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Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil AČR získaly tři prestižní evropská ocenění 
 

 

Celkem tři prestižní ceny získaly Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil AČR na letošním zasedání 

prestižního European Airshow Council, které se konalo 3. - 5. března na Maltě.  

Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil AČR získaly Paul Bowen Trophy  za výjimečný přínos 

evropským air show. Tato cena je každoročně udělována jedné akci, kterou odborníci vyhodnotí jako 

přínosnou pro rozvoj leteckých dnů v evropském měřítku. V loňském roce Paul Bowen Trophy putovala 

do Španělska, a dříve vyhrály třeba Radom Airshow v Polsku či britská Jersey International Air Display.  

„Organizátoři Dnů NATO v Ostravě každoročně přesvědčují, že jim záleží na spokojenosti návštěvníků 

i účastníků, stejně jako se kontinuálně snaží získávat a aplikovat poznatky a zkušenosti získané z jiných 

zahraničních akcí," uvedl při předávání Gilbert Buekenberghs, předseda European Airshow Council 

(Evropské rady leteckých show). 

Dalším oceněním je 3. cena v kategorii "Media & Marketing". Právě v  této kategorii Dny NATO v Ostravě 

& Dny Vzdušných sil AČR získaly již pátou cenu během posledních šesti let. Odborná porota dvakrát 

akci udělila první a třikrát třetí místo a akce je tak rekordmanem v tomto ocenění. 

Do třetice pak Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil AČR byly na základě hlasování fanoušků 

vyhlášeny za  nejlepší evropskou leteckou show pro fotografy za rok 2015. Tato cena byla letos udělena 

vůbec poprvé, jejím iniciátorem je nizozemský spotterský portál 4Aviation.nl 

„Celkem tři ocenění, jež jsme letos na Maltě obdrželi v náročné zahraniční konkurenci, jsme opravdu 

nečekali. Je to pro všechny, kteří se na náročné přípravě podílejí, velká pocta. Něco podobného 

se žádnému jinému subjektu nepodařilo," uvedl Zbyněk Pavlačík, předseda Jagello 2000.   

Posledním velkým mezinárodním úspěchem pro hlavního organizátora, Jagello 2000, je místo 

v mezinárodním boardu European Airshow Council, které bylo předsedovi Jagello 2000 Zbyňkovi 

Pavlačíkovi na víkendovém zasedání na Maltě nabídnuto.  „Vnímám to jako poctu a současně unikátní 

příležitost, jak mít možnost sledovat i ovlivňovat aktuální trendy v dalším rozvoji evropských air shows, 

což bude pro Ostravu velkým přínosem," komentoval Pavlačík. 

Zahraniční ohlasy a ocenění z posledních let jsou pro organizátory potvrzením, že se postupnými kroky 

podařilo dostat na mapu Evropy novou akci, která si získala pevné místo mezi těmi nejuznávanějšími 

evropskými leteckými přehlídkami. 

„Trošku kuriózní je přitom skutečnost, že projekt Den NATO na počátku nebyl vůbec jako letecký den 

koncipován. Dny NATO v Ostravě letos oslaví své teprve 15. výročí, na letišti se však konal až třetí 

ročník akce a první pořádné letecké ukázky nabídly před deseti lety, kdy poprvé dorazila britská 

akrobatická skupina Red Arrows," doplnil Pavlačík. „Tři letošní ocenění jsou pro nás velkou výzvou 

do budoucnosti, je to povzbuzení k dalšímu úsilí." 

Letošního, dvacátého ročníku, zasedání European Airshow Council se účastnilo přes sto dvacet 

účastníků z pětadvacet zemí Evropy, USA, Jihoafrické republiky a Číny. 



 

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                                       www.natodays.cz/fotografie-v-tiskove-kvalite  

 

 
  

 

 

 

  

 

 

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 statutární město Ostrava, Ministerstvo obrany 
České republiky, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, Moravskoslezský kraj 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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