Vážení cestující,
V následujícím seznamu jsou uvedeny předměty, které nesmějí být
v kabině letadel společnosti Travel Service a proto nemohou být ani
ve vašem příručním zavazadle.
- Nože (všech délek čepelí)
- Nože na otevírání dopisů
- Nůžky (všech velikostí)
- Zbraně popř. hračky nebo repliky zbraní (z umělých hmot nebo
kovové)
- Praky
- Domácí příbory
- Čepelky a žiletky
- Řemeslnické nářadí
- Šipky
- Vývrtky
- Injekční stříkačky (výjimkou jsou zdravotní důvody – kontaktujte
zástupce Travel Service)
- Pletací dráty
- Sportovní pálky (baseballové apod.)
- Kulečníková a biliárová tága
- Kovové pilníčky na nehty
a další předměty, které Bezpečnostní kontrola ČSL považuje za
nebezpečné a mohly by být zneužity k ohrožení bezpečnosti
cestujících nebo posádky letadla.
Pokud máte ve svém příručním zavazadle některé z výše uvedených
předmětů, prosím přeložte je NYNÍ do Vašeho zavazadla, které
bude přepravováno v nákladovém prostoru letadla.
Předměty z výše uvedeného seznamu nalezené během bezpečnostní
kontroly budou bez náhrady zabaveny.
Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci.
Travel Service
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Dear Travel Service customer
We would like to ask for you cooperation. The following is a list of
articles which cannot be taken into the cabin of Travel Service
aircrafts and therefore can not be in your handbaggage.
-

Toys or replica guns (plastic or metal)
Catapults
Household cutlery
Knives with blades of any length
Paper knives
Rayor blades
Tradesmen’s tools
Darts
Scissors of any size
Hypodemic syringes (except where there is evidence of medical
need – please contact Travel Service staff)
Knitting needles
Steel Nail Files
Corkscrews with blades attached
Sporting bats / clubs
Billiard, snooker or pool cues

or any other article which the Security of Czech Airport Authority
considers might be use or could be adapted for causing injury or
incapacitation of a person.
Should you have any of above mentioned articles in your
handbaggage, please repack it to your checked baggage NOW.
Items subsequently found in cabin baggage during security search
will be confiscated.
Thanks you for your understanding and cooperation.
Travel Service
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