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FLYING REVUE JE ODE DNEŠKA NEJEN LETECKÝ ČASOPIS, 
ALE TAKÉ ATRAKTIVNÍ LETECKÝ WEBOVÝ PORTÁL

Na český mediální trh vstupuje nový hráč. Vydavatelský tým exkluzivního leteckého časopisu Flying 
Revue přichází nyní s internetovým portálem Flying Revue.cz ( www.flying-revue.cz ), jehož obsah a cíle 
byly prezentovány ve středu 27. dubna 2016 na tiskové konferenci v Café Louvre v Praze. 

„Flying Revue není ale jen tištěný časopis a webový portál. Mnoho úsilí věnujeme přípravě a realizaci vlastních 
leteckých expedic nad exotická místa naší planety, přípravě instruktážních videí pro bezpečnější létání. Vydá-
váme klasické i elektronické knihy s leteckou tematikou, nabízíme videa a fotografie z našich expedic, školíme 
piloty“ řekl Jiří Pruša, jednatel firmy. 

Flying Revue chce také napomoci rozvoji rychle rostoucího zájmu sportovních pilotů o  létání do za-
hraničí i zahraničních pilotů do Česka. Chce také zvýšit jejich znalosti a dovednosti a v neposlední řadě 
přispět ke zvyšování bezpečnosti jejich létání. V této oblasti úzce spolupracuje s Úřadem pro civilní letectví 
ČR – více na www.doletis.cz . 

Českým a následně i zahraničním pilotům bude nový letecký portál nabízet potřebné aktuální informa-
ce, zkušenosti a doporučení pro jejich lety po Evropě, USA a i ČR.  Cestující veřejnosti pak nabídne rychlou 
orientaci v letecké dopravě, rady, zkušenosti a doporučení, jež jim usnadní nákup letenek i vlastní cesto-
vání. Přinese jim přehled a základní informace o jednotlivých leteckých společnostech, letadlovém parku 
i o jednotlivých letadlech. Současně bude portál  Flying Revue.cz přinášet zajímavé novinky ze světa létání 
jak pro piloty tak cestující veřejnost.  

Účastníci tiskové konference

Tiskové konference se zúčastnili představitelé Ministerstva dopravy ČR, Úřadu civilního letectví ČR, 
Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod, Českého aeroholdingu a.s., Řízení letového pro-
vozu ČR, Aeroklubu ČR, CzechTourism, ČSA, Travel Service, British Airways, Alitalia, největších cestovních  
agentur, letenkového distribučního systému Galileo, českých výrobců letecké techniky, veřejných i odbor-
ných médií i řada pilotů a odborníků v letectví. 

Podpora velkofilmu na téma česko-slovenských legií v Rusku

Vzhledem k  tomu, že časopis Flying Revue podporuje i  projekt hraného velkofilmu věnovaného  
Sibiřské anabázi česko-slovenských legionářů, byli na  tiskové konferenci přítomni i dobrovolníci v dobo-
vých uniformách česko-slovenských legií v Rusku. Projekt filmu a současný stav jeho příprav účastníkům 
konference prezentoval režisér Petr Nikolaev. Více na www.legiefilm.cz .

O Flying Revue

Tištěný časopis vychází od roku 2007 jako téměř stostránkový dvouměsíčník ve vysoké grafické, tis-
kové i obsahové kvalitě. Redakce časopisu i webového portálu je tvořena leteckými i mediálními profe-
sionály, kteří jsou o potřebě kvalitních a aktuálních informací k  letectví a  letecké dopravě přesvědčeni 
a věnují jejich přípravě veškeré své schopnosti a energii. Nosným sloganem časopisu je „Milujeme létání“. 
Více na www.flying-revue.cz .

Pro více informací ke kterémukoliv tématu kontaktujte:  

Jana Dvořáka – manažer webu

 Mobil:  +420 603 875 198  |  E-mail:  jan.dvorak@flying-revue.cz 
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