantické aliance v Bruselu byla zahájena fotografická výstava o Dnech NATO v Ostravě.

Jako velké ocenění vnímají organizátoři akce Dnů NATO V Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České
republiky výstavu, která byla zahájena v prostorách ústředí Severoatlantické aliance v Bruselu. Výstava s
názvem NATO DAYS IN OSTRAVA & CZECH AIR FORCE DAYS: “OUR SECURITY IS NOT GIVEN” mapuje u
příležitosti desátého výročí konání Dnů NATO v Ostravě akci od jejího počátku až po dobu, kdy se stala
nejnavštěvovanější dvoudenní akcí v České republice. Výstava potrvá ve veřejné části centrály celý tento
týden.
Včerejšího slavnostního otevření výstavy se na pozvání stálého zástupce České republiky v NATO, Martina
Povejšila a předsedy sdružení Jagello 2000, Zbyňka Pavlačíka, zúčastnili představitelé velení NATO a další
osoby z řad diplomatů a politiků. Několik desítek fotografií zachycuje zajímavé okamžiky ze všech konaných
ročníků Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil Armády České republiky. "Výstava je průřezem dosavadní
desetileté historie Dnů NATO v Ostravě, které se postupně staly nejvýznamnější akcí svého druhu ve střední
Evropě," řekl Zbyněk Pavlačík, předseda sdružení Jagello 2000, které ostravskou akci organizuje.
Rozsáhlá expozice je přitom teprve druhou podobnou prezentací některého z českých projektů v bruselské
centrále NATO.
"Za desetiletí se akce vyvinula z poměrně skromné statické prezentace armády České republiky až v robustní
show s mezinárodní účastí, což je v aliančním kontextu na evropském kontinentě unikátní záležitost,"
konstatoval český velvyslanec při NATO Martin Povejšil. Samotná výstava podle něj ihned vzbudila živý
zájem a česká delegace proto uvažuje, že ji později přesune i na některá další alianční velitelství v Evropě.
Pak by mohla zamířit i do USA.
Největší přehlídku armádních, policejních a záchranářských jednotek vidělo loni v září rekordních 225 tisíc
lidí. Dvoudenní program se skládá z prezentace těžké vojenské, policejní i záchranářské techniky,
dynamických ukázek výcviku speciálních jednotek, leteckých ukázek a prezentace výzbroje, výstroje a
vybavení útvarů. Mezi největší atrakce minulého ročníku zcela jednoznačně patřila opakovaná účast těžkého
strategického bombardovacího letounu B‐52 a několik českých premiér: akrobatické skupiny Turkish Stars,
izraelských bojových strojů F‐15D Baz, švédského letounu včasné výstrahy S100D Argus a evropská premiéra
zásahové jednotky německé celní správy (ZUZ). Zajímavostí byla i účast akrobatické skupiny Baltic Bees
z Lotyšska na strojích české výroby L‐39 Albatros. Nikde jinde není možné na jediném místě zhlédnout
špičkové umění a techniku nejenom vojáků, hasičů a policistů, ale také celníků, vězeňské služby, městské
policie a dalších elitních útvarů. Dny NATO v Ostravě i přesto zůstávají nekomerční akcí se vstupem zdarma.
Loňský ročník Dnů NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky v Ostravě se zapsal do
historie konání této akce i tím, že na ní vlálo rekordních osmnáct účastnických vlajek ‐ sedmnácti států
světa a vlajky NATO. Zástupci armád, které do Ostravy přiletěly, mají své působiště v regionech tří světadílů.
Opakovaná účast většiny účastnických zemí svědčí o tom, že Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil
Armády České republiky jsou respektovány jejími partnery, zejména pro kvalitní organizaci akce a její
přátelskou atmosféru.
Další ročník Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil Armády České republiky proběhne 22. ‐23. září 2012 a
pozitivně se vyvíjející jednání s potenciálními účastníky akce slibují pro návštěvníky opět velmi zajímavý
program.
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Organizátory Dnů NATO v Ostravě jsou sdružení Jagello 2000, Velitelství společných sil Armády České republiky, Hasičský záchranný
sbor Moravskoslezského kraje, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského 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

