
Více najdete na          www.flying-revue.cz 

  Uvedené praktické studijní pomůcky jsou pak doplněné 
aktuálními informacemi pro plánování VFR letů po  Evropě, 
které jsou umístěné na  webu FR v  sekci Pro piloty. Praktické 
zkušenosti a  inspirace pro zahraniční létání jsou pak shrnuté 
v publikacích Evropské ostrovy z nebe a Svět z nebe. Zájemcům 
o porozumění všem tajům letecké dopravy nabízíme publikaci 
Svět letecké dopravy II.

  NABÍDKU VŠECH NAŠICH UČEBNÍCH POMŮCEK NAJDETE 
NA NAŠEM WEBU. 
  PRO LETECKÉ ŠKOLY MŮŽEME PŘIPRAVIT NABÍDKU 
NA  MÍRU, KTERÁ BUDE ODPOVÍDAT JEJICH POTŘEBÁM,  
ZAMĚŘENÍ A POČTU STUDENTŮ.

 SPECIÁL LETECKÁ METEOROLOGIE 
– vysoce praktický sborník článků k hlavním meteo 
jevům, připravený renomovaným leteckým meteo-
rologem Jackem Kerumem. 

NABÍDKA UČEBNÍCH POMŮCEK 
PRO PILOTY

 APLIKACE VFR ANGLICKÁ KOMUNIKACE  – uni-
kátní webová aplikace postavená na  bázi stejnojmenné učebnice. 
Piloti v ní najdou mimo teorii a množství příkladů také stovky nahrá-
vek skutečné komunikace při řešení různých letových situací během 
VFR letů v řadě zemí světa.

BEZPEČNÝ LET ZAČÍNÁ 
KVALITNÍ POZEMNÍ PŘÍPRAVOU

 UČEBNICE VFR ANGLICKÁ 
 KOMUNIKACE – praktická učebnice anglic-

ké letecké komunikace obsahující jak potřebnou 
teorii, tak praktické příklady i obsáhlý slovník výra-
zů se zvýrazněním evropských a amerických odliš-
ností v letecké VFR komunikaci.
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 Kvalitní učební materiály jsou pro piloty základním předpokladem ne-
jen úspěšného složení zkoušek, ale také bezpečného létání. Flying Revue se 
rozvoji znalostí, podpoře bezpečnosti letového provozu i vývoji učebních po-
můcek, věnuje úspěšně již od roku 2014. Publikace a další materiály z dílny 
Flying Revue si získaly již jak respekt profesionálů z  řad řídících letového 
provozu a pilotů, tak i podporu státních orgánů ČR v oblasti letectví. 

 ABYCHOM UMOŽNILI PŘÍSTUP KE STUDIJNÍM A VÝUKOVÝM  
MATERIÁLŮM FLYING REVUE CO NEJVĚTŠÍMU POČTU PILOTNÍCH 
STUDENTŮ, NABÍZÍME JEJICH NÁSLEDUJÍCÍ PŘEHLED:
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 VIDEOBANKA LETIŠŤ –  umožňuje každému pilotovi se 
kvalitně připravit na  VFR let na  stovky různých letišť v  řadě zemí. 
Ve  videobance najdete sférická videa ukazující přiblížení, přistá-
ní/vzlet a/nebo přelet jednotlivých letišť. Přibývá sem každý den  
1 video z letišť v ČR, SR, Rakousku, Slovinsku, Chorvatsku, Maďarsku, 
Polsko a Německu. Aktuální seznam prezentovaných letišť je prezen-
tován každý týden na webu FR.

www.flying-revue.cz
https://www.flying-revue.cz/aplikace-vfr-communication0
https://www.flying-revue.cz/video-banka-letist
https://www.flying-revue.cz/specialni-cislo-casopisu-flying-revue-limitovana-edice-meteo
https://www.flying-revue.cz/vfr-anglicka-komunikace
https://www.flying-revue.cz/flying-revue-shop
https://www.flying-revue.cz

