Tisková zpráva
Army Family Day v Landek Parku navštívilo více než 2 500 návštěvníků
Ostrava, 2. 7. 2018 – V sobotu 30. 6. se v Landek Parku v Petřkovicích konal historicky první
Army Family Day. Dolní Vítkovice jej ve spolupráci s Krajským vojenským velitelstvím
Ostrava uspořádaly symbolicky při příležitosti Dne ozbrojených sil. K vidění byla vojenská
technika, práce Českého červeného kříže i kulturní program v podání olomouckého
Vojenského Dixielandu či Vojenského uměleckého souboru Ondráš. Jedním
z nejočekávanějších momentů byl přelet nadzvukových letounů Jas 39 Gripen. Pestrý
program přilákal na premiérový ročník akce více než 2 500 návštěvníků.
Bohatý program, který startoval v 10 hodin dopoledne, zahrnoval dynamické a statické ukázky
vojenské techniky, bojového umění i ukázky práce psovodů Vojenské policie. Vojenští kuchaři
navíc připravili pravý vojenský guláš, který se vydával v improvizované polní kuchyni. Pro
menší děti byl připraven armádní skákací hrad, laserová střelnice i aktivity Světa techniky.
Očekávaným momentem dne byl průlet nadzvukových letounů Jas 39 Gripen, který proběhl
ve 13 hodin. Veškeré body programu byly pro návštěvníky připravené zdarma. „Datum konání
akce se pojilo se svátkem Dne ozbrojených sil, navíc jsme ale akci pojali jako rozloučení se
školním rokem a start letních prázdnin,“ říká ředitel Dolních Vítkovic Petr Koudela. Akce
probíhala v celém areálu, prostředí národní přírodní památky jí dodalo pohodovou atmosféru.
„Spolupráce s Krajským vojenským velitelstvím Ostrava je vždy výborná. Každoročně
spolupracujeme v rámci akce Dny NATO, spoluorganizace Army Family Day pro širokou
veřejnost je tedy logickým a pro mě velmi příjemným následným krokem,“ dodává Koudela.
V rámci akce byla do prostoru tzv. Řetízkových šaten instalována také výstava fotografií Ten
druhý život, prostřednictvím které měli návštěvníci možnost nahlédnout do prostředí
armádních misí. „Cílem celé akce bylo vidět ukázky schopností našich jednotek, seznámit se s
moderní vojenskou technikou, prohlédnout si výstavu fotografií z našich armádních misí, ale
také si třeba zasoutěžit a pobavit se při vystoupení vojenských hudebních těles“, přiblížil ředitel
Krajského vojenského velitelství Ostrava plukovník Jaroslav Hrabec, který zároveň poděkoval
všem svým kolegům za výbornou práci a organizaci akce.
První ročník Army Family Day navštívilo hned 2 500 návštěvníků. Dolní Vítkovice i Krajské
vojenské velitelství Ostrava si již teď vzájemně potvrdili záměr uskutečnit akci znovu také
v příštím roce.
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