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Milí sousedé, 

vánoční svátky se nezadržitelně blíží a  s  nimi i  konec 
roku 2018. Pokud jsou mezi vámi ti, kdo rádi objevu-
jí, můžete kouzlo Vánoc prožít a ochutnat tradiční jíd-
la a cukroví v některé z destinací, které jsou s Prahou 
nově spojeny přímými lety. A pokud nemáte rádi zimu, 
prodlužte si léto třeba díky našemu tipu na výlet do 
věčně slunečného Maroka. Ať už se rozhodnete jakko-
liv, přeji vám, ať se vám cestování vydaří podle vašich 
představ.

Dovolím si využít příležitosti a udělat malé ohlédnutí za 
uplynulým rokem. Řada z vás si všimla, že se na letišti 
pořád něco staví, opravuje, rozšiřuje nebo modernizu-
je. Vznikla například nová parkovací místa nejen pro 
automobily, ale i pro velká letadla, která jsou šetrnější 
k životnímu prostředí. Pokud jste letos cestovali v rámci 
Schengenu, mohli jste už projít novou moderní a kom-
fortnější bezpečnostní kontrolou. Rozvoj se ale vždy 
snažíme plánovat s respektem a ohleduplností vůči na-
šemu okolí a životnímu prostředí. S tímto cílem se i na-
dále rozvíjí projekty v oblasti společenské odpovědnos-
ti. Pracujeme třeba na plánu snižovaní hlukové zátěže, 
a to především v noci, rozhodli jsme se podpořit více ve-
řejně prospěšných projektů v okolních obcích, přestali 
jsme odebírat vejce z klecových chovů a intenzivně pra-
cujeme i  na snížení množství plastového odpadu. Více 
už si přečtete na následujících stránkách. 

První školní den jsme se s mnohými z vás potkali na Zá-
bavně informačním odpoledni, které se konalo přímo 
v  areálu letiště na bývalé vzletové a  přistávací dráze 
22. I  když nám počasí příliš nepřálo, moc nás potěši-
la vysoká účast. Jsme rádi, že máte o akce, které pro 
vás pořádáme, zájem, a  děkujeme všem, kteří nám 
zaslali zpětnou vazbu nebo se jen zastavili na kus řeči 
s  našimi odborníky na životní prostředí. Těším se, že 
se na podobných akcích budeme potkávat i  nadále. 
V následujícím roce se chystáme zase vyrazit za vámi 
na společenské akce do vybraných obcí s programem 
plným zábavy pro malé i velké. Opět nás budou dopro-
vázet odborníci na hlukovou problematiku připravení 
odpovědět na vaše dotazy. Konkrétní termíny a místa 
se včas dozvíte v  některém z  dalších vydání časopisu 
SPOLU.

Jménem celého letiště bych Vám na závěr ráda popřá-
la krásné vánoční svátky prožité v přítomnosti vašich 
nejmilejších a příjemný závěr tohoto roku. Do nového 
roku 2019 pak hodně štěstí a nezbytného zdraví. 

Marika Janoušková
•
manažerka externí 
a interní komunikace
Letiště Praha, a. s.

Rozbor letištního medu i pylu 
opět potvrdil dobrou kvalitu 
ovzduší v okolí letiště 
Med od včel chovaných na pražském letišti letos obhájil 
zlatou medaili v  soutěži Český med 2018, která je vyhla-
šovaná každý rok Českým svazem včelařů, a  opět získal 
100% hodnocení.

Chov včel byl na Letišti Václava Havla Praha zahájen v listopa-
du 2011 jako jeden ze způsobů monitoringu kvality ovzduší. 
V současné době má Letiště Praha šest včelstev, která v letních 
měsících dohromady čítají zhruba 350 tisíc včel. Z  jejich pro-
dukce bylo letos získáno bezmála 80 kg medu. Výroba medu 
ale není to, co včely na letišti zajišťují především. Stočený med 
a vzorky plástvového pylu jsou zasílány na rozbor do akredito-
vané laboratoře Vysoké školy chemicko-technologické v Praze 
a do Výzkumného ústavu včelařského, s.r.o., na posouzení kva-
lity dle normy Český med č. ČSV 1/1999. „Rozbory uskutečně-
né v  uplynulých letech nám potvrzují dobrou kvalitu ovzduší 
v okolí letiště. Vysoce ceněný med je zase výsledkem několika-
leté práce celého týmů našich včelařů a jejich příkladné profe-
sionality v péči o naše včely,“ dodává Soňa Hykyšová, ředitelka 
Ochrany životního prostřední Letiště Praha.

V programu DOBRÉ SOUSEDSTVÍ letos rozdáme 
o tři miliony korun více
Pražské letiště pravidelně podporuje blízké okolí. Různorodé 
spolky, sdružení a zájmové organizace z podporovaných loka-
lit mohou každoročně čerpat finance na činnost i jednorázové 
projekty z  grantového programu DOBRÉ SOUSEDSTVÍ. Vedení 
Letiště Praha pro tento rok navýšilo celkový rozpočet progra-
mu z 10 na 13 milionů korun. Bude tak možné uspokojit ještě 
více zajímavých projektů, případně na jejich realizaci věnovat 
vyšší částku.

Podporu pravidelně získávají sportovní kluby na úpravu spor-
tovišť i  nákup potřebného vybavení, místní kulturní spolky 
přispívající k podpoře komunitního soužití, organizace posky-
tující služby seniorům i  dětem v  různých oblastech, mateřské 
i základní školy, charitativní organizace, dobrovolní hasiči, ale 
třeba i spolky na ochranu zvířat. 

Grant, jak už jeho název napovídá, je zaměřen na lokality v pří-
mém sousedství Letiště Václava Havla Praha a  oblasti ovliv-
něné jeho provozem. Přihlášené projekty posuzuje hodno-
ticí komise složená ze zástupců letiště, Středočeského kraje 
a Magistrátu hlavního města Prahy. Od roku 2007, kdy byl gran-
tový program Dobré sousedství vyhlášen poprvé, rozdělilo 

Letiště Praha přes 105 milionů korun a pomohlo tak realizovat 
přes 430 projektů a akcí.   

Více informací  o grantových programech Letiště Praha naleznete 
na webových stránkách www.prg.aero v sekci Odpovědná firma. 

Letiště Praha získalo stříbrný 
certifikát TOP Odpovědná 
firma 2018 
Prestižní ocenění za udržitelné a  odpovědné podnikání obdr-
žela společnost Letiště Praha  v rámci soutěže TOP odpovědná 
firma, kterou pořádá největší platforma pro šíření těchto prin-
cipů v České republice Byznys pro společnost. V rámci hodno-
cení malých i  velkých firem se přihlíží k  dlouhodobé strategii 
udržitelného podnikání, ale i naplňování nefinančních kritérií, 
jako jsou ekologická stopa, dodržování lidských práv, rovné 
zacházení a příležitosti pro zaměstnance nebo přístup k okol-
ním komunitám. Jedná se o témata, kterým se pražské letiště 
dlouhodobě věnuje. Udělené ocenění, které je posunem z loň-
ské bronzové příčky, potvrzuje správný směr, kterým se letiště 
ubírá. Stříbrný rating získalo letiště zároveň i  za reportování 
těchto aktivit.  

Nezávislost získaného ocenění garantuje porota složená z více 
než 40 odborníků, zástupců komerčního i neziskového sektoru, 
státní správy, expertů a významných osobností, které se aktiv-
ně podílejí na rozvoji odpovědného podnikání a  udržitelnosti 
v ČR. Vysoké umístění je pro nás nejen důležitou zpětnou vaz-
bou, ale i velkým závazkem do budoucna. 

Letiště Praha pravidelně podporuje akce v blízkém okolí. Například festival 

pořádaný příspěvkovou organizací MKSH v Hostivicích



Nejtišším dopravcem roku 
2018 je British Airways
V letošním ročníku soutěže NEJTIŠŠÍ DOPRAVCE, kterou pořá-
dá Letiště Praha ve spolupráci s Městskou částí Praha 6, zvítě-
zila britská letecká společnost British Airways (BA). Křišťálovou 
trofej vítězi předali předseda představenstva Letiště Praha 
Václav Řehoř a starosta Městské části Praha 6 Ondřej Kolář bě-
hem setkání zástupců letiště se starosty okolních obcí a měst-
ských částí. Letiště Praha je dlouhodobě aktivní v  oblasti 
ochrany životního prostředí a na základě pravidelných diskuzí 
se zastupiteli okolních lokalit se snaží hledat řešení ke spokoje-
nému soužití. Také tato soutěž je jedním z efektivních nástrojů 
vedoucí ke společnému cíli. 

Soutěž se každoročně koná v období, kdy je letecký provoz na 
pražském letišti nejintenzivnější, tedy od 1. května do 31. října. 
Pro vyhodnocení soutěže je využíván sofistikovaný monitoro-
vací systém leteckého hluku a  letových tratí ANOMS9, který 
provádí měření nepřetržitě po celý rok. Zahrnuje 13 stacio-
nárních a 2 mobilní měřicí stanice, které jsou umístěny ve vy-
braných lokalitách v okolí Letiště Václava Havla Praha tak, aby 
měření mělo dostatečnou vypovídací hodnotu.

Dobrovolníci z letiště pomáhají v okolních obcích
Zaměstnanci Letiště Praha mají možnost využít jeden pra-
covní den prací pro neziskovou organizaci v  blízkém okolí, 
a  to prostřednictvím firemních dobrovolnických dnů. V  ná-
sledném hodnocení většina zapojených dobrovolníků uvádí, 
že je příjemné strávit čas s  kolegy v  jiném prostředí, vítají 
možnost poznat fungování různých organizací, ale nejvíce 
zdůrazňují radost z pomoci druhým. A právě z těchto důvodů 
bude podobné aktivity Letiště Praha podporovat i v příštím 
roce. 

Na podzim pomáhali zaměstnanci Letiště Praha v Záchranné 
stanici pro zraněné a hendikepované živočichy AVES v Bran-
dýsku u Kladna, kde bylo potřeba natřít voliéry, naštípat dříví 

na zimu a postavit dřevěný zahradní domek. V Jenči zasadili, 
a  to i  přes nepřízeň počasí, 23 stromů a  2 keře. A  stromy se 
sázely i v rámci obnovy letitého ovocného sadu v nedalekých 
Úněticích.  Naopak v sadu Na Kruci se už sbíraly a rovnou moš-
tovaly plody vzrostlých stromů. Ve spolupráci s organizací Na 
ovoce se podařilo vyrobit přes 30 litrů moštu, který byl da-
rován do Komunitního centra pro ženy bez domova. A letošní 
poslední dobrovolnický den se uskutečnil v Pobytovém a re-
habilitačním středisku pro nevidomé Dědina, kde jednodenní 
zaměstnanci natírali radiátory.  

Pokud i Vy znáte neziskovou organizaci či spolek, kterým by-
chom mohli pomoci, napište nám, přiletíme na pomoc.

Moštování v rámci dobrovolnického dne ve spolupráci s organizací Na ovoce Dobrovolnický den v Záchranné stanici pro zraněné a hendikepované 

živočichy AVES v Brandýsku u Kladna

Letiště motivuje 
neukázněné dopravce 
Letiště Praha s ohledem na současný nárůst leteckého provozu 
v České republice i v Evropě zavedlo další preventivní opatře-
ní k  udržení stavu noční hlukové zátěže v  městských částech 
Prahy a obcích, které jsou dotčené leteckým provozem. Cílem 
opatření je snížit celkový počet nočních pohybů nad letištěm 
mezi 22:00–6:00 hodinou a více omezit provoz v noci. 

S  přísnější regulací nočního provozu začalo Letiště Praha už 
na jaře tohoto roku, kdy vstoupil v platnost nový ceník hluko-
vých poplatků. Ten výrazně zvýšil poplatky za pohyby, tj. vzle-
ty a přistání, prováděné hlučnějšími typy letadel v noční době. 
Opatření tak již nyní motivuje letecké dopravce k  nasazování 
tišších letadel zejména v  nočních hodinách nebo k  úplnému 
přesunu takových letů do denní doby. Veškeré změny, které 
se týkají regulace nočního provozu, patří k důležitým krokům 
vedoucím k naplnění strategie trvale udržitelného podnikání, 
které je součástí dlouhodobého rozvoje Letiště Praha.

Vedení letiště se setkalo se zastupiteli okolních obcí 
a městských částí
Vedení letiště pozvalo nově zvolené zastupitele okolních 
obcí a  městských částí ke společnému jednání, Otevřená 
komunikace je základem dobře fungujících sousedských 
vztahů, které chce budovat letiště i nadále. S ohledem na 
proběhlé volby a výměnu vedení v některých lokalitách se 
tentokrát jednalo spíše o schůzku seznamovací. Starosto-
vé se dozvěděli základní údaje o fungování letiště, plány na 
budoucí rozvoj i  různé formy nastavené spolupráce. Pozi-
tivně byl přijat slib pokračovat se všemi zavedenými gran-
tovými programy, které jsou velmi vítanou podporou a při-
spívají k  rozvoji komunitního života. Důležitým tématem 

diskuze byla otázka hluku, který trápí blízké okolí nejvíce. 
Předseda představenstva Václav Řehoř představil akční 
plán včetně konkrétních kroků na snižování hluku, a  to 
zvláště v nočních hodinách. Jedná se především o pravidla 
omezení reverzního tahu, zamezení přístupu letadlům bez 
odpovídající certifikace, změna hlukových poplatků, přís-
né dodržování přidělených slotů a  pokutování dopravců 
za jejich porušení. Pravidelná setkání pomáhají budovat 
férové vztahy, dávají možnost diskutovat aktuální témata 
a hledat vhodná řešení.

Letiště pozvalo sousedy 
na návštěvu 
První zářijovou sobotu se otevřelo letiště obyvatelům okolních 
obcí a  městských částí v  rámci tradičního zábavně-informač-
ního odpoledne. Původní vzletová a  přistávací dráha 22 se při 
této příležitosti proměnila v hřiště plné atrakcí. Vedle zábavné-
ho programu si účastníci mohli prohlédnout letištní a hasičskou 
techniku, vyhrát letenky nebo si popovídat s odborníky z oblasti 
životního prostředí. Velký obdiv u  malých i  velkých sklidilo vy-
stoupení našich psovodů i ukázka opeřenců z útvaru biologické 
ochrany. I přes deštivé počasí dorazilo přes 1 200 osob. Letiště 
se i tímto způsobem snaží nabídnout občanům možnost přijít se 
zeptat na cokoliv, co je ve spojení s leteckým provozem zajímá. 
Pro příští rok zase přijedeme my za vámi.



Nechte se zlákat některou 
z 10 nových destinací 
v zimní sezóně
V neděli 28. října 2018 vstoupil v platnost zimní letový řád, v je-
hož rámci se z Letiště Václava Havla Praha létá do celkem 114 de-
stinací ve 42 zemích světa. Mezi nimi je také několik novinek, na-
příklad přímá linka do Belfastu nebo jordánského Ammánu, kte-
rý je znám především svou rozmanitou a velmi dlouhou historií. 
Celkem nabízí Letiště Václava Havla Praha během zimní sezóny 
letecká spojení do deseti nových destinací. Své přímé pravidelné 
linky z Prahy v průběhu zimního letového řádu provozuje 60 le-
teckých společností, přičemž dvě z nich, Air Arabia a Cyprus Air-
ways, se v Praze objevují v zimě vůbec poprvé.

Kromě otevření nových linek však došlo také k navýšení frekven-
cí a kapacit na linkách stávajících. Například letecká společnost 
Qatar Airways nasadila na jeden ze svých denních letů do Kataru 
dálkové letadlo Boeing 787 Dreamliner, což je jedno z nejtišších 
a nejmodernějších letadel světa. Dreamlinerem se může pochlu-
bit i letecká společnost Korean Air, která s letadlem létá v zimě 
na trase mezi Prahou a  Soulem třikrát týdně. Letiště Praha se 
dlouhodobě snaží letecké společnosti motivovat k  nasazování 
modernějších letadel, která jsou šetrnější k životnímu prostředí.

Od betonu k technologiím aneb rozvoj letiště v roce 2018
Letiště Václava Havla Praha se rozšiřuje a modernizuje. V letoš-
ním roce jsme na Terminálu 1 otevřeli nové velkokapacitní ka-
rusely na odbavená zavazadla, zatímco na Terminálu 2 uvedli 
do provozu novou moderní bezpečnostní kontrolu, o které jste 
si mohli přečíst v srpnovém čísle občasníku SPOLU. Dále jsme 
v září do provozu uvedli nové letadlové stání, na kterém je mož-
né odbavit buď jedno velké dálkové letadlo, nebo dvě menší. 
Se stáním je bezprostředně spojena i  nová odletová čekárna, 
jež má maximální kapacitu 430 cestujících a disponuje celkem 
třemi odletovými východy označenými jako A3, A4 a A10. Stání 
s odletovou čekárnou se nachází na Terminálu 1 a značně při-
spěje k navýšení odbavovacích kapacit letiště a také komfort-

nějšímu a rychlejšímu odbavení letadel zejména na dálkových 
linkách, kterých v posledních letech v Praze přibývá. 

Na Letišti Praha pokračujeme také v  technologickém rozvoji, 
když jsme se společností Mastercard představili prvního robo-
ta Mastera Peppera, kterého mohou cestující potkat na Termi-
nálu 2 za bezpečnostní kontrolou. Master Pepper cestující po-
baví a poskytne jim základní informace o odletech a příletech. 
K dispozici je denně od 7:00 do 22:00 hodin. Společný projekt 
Letiště Praha a  Mastercard je výsledkem dlouholetého part-
nerství obou společností a čerpá i ze zahraničních zkušeností 
Mastercard v této oblasti.

Co čeká Letiště Praha v roce 2019?
Již zhruba od října probíhají přípravné práce na krátkodobých 
rozvojových projektech, které bude Letiště Praha realizovat 
v  příštím roce. Ještě před hlavní sezónou 2019 bude dokon-
čena rekonfigurace sektoru B1 odbavovací plochy letiště, kde 
vzniknou dvě staronová rekonfigurovaná letadlová stání a dvě 
rekonstruované odletové čekárny. Ty budou nově disponovat 
toaletami a  představí se v  novém designu, který je k  vidění 
v  gatech A3/A4. Vylepšení se dočkají také rentgenové tratě 
zdejší bezpečností kontroly, které díky prodloužení na 14  m 
umožní odbavení až 240 cestujících za hodinu. 

Dalším novým projektem bude rozšíření check-in ostrovů o nové 
odbavovací přepážky na Terminálu 1, kde předpokládáme ukon-
čení stavby na jaře 2019. Nové přepážky nám umožní především 
odbavit více dálkových letů, kdy aerolinky požadují větší kom-

fort při odbavení cestujících, poptávají více přepážek a odbavení 
probíhá rovněž delší dobu než v případě krátkého letu. 

Na tento projekt bude navazovat rozšíření check-in ostrovů 
o nové přepážky také na Terminálu 2. V průběhu příštího roku 
zde vznikne 12 nových přepážek, čímž se jejich celkový počet 
zvýší na 72. K  tomu se na Terminálu 2 připravuje vybudování 
zcela nového odbavovacího ostrova s dalšími 24 přepážkami. 

Nový odbavovací ostrov na Terminálu 2 je součástí celkové širší 
investice do rekonstrukce třídíren zavazadel. Ty jsou na Termi-
nálu 2 a Terminálu 1 plánované nejen za účelem navýšení ka-
pacity, ale především s cílem splnění požadavků mezinárodní 
legislativy na zajištění vyššího bezpečnostního standardu kon-
troly zapsaných zavazadel od roku 2020.

TIP
Zaleťte si například do Velké Británie, 
která i v zimě s 16 destinacemi zůstává 
nejvytíženější zemí. 
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Odebíráme vejce pouze 
z bezklecových chovů 
Pro přípravu jídel v restauracích provozovaných Letištěm 
Praha se od srpna používá pouze vajec od nosnic, které 
žijí ve volných chovech. Rozhodnutí je v souladu se sna-
hou letiště o vyšší kvalitu jídel pro cestující i zaměstnan-
ce a zároveň potvrzuje, že se letiště v rámci udržitelného 
přístupu k podnikání aktivně zajímá o různorodé oblasti.  

Rekordní léto na 
Letišti Václava Havla Praha
Letiště Václava Havla Praha má za sebou provozně nejsil-
nější letní měsíce. Celkem odbavilo v období mezi červen-
cem až zářím rekordních 5 484 272 cestujících. Ti nejčastě-
ji směřovali do Londýna, Moskvy, Paříže či Amsterdamu. 
Ač počet odbavených cestujících v létě meziročně vzrostl 
o 9,3 %, počet leteckých pohybů rostl pomaleji, a to o 6 %.

Dokončení fúze
Dne 1. října 2018 byl formálně zápisem do obchodního 
rejstříku dokončen proces vnitrostátní fúze sloučením 
společností Český Aeroholding, a.s. a Letiště Praha, a. s. 
Nástupnickou společností Českého Aeroholdingu se stá-
vá Letiště Praha, přičemž výkonem akcionářských práv 
ve společnosti Letiště Praha zůstává jménem České re-
publiky pověřeno Ministerstvo financí.

První restaurace Marché 
v Čechách je na Letišti 
Václava Havla Praha
Švýcarský provozovatel mezinárodní sítě restaurací Marché 
International otevřel dvě nové restaurace na pražském le-
tišti. Restaurace Marché nabízí moderní a trendy prostředí 
s širokou nabídkou čerstvých salátů a domácích těstovin 
připravovaných denně přímo v restauraci a upravovaných 
na počkání před zraky zákazníků.

Sezónu údržby jsme zahájili 
s novým hangárem
V areálu letiště máme od letošního roku k dispozici nový 
Hangár S určený pro traťovou údržbu letadel. Díky vybu-
dování nového hangáru naproti stávajícímu Hangáru F se 
především uvolnila kapacita pro těžkou údržbu letadel. 

STŘÍPKY



Za tajenku odměna
Máte-li zájem vyhrát některou z drobných cen, zašlete nám znění tajenky do 20. ledna 2019 
na e-mail komunikace@prg.aero nebo na adresu: Letiště Praha, a. s., komunikace, Jana 
Kašpara 1069/1, 160 08 Praha 6. Nezapomeňte uvést poštovní adresu, na kterou můžeme 
případnou výhru poslat.

Výherci z minulého čísla jsou paní Majka z Unhoště, paní Věra z Lysolaje a pan Jan z Prahy 5, 
gratulujeme.

TIP na dovolenou: Zaleťte si do Marrákeše 
Téměř milionové hlavní město Maroka, ležící ve vnitrozemí 
na úpatí Vysokého Atlasu, se poslední dobou stává oblíbenou 
destinací. Prožít zde můžete prodloužený víkend a prohřát se 
během zimního období nebo vyrazit na delší výlet a procesto-
vat památky, projet se na velbloudech v poušti nebo vyzkou-
šet speciality na místním tržišti.  Jedná se o  méně známé, 
tolik neprobádané místo, které láká svojí orientální kulturou 
s liberálním řízením a krátkou vzdáleností od Evropy. Pojďme 
si město Marrákeš blíže představit.

Marrákeš byla založena ve středověku na začátku 11. století a vel-
mi brzy se stala obchodním centrem subsaharské Afriky, kdy se 
město dále proměňovalo i  v  kulturní a  náboženské centrum. 
V průběhu dalších dvou století vyrostly kolem hradby z červeného 
pískovce, proto se dodnes Marrákeši říká „červené město“. 

Marrákeš je město mnoha kultur. K původnímu berberskému oby-
vatelstvu se postupně přidávali Arabové ze severu a Afričani z jihu 
a každá z těchto skupin přispěla svou kulturou a řemesly k rozvoji 
města a jeho dnešní podobě. Současný kosmopolitní ráz Marráke-
še formuje i společná historie s Francií. Marrákeš stále zůstává vel-
mi oblíbenou destinací Francouzů, i mezi slavnými osobnostmi.

Mísení různých kultur můžete pozorovat například v  muzeích, 
jako je Marrákešské muzeum, kde se střetává orientální umění se 
španělským, Dar Si Said Muzeum, které je věnováno vyloženě ma-

rockému umění, a za zmínku rozhodně stojí i muzeum slavného 
francouzského návrháře Yves Saint Laurenta. Během své návště-
vy byste neměli vynechat i nádherný palác Bahia, největší mešitu 
Koutoubia nebo unikátní Saadské hrobky nedaleko paláce El Badi.

Marrakéš je městem zábavy a ponechává si evropský a liberální 
charakter. Navštívit zde můžete nezpoĊet diskoték, noĊních klu-
bů, koncertních vystoupení a operních představení.

Hlavní město Maroka je proslulé svými tržišti, tzv. souky, jejichž 
tradice sahá už do 11. století. Na náměstí Jemaa el-Fnaa si můžete 
vychutnat atmosféru s marockou hudbou mezi obchůdky a stán-
ky s tradičními ručně dělanými výrobky a místním jídlem. 

Marrákeš má velmi příhodnou polohu a klima, kdy v létě se může 
teplota sice vyšplhat až přes 40 stupňů Celsia, ale na úpatí Vyso-
kého Atlasu je teplota i v létě příjemná, za návštěvu stojí například 
údolí Ourika. 

Do Marrakéše se nyní dostanete z Letiště Václava Havla Praha pří-
mým letem. Pravidelnou linku z Prahy provozuje od 27. října 2018 
dvakrát týdně letecká společnost Ryanair.

Podporujeme jazykovou výuku dětí 
v blízkém okolí 
„Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem.“ S tímto výrokem se ztotožňujeme i my na Letišti Václava 
Havla Praha a věříme, že znalost jazyků je důležitá a v dnešním globalizovaném světě nezbytná. 
Češi se jazyky učí rádi, ale bojí se je používat. S touto myšlenkou jsme se proto rozhodli podpo-
řit jazykovou výuku dětí na základních školách. 

Projekt vznikl ve spolupráci s Prague Airport Region (PAR), sdružením lokalit z  okolí letiště, a fi-
nanční příspěvky jsme poskytli přímo školám na konverzační hodiny s rodilými mluvčími nebo 
na jazykové pobyty v zahraničí. Do okolních i  vzdálenějších zemí tak mohlo vycestovat a ověřit 
si své jazykové znalosti přímo v praxi přes 300 dětí. Zpátky si pak přivezly důležitou motivaci 
k dalšímu studiu.  S ohledem na pozitivní zhodnocení pilotního provozu jsme se rozhodli s tou-
to podporou pokračovat i v příštím roce. 

Program jazykového vzdělávání pro okolní obce a městské části tak vhodně doplňuje program 
MČ Praha 6 se stejným zaměřením, na kterém se Letiště Praha finančně podílí už dlouhodobě. 
V roce 2018 jsme tedy investovali do jazykového vzdělávání dětí celkem přes pět milionů korun. 

Věříme, že i díky této podpoře investujeme do budoucnosti dětí, které si díky jazykové vybave-
nosti budou moci rozšiřovat obzory za hranicemi naší země.

SPOLU 3/2018, Spolu  •  zpravodaj pro obyvatele Prahy a obcí v okolí pražského letiště
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