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V Ostravě 19. dubna 2016

Frecce Tricolori & F-2000 Display míří na Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných 
sil AČR!

Návštěvníci letošních jubilejních Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil Armády České republiky 
dostanou k patnáctému výročí akce další skvělý dárek, tentokrát z Itálie, která do Ostravy vysílá velmi 
silnou sestavu. Její hlavní ozdobou bude světoznámá italská akrobatická skupina Frecce Tricolori, již 
doplní letovou ukázkou F-2000 Typhoon.

Návštěvníci se například mohou těšit jak na temperamentní vystoupení solo pilota Frecce Tricolori, tak 
rozvinutí „kouřové“ italské vlajky v závěru vystoupení.

„O účast Frecce Tricolori jsme velmi intenzivně usilovali několik posledních let, kdy byli k vidění 
na leteckých dnech v sousedních zemích. Do Česka se vrací po bezmála deseti letech,“ uvedl Zbyněk 
Pavlačík, předseda pořádajícího Jagello 2000.

Letošní bohatý program tak nabídne ukázky hned dvou akrobatických skupin. Vedle Frecce Tricolori 
dále již dříve oznámenou českou premiéru Patrouille Suisse. Obě skupiny doplní rovněž premiérová 
vystoupení dvou britských parašutistických skupin Falcons a Tigers.

Pro návštěvníky bude jistě velmi atraktivní příležitost porovnání dvou různých dramaturgií akrobatických 
skupin, Patrouille Suisse vystupuje se šesticí nadzvukových dvoumotorových letounů F-5, Frecce 
Tricolori oproti tomu využívá deset cvičných strojů MB-339, což je nejvyšší počet letounů akrobatickými 
skupinami používaný.

Itálie navíc stejně jako Švýcarsko vedle akrobatické skupiny vysílá rovněž bojový letoun na sólovou 
letovou ukázku. Italský „Tifoni“, neboli Eurofigter Typhoon, se do Ostravy vrací po čtyřech letech, když 
měl v roce 2012 na Dnech NATO v Ostravě & Dnech Vzdušných sil AČR českou premiéru.

Frecce Tricolori jsou již osmou armádní leteckou akrobatickou skupinou, která se v Ostravě během 
deseti let představí, historicky první byli britští Red Arrows (2006 a 2012), španělští Patrulla Aquila 
(2008) a Patrulla ASPA (2013), Turkish Stars (2011 a 2013), polský Orlik (2015), belgičtí Red Devils a již 
zmíněná Patrouille Suisse (oba 2016).

V případě dotazů kontaktujte, prosím: 
Zbyněk Pavlačík, CEO & spoluzakladatel 
jagello@jagello.org, tel. +420 597 479 208

Hlavní podpora Generální partner Exkluzivní partner Podpora

Akci podporuje
Public Diplomacy Division NATO



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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