TISKOVÁ ZPRÁVA
V Ostravě 20. července 2012
Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil AČR 2012 ve znamení rekordů

Nejnavštěvovanější vícedenní akce v České republice každoročně přesvědčuje návštěvníky a příznivce o
své výjimečnosti, neustálém růstu významu a kvality programu akce i jejího provedení. 12. ročník nebude
výjimkou. Naopak, bude programově nejbohatší v celé dosavadní historii akce a ve znamení divácky
atraktivních rekordů. Svou účast potvrdilo již 20 zemí. Hlavním mottem 12. Dnů NATO v Ostravě & 3. Dnů
Vzdušných sil AČR je připomenutí 10. výročí summitu NATO v Praze, který rozhodl o rozšíření Aliance o 7
středoevropských a východoevropských zemí. Mezi hlavní atrakce víkendové show na Letišti Leoše
Janáčka Ostrava v Mošnově 22. ‐ 23. září 2012 bude patřit vystoupení legendární britské akrobatické
skupiny Red Arrows.
Dny NATO v Ostravě 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. Součástí akce jsou besedy, filmové projekce, semináře a
prezentace vojenské a záchranářské techniky gradující víkendovým programem na Letišti Leoše Janáčka
Ostrava, který se skládá z prezentace těžké vojenské, policejní i záchranářské techniky, dynamických ukázek
výcviku speciálních jednotek, leteckých ukázek a prezentace výzbroje, výstroje a vybavení útvarů vojáků,
hasičů a policistů, ale také celníků, vězeňské služby, městské policie a dalších elitních útvarů.
Připravovaný ročník je právem považovaný za rekordní, svou účast potvrdilo již 20 zemí, oproti loňským
sedmnácti. Premiérovou účast na akci potvrdilo Švýcarsko, Slovinsko, Estonsko a Litva. K divácky
nejatraktivnějším částem programu patří vždy letové ukázky, kterých bude v každém z víkendových dnů 250
minut! Výjimečnou účast pěti display teamů potvrdilo Královské letectvo Velké Británie (RAF), včetně
legendární akrobatické skupiny Red Arrows, která mimo Velkou Británii vystoupí letos jen ve čtyřech zemích
včetně ČR. Premiérově se předvede ve vzduchu např. letectvo Francie s dvojicí nadzvukových bitevníků
Mirage 2000N ‐ takzvaný Ramex Delta, který doposud v zahraničí nikdy nevystupoval, italské letectvo
s ukázkou stíhače Eurofighter Typhoon a dopravním letadlem C‐27J Spartan, Švýcarsko s vrtulníkem Super
Puma nebo Slovinsko s výcvikovým strojem PC‐9M Hudournik. Zajímavostí je i display team F‐16 Soloturk
tureckého letectva nebo SU‐22 polského letectva. V rámci statických ukázek je rekordní účast i US Air
Force, kromě legendárního bombardéru B‐52 budou k vidění i stíhací F‐15E, F‐16, tankovací KC‐135 nebo
dopravní C‐130 Herkules. I tentokráte mohou diváci navštívit jeden ze dvou přítomných letounů systému
AWACS. Celkově bude v rámci statických i dynamické ukázek přes 60 letadel a vrtulníků. Spolu s necelými 3
hodinami dynamických ukázek pozemních jednotek se tak mohou návštěvníci těšit na zážitky bohatý
víkend.
Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil AČR nejsou jen o programu pro diváky. Jsou také platformou k
rozvíjení mezinárodní expertní dimenze – Vrtulníková konference, Česko‐slovenská transatlantická cena a
místem k setkávání významných hostů na odborné, politické a společenské úrovni. V tomto roce je
očekávána např. návštěva velitelů letectev pěti zemí. Součástí akce je také doprovodný program – čtvrtek
20.9. Jeden den s Dokumenty ČT, Minikino kavárna Ostrava, pátek 21.9. Beseda s piloty v Domě knihy
Librex.
Vstup na akci, včetně víkendového programu na Letišti Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově 22. ‐ 23. září
2012, zůstává nadále bezplatný.
KONEC ZPRÁVY

Více na www.natodays.cz.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte, prosím:
Zbyněk Pavlačík, jagello@jagello.org, tel. +420 597 479 208
nebo Jaromír Krišica, krisica@crestcom.cz, +420 603 543 572

•

Přes 60 letadel a vrtulníků na dynamické i statické ukázky

•

Přes 4 hodiny (4h10min=250 minut) letových a téměř 3 hodiny (2h50minut=170 minut) pozemních
ukázek

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte, prosím:
Jaromír Krišica, krisica@crestcom.cz, 603543572

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

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.
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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.
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