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spolu
Vážení 
sousedé,
léto už je v  plném 
proudu a za námi je 
řada změn, kterým 
se budeme blíže vě
novat na  následují
cích stránkách. Po
kud jste se ještě 
nerozhodli, kde strá

víte dovolenou, možná vás inspirují novinky 
v našem letovém řádu. Můžete využít třeba 
pohodlí největšího dopravního letounu Air
bus A380, který od května létá každý den 
na lince do Dubaje a dále do Asie. Letos je 
výběr destinací rekordní, protože bez pře
stupu lze z Prahy letět do 145 míst v Evropě 
i jinde ve světě.
Ať už ale poletíte z Prahy sami, nebo budete 
na letišti vyzvedávat někoho z blízkých, ur
čitě si všimnete proměny Terminálu 1. Ten 
prošel během jara rekonstrukcí, která se 
snažila vdechnout budově ze šedesátých 
let nový život a  připravit cestujícím i  ná
vštěvníkům praktické zázemí i přehledné in
formace. Posuďte sami, nakolik se to podaři
lo. Můžete přitom navštívit některou z  le
tištních restaurací či kaváren a zjistit, jak se 
nám daří naplňovat heslo „Měníme letiště 
pro vás“. Veškeré změny totiž připravujeme 
a  realizujeme především v zájmu českých 
cestujících, kterých každoročně přibývá. 
Hned několik ocenění z různých mezinárod
ních průzkumů a  soutěží ukazuje, že naše 
snahy míří správným směrem. 
Letní novinkou jsou ovšem nejen letové 
řády. Víte třeba, že se na letišti pasou ovce? 
Od května nám pomáhá spásat trávu v okolí 
skladu pohonných hmot stádo sedmi ovcí. 
Zvířata letišti zapůjčila Česká zemědělská 
univerzita, která následně ekologický pro
jekt vyhodnotí, a je možné, že se ovce vedle 
psů a včel stanou dalšími zvířecími pomocní
ky na letišti. Ekologie pro nás rozhodně není 
jen položkou na  seznamu. Ostatně své by 
mohly říct už tisíce školáků, kteří během po
sledních pěti let prošli projektem Ekologické 
výchovy na školách. Zástupci škol tento pro
jekt financovaný Letištěm Praha hodnotí 
jako profesionální a dobře zpracovaný, takže 
není divu, že zájem o něj neustále roste. 
V našem okolí řešíme nejen ekologické otázky, 
ale snažíme se pomáhat i v dalších oblastech. 
Kromě existujících grantových programů, kte
rými financujeme řadu veřejně prospěšných 
aktivit ve vašich obcích a městských částech, 
se snažíme pomáhat i prostřednictvím našich 
zaměstnanců. Ti se v  rámci dobrovolnických 
dnů letos již několikrát vydali pomáhat nezis
kovým organizacím v okolí. 
Pokud byste se i vy chtěli stát součástí naše
ho týmu, navštivte naši nabídku pracovních 
míst na  webové stránce cah.jobs.cz, kde na
jdete přehledný popis hledaných pozic. Věřím, 
že vám jako jeden z nejlépe hodnocených za
městnavatelů dokážeme nabídnout zajímavé 
podmínky. Další zajímavosti z  letiště pak na
jdete na  našem webu, na  sociálních sítích 
a také v našem videomagazínu Terminál – od
kazy na Facebok, Twitter, Instagram, YouTube 
i  Google+ najdete na  http://www.prg.aero 
vpravo dole. Budu ráda, když nás budete sle
dovat i tam.

Přeji vám léto plné příjemných zážitků
Marika Janoušková

 

Rekonstrukce pojezdové dráhy skončila

Letiště Václava Havla Praha připravilo na léto 2016 rekordní počet destinací – přímou pravidelnou linkou se 
dostanete do 145 různých míst po celém světě. Letní letový řád platí od 27. března do 29. října 2016. Svá letadla 
do Prahy či z Prahy na pravidelných linkách vypravuje celkem 63 dopravců. Na sezónu tak oproti loňskému roku 
přibylo osm nových dopravců a 17 destinací. Jednou z novinek je i nasazení největšího dopravního letadla světa 
Airbusu A380 na pravidelné lince Emirates mezi Prahou a Dubají.

NA Léto JE PřiPRAVENo 145 PřímýcH SPoJENí

„Vloni jsme dopravcům představili novou podo
bu pobídkového programu, který motivuje také 
k  využití větších typů letadel. Na  letní sezónu 
tak můžeme cestujícím opět nabídnout rekordní 
počet destinací ve 47 zemích světa,“ komentoval 
nový letový řád předseda představenstva Čes
kého Aeroholdingu Václav Řehoř a dodal: „Nejen 
díky novým linkám, ale i  navyšování frekvencí 
na již zavedených spojích očekáváme podle ak
tuálních předpokladů v letošním roce meziroční 
nárůst počtu cestujících okolo šesti procent.“

České aerolinie obnovují po  více než dvou 
a půl letech lety do ukrajinské Oděsy, mezi nové 
destinace tohoto dopravce patří také britský Bir
mingham, makedonská metropole Skopje, ruská 

Kvůli pracím na  pojezdové komunikaci byla 
mimo provoz také hlavní dráha Letiště Pra
ha RWY ve  směru 06 (tedy směr na  měst
skou část Přední Kopanina), a  letadla proto 
využívala pro přistání i  vzlety hlavní dráhu 
ve směru 24 (na obec Jeneč). V případě ne
vyhovujících povětrnostních podmínek se 
letecký provoz přesouval i  na  vedlejší drá
hu RWY 12/30, která je pro takové případy 

V úterý 10. června skončila rekonstrukce pojezdové dráhy tWY F, která probíhala od 15. března 2016. 

města Kazaň a  Ufa a  dále chorvatský Záhřeb, 
kam bude létat také nový dopravce Croatia Airli
nes. K novinkám se přidaly i typicky prázdninové 
sezónní destinace Ajaccio na  Korsice, Alghero 
na Sardínii nebo další italské město Rimini, které 
byly zařazeny do  pravidelného provozu české
ho dopravce SmartWings. Air Cairo spojí Prahu 
s další dovolenkovou destinací, egyptským Mar
sa Alam. Vrátila se také linka do nizozemského 
Eindhovenu (Transavia) a  přibyly přímé lety 
do francouzských měst Marseille a Toulouse (Vo
lotea). Do švýcarské Basileje míří spoje easyJet. 

Ve  středu 23. června zahájil čínský doprav
ce China Eastern Airlines pravidelnou linku 
do Šanghaje a další přímé spojení s Čínou, kon

krétně s městem Chengdu, plánuje také letecká 
společnost Sichuan Airlines.

Na Letišti Václava Havla se kromě už zmíně
ných čínských aerolinek a  Croatia Airlines ob
jeví i  několik dalších nových dopravců: Luxair, 
SprintAir, Qatar Airways Cargo a UPS. 

Nejvíce linek směřuje do Itálie (16 destinací), 
Velké Británie (13 destinací) a Španělska (12). 
Následují Rusko, Francie a Řecko s deseti des
tinacemi spojenými s  Prahou přímou pravidel
nou linkou. Nejvyšší počet spojení má Letiště 
Václava Havla Praha stejně jako v minulém roce 
s  Moskvou (Šeremetěvo), Paříží (letiště Char
lese de Gaulla), Frankfurtem, Amsterdamem 
a Varšavou.

standardní alternativou i  v  běžném provozu. 
Rekonstrukce pojezdové dráhy proběhla tři 
roky po dokončení generální rekonstrukce hlav
ní ranveje 06/24. Obě stavby nebylo možné  
z  provozních, kapacitních, bezpečnostních i or
ganizačních důvodů spojit do  jedné. Spojení 
obou staveb by prodloužilo termín jejich do
končení, navíc byla kapacita betonárek v dosa
žitelné vzdálenosti vyčerpána. Spojení by neu

možnily ani provozněbezpečnostní postupy, 
kdy byla pojezdová dráha F využita i  jako 
odjezdová komunikace, manipulační prostor, 
zázemí staveniště atp. Navíc v době přípravy 
generální opravy hlavní dráhy nebyla pojez
dová dráha F ve špatném stavu, nicméně kli
matické i provozní podmínky (provoz většího 
počtu velkých letadel, prioritní využití TWY F) 
její stav v posledních letech zhoršily.
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„Spokojenost cestujících je naším největším 
úspěchem, proto si tohoto ocenění naší dosa
vadní práce velmi vážíme. V minulém roce jsme 
podnikli řadu změn právě s cílem zlepšit celko
vý zážitek z letiště a jeho služeb. Zaměřili jsme 
se na zvýšení poměru kvality a ceny produktů 
i  služeb, rozšíření nabídky, usnadnění orienta
ce i rezervačních procesů, ale také na komfort 
a čistotu toalet,“ vysvětluje Václav Řehoř, před
seda představenstva Českého Aeroholdingu, 
a odkazuje na loni spuštěnou kampaň „Měníme 
letiště pro vás“.

Výsledky vychází z průzkumu ACI, který pro
bíhal na 300 letištích ve světě. Mezi hodnoticí 

kritéria patří celková spokojenost cestujících 
s  letištěm i  s  jeho službami, jako je nabídka 
restaurací a obchodů, vybavení letiště, průběh 
pasové a  bezpečnostní kontroly, proces odba
vení, snadná orientace, ale i doprava z/na letiš 
tě. ACI je nezisková organizace porovnávající 
1850 letišť ze 173 zemí celého světa. Na prv
ním místě evropské části žebříčku se v katego
rii s  více než dvěma miliony cestujících ročně 
umístila letiště Šeremetěvo, Plukovo a  Soči, 
třetí místo obsadila letiště v Kodani, Keflaviku, 
Portu, Vídni a londýnské Heathrow.

Druhé místo pak Letiště Praha získalo 
v  prestižní anketě Routes Europe Marketing 

Awards 2016, kde jednotlivá letiště posuzu
jí samotní zástupci leteckých společností. Ti 
hodnotí, jakým způsobem letiště přistupují 
k  budování vzájemných vztahů, poskytová
ní dat a informací a k marketingové podpoře. 
V kategorii letišť obsluhujících 4 až 20 milionů 
cestujících bylo Letiště Václava Havla Praha 
oceněno jako Highly Commended Airport (vel
mi chválené letiště). Do užší nominace na ev
ropské ceny této soutěže se přitom dostává 
pravidelně od roku 2012. Vloni dokonce v pří
slušné kategorii poprvé v  celosvětovém mě
řítku zvítězilo a získalo ocenění World Routes 
2015 Marketing Award.

Společnost Letiště Praha zvítězila v  národ
ním kole prestižní soutěže European Business 
Awards v  oblasti Customer Focus – zaměření 
na zákazníky. V rámci 9. ročníku soutěže porota 
posuzovala přes 32 000 firem z 33 evropských 
zemí. Do dalšího kola klání postoupilo 678 spo
lečností z celé Evropy. V kategorii Customer Fo
cus se umístilo celkem 74 firem z celé Evropy, 
z toho dvě z České republiky. 

PRAžSké LEtiště SbíRá ocENěNí
Letiště Václava Havla Praha získalo druhé místo v prestižním mezinárodním průzkumu hodnotícím kvalitu služeb evropských letišť za rok 2015. ocenění získalo 
v konkurenci všech evropských letišť, kterými projdou ročně více než dva miliony cestujících. žebříček každoročně vyhlašuje mezinárodní rada letišť (Airports 
council international, Aci). Pro Letiště Václava Havla Praha je to historicky první umístění na stupních vítězů žebříčku. Druhé místo sdílí s letišti v Dublinu, 
curychu a na maltě.

Pátým nejžádanějším zaměstnavatelem je pro rok 2016 mezi studenty 
ekonomických oborů českých vysokých škol Český Aeroholding, který si 
tak oproti předchozím dvěma ročníkům o příčku polepšil. 

Český Aeroholding je mezi 
studenty žádaný zaměstnavatel 

terminál 1 se mění k lepšímu
Dlouhodobý cíl zpříjemnit cestujícím pobyt 
na  letišti a  usnadnit jim orientaci se dílčími 
kroky postupně naplňuje. Změny k lepšímu už 
jsou k  vidění v  Terminálu 1, kde probíhala re
konstrukce od března do června. 

V  první fázi šlo o  stavební úpravy vnitřních 
a vnějších prostor. První výraznou změnou, kte
rou cestující mohli zaregistrovat, je modernizace 
příletové haly Terminálu 1. Zde vzniklo nové in
formační pracoviště Visitor Centre, kde cestující 
najdou důležité služby a  informace na  jednom 
místě. Prostor byl doplněn o  nový informační 
systém zobrazující přílety a  odlety, celá hala 
byla prosvětlena a  zpřehledněna. Pro čekající 
návštěvníky byl otevřen nový Mattoni bar. 

Změny v příletové hale Terminálu 1 jsou však 
teprve první fází chystaných budoucích proměn 

terminálů. Zároveň se do interiérů letiště začíná 
promítat nová výtvarná linka. Jedná se o insta
laci různých doplňků interiérů zobrazujících 
tematicky uspořádané pozoruhodnosti Prahy 
a  České republiky, od  osobností vážné hud
by přes slavné režiséry a  jejich filmy až třeba 
po architektonické slohy. V některých částech 
interiérů by například sloupy mohly získat nové 
opláštění napodobující slavný kubistický a se
cesní styl, jinde by zase cestující mohli z velko
formátových fotografií obdivovat další známé 
turistické motivy. Záměrem je, aby cestující už 
při vystupování z  letadla jasně poznali Letiště 
Václava Havla Praha podle odkazů na  Česko 
a Prahu. A pokud bude jejich cesta turistická, už 
na letišti uvidí motivy z míst, za kterými přijeli, 
případně se kvůli nim budou chtít příště vrátit.

Žebříček každoročně sestavuje Asociace studentů a absolventů, která letos pro jeho vytvoření 
nasbírala hlasy 14 462 studentů z 63 vysokých škol a univerzit v Česku. Výzkum zároveň zjiš
ťoval i důvody, podle nichž se o svém budoucím zaměstnavateli rozhodují. Mladým lidem jde ze
jména o přátelské pracovní prostředí, rovnováhu mezi prací a volným časem, profesionální školení 
a rozvoj i kreativní pracovní prostředí. Nejvýraznějším cílem je pro ně i pocit, že slouží dobré věci, 
tedy že dělají práci, která je prospěšná pro společnost. Toto kritérium je pro Čechy důležitější než 
pro kterýkoli jiný národ, kde výzkum probíhal.  

Pro zájemce o  zaměstnání připravil Český Aeroholding přehlednou nabídku volných míst 
na nové webové stránce cah.jobs.cz. Najdete tu nejen odborné pozice, ale i místa vhodná pro 
brigádníky či osoby se zdravotním postižením. 





PANu VČELkoVi PomáHá VE škoLácH EkoSEšit 

  Ryanair bude využívat Prahu  
jako svou bázi  

Evropský letecký dopravce Ryanair oznámil, 
že od  30. října 2016 bude využívat Letiště 
Václava Havla Praha jako svou základnu pro 
dvě letadla. Ročně tak do/z Prahy přepraví 
zhruba 625 000 cestujících. Ryanair nabíd
ne v  zimní sezóně pět pravidelných linek; 
stávající lety do  BruseluCharleroi, Dublinu 
a LondýnaStanstedu doplní dvě nová denní 
spojení na římské letiště Ciampino a do Ber
gama poblíž Milána. Vedle Českých aerolinií 
a společností Travel Service a WizzAir se tak 
Ryanair stane čtvrtým dopravcem se základ
nou na Letišti Václava Havla Praha. 

  Letiště Praha zrecyklovalo  
712 kg baterií  

Společnost Ecobat udělila Letišti Praha 
osvědčení o  přínosu pro životní prostředí. 
Na pražském letišti totiž bylo v loňském roce 
sesbíráno 712 kg použitých baterií, tedy o tři 
sta kilogramů více než v roce 2014. Díky re
cyklaci těchto baterií se do  výroby nových 
produktů vrátí celkem 463 kg kovonosných 
druhotných surovin.   

   mobilní občerstvení Aerosnack  
putuje letištěm

Čerstvá obložená bageta či sendvič za 69 Kč 
a  s  nápojem za  89 Kč – to je hlavní nabídka 
mobilního stánku s občerstvením Aerosnack. 
Od března se tento stánek pohybuje na Le
tišti Václava Havla Praha za  bezpečnostní 
kontrolou v Terminálu 2 i 1. Bagetu či sendvič 
i s nápojem si cestující mohou vzít na palu
bu letadla – obsluha nápoj zabalí i s účtenkou 
do uzavíratelného STEB sáčku pro odbavení. 
Jde o  další z  krůčků projektu „Měníme letiš
tě pro vás“, jehož cílem je vstřícně reagovat 
na potřeby cestujících a nabízet lepší poměr 
kvality a ceny.

  Letecké společnosti se opět utkají  
o titul Nejtišší dopravce 

I letos bude oceněna letecká společnost, která 
na Letiště Václava Havla Praha létá nejtišeji. 
Tradiční soutěž hodnotící hladinu hluku, do
držování leteckých tratí, ale i efektivní využití 
sedačkové kapacity, tzn. obsazenost letadla, 
letos probíhá od 15. června do 31. října 2016, 
tedy v  období nejintenzivnějšího leteckého 
provozu. Záměrem akce je pozitivně motivovat 
letecké společnosti k šetrnému přístupu k ži
votnímu prostředí. Podrobná pravidla a  prů
běžné výsledky měření budou zveřejňovány 
na  internetových stránkách letiště www.prg.
aero v sekci Životní prostředí.  

StříPkY

www.prg.aero

Více než 1700 žáků letos prošlo programem Ekologické výchovy, kterou na školách ve svém okolí podporuje Letiště 
Praha. tradiční průvodce výukou – pan Včelka – letos dostal novou pomůcku: Ekosešit. třicetistránkový pracovní 
sešit obsahuje řadu úkolů, ukázek her a soutěží, při kterých se děti dozví, jak chránit životní prostředí, a zůstane 
jim jako připomínka aktivit a informací, které si z přednášek odnesou.
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Program Ekologické výchovy pro žáky základ
ních škol z obcí a městských částí sousedících 
s letištěm se věnuje vybraným environmen
tálním tématům souvisejícím s provozem na 
letišti a životním prostředím v jeho okolí – hlu
ku, emisím, čištění a ochraně vod a nakládání 
s odpady. Letos běží už pátým rokem. Série 
tematických přednášek probíhá v rámci škol
ního vyučování. Maskotem environmentální 

výchovy je pan Včelka, který odkazuje k cho
vu včel, jehož prostřednictvím Letiště Praha 
provádí biomonitoring životního prostředí. 

Na konci programu mezi sebou soutěží 
všechny zúčastněné třídy v pěti kategoriích: 

  V semináři o emisích vyhlašujeme třídu, 
která nejlépe zodpoví vědomostní kvíz 

  V semináři o ochraně vod si děti zahrají 
hru podobnou pevnosti Boyard 

Nešlo ale o zcela novou firmu, vznikla totiž de 
facto spojením společností British Overseas 
Airways Corporation (BOAC) a  British Europe
an Airways (BEA) a regionálních Cambrian Air 
ways a Northeast Airlines. Kořeny společnosti 
lze ale dohledat až do roku 1919, tedy k počát
kům civilního letectví – první plánovaný let se 
uskutečnil 25. srpna 1919. 

Firma byla začátkem 80. let minulého století 
privatizována, což jí po  překonání počátečních 
ekonomických potíží pomohlo růst. V roce 1987 
byla natolik silná, že mohla převzít svého tehdej
šího britského konkurenta – společnost British 
Caledonian. Před pěti lety pak fakticky ovládla 
španělskou společnost Iberia. V roce 1999 byla 
u založení Oneworld – jedné ze tří světově nej
větších aliancí leteckých společností.

V  letech 1973 až 2003 patřily do  flotily 
také jediné komerčně využívané nadzvuko
vé dopravní letouny Concorde. Celkem sedm 
těchto špičkových letadel v  barvách BA  
během téměř 50 000 letů přepravilo přes  
2,5 milionu pasažérů.

PRoFiL LEtEcké SPoLEČNoSti

british Airways
british Airways (bA) patří mezi 
největší letecké společnosti na 
světě. Přitom je poměrně mladá – 
oficiálně totiž vznikla v roce 1974. 

Ročně přepraví BA kolem 40 milionů ces
tujících, o které se stará na čtyřicet tisíc za
městnanců včetně čtyř tisíc pilotů. Na palu
bách se vypije 35 milionů šálků čaje, ale také 
3,7 milionů lahví vína a  palubní personál 
rozdá na  3,5 milionu jídel. Jídlo a  pití zdar
ma na  palubě, stejně jako volba sedadla či 
velkorysý limit na zavazadla v ceně letenky 
patří mezi hlavní přednosti, kterými doprav
ce láká cestující.

V  roce 2015 přesáhly příjmy společnosti 
částku 11,3 miliardy liber (zhruba 395 mili
ard korun) a  provozní zisk se přiblížil částce  
1,3 miliardy liber (45 miliard korun).

Další informace najdete na  
www.britishairways.cz.

Základní údaje 
Destinace/země: 190 destinací v 80 zemích
Hlavní letiště: Heathrow, 76 základen po Evropě 
a na severu Afriky

Flotila (ke konci roku 2015)
Počet provozovaných letadel: 284
Používaná letadla: Airbus A320 (66 letadel), 
Boeing 777200 (46 letadel), Airbus A319  
(44 letadel), Boeing 747400 (40 letadel),  
Airbus A321 (18 letadel) a další stroje

  V semináři o hluku vyhlašujeme mezi tří
dami „Nejmenšího Randálníka“ 

  V semináři o odpadovém hospodářství vy
hlašujeme třídu, která dokáže nejlépe roz
třídit odpad do barevných kontejnerů 

  Výtvarná soutěž na téma spojené s vý
ukou 

V areálu Letiště Václava Havla Praha okolo skladu pohonných hmot se o trávu zhruba od polovi
ny května starají živé ovce. Malé stádo sedmi přežvýkavců představuje další z příspěvků letiště 
v oblasti ekologie. 

Jedná se o dlouhodobý projektový záměr, který připravil odbor Životního prostředí Letiště Pra
ha ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou, konkrétně s Fakultou agrobiologie a spe
ciální zootechniky. Ta bude moci díky čtyřnohým pomocníkům zkoumat změnu struktury travin 
v  místě jejich působení. Letiště zase využije ovcí pro udržování travnaté plochy kolem skladu 
pohonných hmot. Tento způsob udržování travin je nejen ekologičtější, ale i bezpečnější, protože 
oproti elektrickým sekačkám představují ovce v okolí skladu paliva menší riziko. 

Ovce pomáhají spásat trávu také na jiných letištích ve světě. Podobný projekt probíhá třeba 
na letištích v Dublinu a Hamburku nebo v americkém Chicagu. 

o trávu se v části letiště postarají ovce 
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Můžete se třeba vydat po  stopách Maltéz
ských rytířů. Jejich historie sahá do  11. sto
letí, kdy byl založen Řád rytířů svatého Jana 
v  Jeruzalémě. Maltézští rytíři se jim říká od   
16. století, protože v roce 1530 jim císař Sva
té říše římské a španělský král Karel V. a pa
pež Klement VIII. udělili v  léno souostroví 
Malta. Řád sice o většinu svých držav později 
přišel, ale stále mu patří pevnost St. Angelo 
na  Maltě. S  historií i  osudem Řádu maltéz
ských rytířů se můžete seznámit ve  vallett
ském domě Casa Rocca Piccola. 

Vesnička Pepka námořníka je dalším mís
tem, kam se vyplatí vydat. Pepka nejspíš 
znáte jako kreslenou postavičku, ale existu
je i hollywoodský muzikál dokončený v  roce 
1980. A právě pro něj v zálivu Anchor neda
leko městečka Mellieha vybudovali filmovou 
vesničku. Místním se tak líbila, že ji filmaři 
po skončení natáčení nechali na místě, a dnes 
nabízí zábavu pro celou rodinu.

Za návštěvu rozhodně stojí krásné a tiché 
městečko Mdina s  karmelitským klášterem. 

Můžete se zde seznámit se životem mnichů, 
kteří vás provedou svými pokoji i  kuchyní. 
Děti zase nalákáte na slavný čokoládový dort. 
Mimochodem Malta má vzhledem k  počtu 
obyvatel víc kněží, mnichů a jeptišek než kte
rýkoliv jiný stát na světě a na souostroví stojí 
364 kostelů.

Za pozornost stojí také okolní ostrovy. Po
kud byste se rádi vykoupali v azurově modré 
laguně s bílým pískem podobné těm, které na
jdete v Karibiku, zajeďte si trajektem na os
trov Comino. Nezapomeňte se také vydat 
na druhý největší ostrov Maltského souostro
ví – Gozo. Stanout zde můžete na vrcholu tzv. 
Azurového oka. Pod vámi budou dunět vlny, 
které se rozbíjí o tento unikátní skalní útvar. 

Malta je zkrátka ideálním místem pro rodiny 
s dětmi, které rády podnikají výlety. Vyžití zde 
najdou i potápěči a vášniví cyklisté.

Na  Maltu létají z  Letiště Václava Havla 
Praha dvakrát týdně České aerolinie. Linka je 
v provozu během léta, konkrétně od 18. červ
na do 24. září. 

Nejen po stopách 

maltézských rytířů 
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máte rádi teplo a písečné pláže? Potom je pro vás malta tím pravým 
dovolenkovým rájem. můžete si být téměř jisti, že léto zde je teplé 
a prakticky beze srážek. Nicméně na maltském souostroví nemusíte 
celou dovolenou strávit na plážích. 

Letiště Praha se snaží být dobrým sousedem blízkému okolí růz
nými způsoby. Letos v březnu tak například pomohli specialista 
údržby zeleně Jiří Janota a letištní hasič Antonín Beneš s využi
tím špičkové letištní techniky s prořezáním stromů v nedalekém 
Domově sv. Karla Boromejského, který pečuje o věkem pokročilé 
a nemocné lidi. Do pomoci této organizaci se čtrnáct našich za
městnanců zapojilo již při loňském dobrovolnickém dni. Přilehlá 

rozsáhlá zahrada slouží k příjemným chvilkám odpočinku klien
tů domova i pořádání různých akcí. Nyní je i díky pomoci letiště 
a ochotě našich zaměstnanců připravená na teplé dny. 

Také letos mohli zaměstnanci Českého Aeroholdingu a Letiště 
Praha využít jeden pracovní den činností ve prospěch druhých 
a tím podpořit neziskové organizace v blízkém okolí. První sku
pina dobrovolníků pomáhala v Klokánku Hostivice, který posky

tuje domov dětem v akutní nouzi. Tam se zaměstnanci zapojili 
do venkovních prací na zahradě – vypomohli s opravou a úpra
vou laviček, houpaček a prolézaček. Odpoledne se pak seznámili 
s chodem této organizace a strávili s dětmi z Klokánku čas u opé
kání buřtů. Další dobrovolníci zase zamířili pomáhat do Pobyto
vého rehabilitačního a  rekvalifikačního střediska pro nevidomé 
Dědina, kde se mimo jiné natíral plot kolem celého areálu.

Nápověda: nila, rtanj, öi, mnp, Ìtaj, cimi, ndai, hospit·l, rea, oboe, stanko, lul, neit

„Malý hrad“ je překlad názvu Lucilinburhuc, který dal jméno Lucembursku a byl i obsahem tajenky 
minulého vydání Spolu.

Chceteli vyhrát některou z drobných cen, tak nám znění aktuální tajenky zašlete do konce 
července 2016 na email: letiste@bisonrose.cz nebo na adresu: Spolu — tajenka, Bison & Rose, 
Ovenecká 9, 170 00 Praha 7 (nezapomeňte napsat poštovní adresu, na kterou můžeme případ
nou výhru poslat).
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NA cEStY
ZA tAJENku oDměNA


