
Práce na letišti letí
Počet cestujících, kteří procházejí Letištěm Václava Havla 
Praha, se neustále zvyšuje a s tím souvisí i potřeba zvýšit 
kapacitu vlastních pracovních sil. Potřebujeme zejména 
pracovníky bezpečnostní kontroly a ostrahy letiště pro Leti-
ště Praha, letecké mechaniky a klempíře pro Czech Airlines 
Technics a pracovníky odbavení cestujících, zavazadel a le-
tadel pro Czech Airlines Handling. Aktuální nabídku volných 
pozic najdete na našem webu www.pracenaletisti.cz, kde 
jsou vypsaná i místa vhodná pro brigádníky.

zpravodaj pro obyvatele okolí pražského letiště
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Milí sousedé,

léto už je ve své druhé polovině a my máme pro vás řadu 
novinek, se kterými se blíže seznámíte na následujících 
stránkách.

Pokud máte dovolenou ještě před sebou a nevíte kam vy-
razit, třeba si vyberete ze 157 destinací, kam se můžete 
z pražského letiště dostat přímým spojem v rámci letního 
letového řádu. Inspirací pro vás může být třeba nová desti-
nace v Gruzii – Kutaisi.

V loňském roce jsme odbavili rekordních více než 15 mi-
lionů cestujících a letos očekáváme, že bychom se mohli 
přiblížit k další rekordní hranici 17 milionů. Jen za první 
pololetí letošního roku jsme odbavili o 10 % více cestují-
cích než v loňském roce. Rostoucí počet cestujících zvyšu-
je také nároky na naše provozní kapacity. Na Terminálu 2 
Letiště Václava Havla Praha jsme proto vybudovali novou 
centrální bezpečnostní kontrolu, která odbaví za hodinu 
o 40 % více cestujících než ta původní. Aby se u nás cestu-
jící cítili pohodlně, provedli jsme úpravu relaxační zóny na 
Terminálu 2.

S rostoucím počtem cestujících také souvisí potřeba dopl-
nit počty našich zaměstnanců. Pokud vás láká pracovat na 
letišti, neváhejte si projít aktuální nabídku volných pozic 
na našem webu www.pracenaletisti.cz.

V době rekordního provozu, změn a inovací nezapomíná-
me ani na naše sousedy. Na jaře jsme obci Dobrovíz po-
mohli s likvidací černé skládky. Koncem června jsme zor-
ganizovali seminář na téma emise a uhlíková stopa, jejíž 
snižování je pro nás důležitou součástí ochrany životního 
prostředí.

Koncem školního roku jsme završili již sedmý ročník Eko-
logické výchovy. Žákům jsme představili práci letištních 
včelařů, hasičů, sokolníků a psovodů, vyhlásili jsme vítěze 
jednotlivých soutěží a na závěr jsme pro děti připravili vy-
stoupení footbagera a jojisty.

Na září již připravujeme otevření dalšího ročníku granto-
vého programu DOBRÉ SOUSEDSTVÍ, kde na podporu kul-
tury, zájmové činnosti a neziskové oblasti je připraveno 
10 milionů korun. Chceme se podílet na rozvoji občanské 
společnosti našich sousedů, tedy obcí a městských částí 
v blízkosti letiště.

Na poslední prázdninovou sobotu, 1. září 2018, připravu-
jeme tradiční Zábavně-informační odpoledne, které je ur-
čené především pro rodiny s dětmi z blízkého okolí letiště. 
Věřím, že se zde s vámi potkáme a že si bohatý program 
užijete.

Těším se na viděnou a přeji 
vám hezký zbytek léta.
 

Marika Janoušková
•
Manažerka externí
komunikace Letiště Praha

Přes léto máme 157 přímých 
spojení a za první pololetí o 10 % 
více cestujících než vloni
V rámci letního letového řádu, který platí do 27. října 2018, se 
z pražského letiště dostanete přímo do 157 míst po celém svě-
tě, z toho 6 destinací je zcela nových. Svá letadla do Prahy či 
z Prahy na pravidelných linkách vypravuje celkem 67 dopravců 
včetně třech nových. Zároveň došlo u 17 stávajících tratí k na-
výšení počtu spojů.

V prvním pololetí letošního roku Letiště Václava Havla Praha 
odbavilo celkem 7 463 975 cestujících, což znamená 10% ná-
růst oproti stejnému období loňského roku. Podobný vývoj se 
očekává i nadále až do konce roku 2018, kdy by se měl celkový 
počet odbavených cestujících přiblížit hranici 17 milionů.

Důvodem růstu počtu cestujících je především letošní výrazné posi-
lování kapacit na stávajících linkách a také zahájení provozu nových 
leteckých spojení, včetně těch dálkových. 

Nejvíce se v prvním pololetí letošního roku létalo do Londýna, na 
druhém místě skončila Paříž, následovaná Moskvou, Amsterdamem 
a Milánem. Nejrychleji rostoucí destinací co do počtu odbavených 
cestujících se stala Barcelona, a to díky podstatnému navýšení po-
čtu leteckých spojení.

Ze zemí se nejvíce létalo do Velké Británie, dále pak do Itálie, Ruska, 
Německa a Francie. Skokanem v počtu odbavených cestujících je 
mezi zeměmi Španělsko.

Letiště Praha získalo druhé 
nejvýznamnější ocenění 
v soutěži evropských letišť

Letiště Praha získalo zvláštní ocenění „Highly Commended Air-
port” v prestižní mezinárodní soutěži ACI EUROPE Best Airport 
Award v kategorii 10–25 milionů odbavených cestujících. Vítězným 
letištěm v dané kategorii se stal Hamburk. Do nominace pětice nej-
lepších se dostala také letiště ve Vídni, Düsseldorfu a Athénách. 
Celkem se o nominaci v dané kategorii mohlo ucházet 29 letišť. 

Letiště Praha se tak stalo v uplynulém roce jedním z nejlepších 
letišť v Evropě a zároveň je to historicky poprvé, co jsme získali 
ocenění v této prestižní mezinárodní soutěži.

Provozně nejsilnějším dnem byl v prvním 
pololetí tohoto roku 29. červen 2018, kdy 
letiště odbavilo 68 568 cestujících.

Postarejte se s námi 
o bezpečí našich cestujících

Bezpečnostní kontrola

Mzda až 32 000 Kč 
Volitelné benefity v hodnotě 18 000 Kč ročně 
5 týdnů dovolené 
Firemní stravování a parkování  
Atraktivní pracovní prostředí



Nová bezpečnostní kontrola na Terminálu 2
Velkou novinkou je nový prostor centrální bezpečnostní kontroly 
na Terminálu 2 Letiště Václava Havla Praha, který byl slavnostně 
otevřen v červnu. Jedná se o největší rozvojový projekt letiště 
realizovaný na Terminálu 2 od jeho otevření v roce 2006. Nová bez-
pečnostní kontrola, která zásadním způsobem navýší odbavovací 
kapacity letiště a zároveň zvýší komfort cestujících, je určena pro 
všechny, kdo letí do zemí schengenského prostoru. 

Pracoviště bezpečnostní kontroly disponuje nově celkem osmi 
plně automatizovanými a šesti manuálními rentgenovými tratěmi. 
Automatizované tratě nabízejí cestujícím k využití systém s para-
lelním odkládáním zavazadel a předmětů, což znamená, že v jednu 

chvíli se mohou na jedné trati připravovat na bezpečnostní kontro-
lu až tři cestující současně. Tratě zároveň disponují automatickým 
dopravníkovým systémem, který umožňuje oddělit zavazadla ur-
čená k dodatečné bezpečnostní kontrole od zavazadel, která další 
kontrolou procházet nemusí. 

Díky těmto novým technologickým prvkům je bezpečnostní pra-
coviště schopné odbavit až 2  500 cestujících za hodinu, čímž se 
oproti dosavadnímu stavu zvýší hodinová kapacita bezpečnostní 
kontroly cestujících na Terminálu 2 až o 40 %. K vyššímu komfortu 
cestujících přispěje také již samotný prostor nového stanoviště, 
který je mnohem větší, vzdušnější a přehlednější.

Novinky na letišti 

Letiště je nekuřácké
Další novinkou je, že Letiště Václava Havla Praha je od květ-
na nekuřácké. Není tedy možné kouřit ve všech interiéro-
vých prostorech a zároveň byl ukončen provoz dosavad-
ních kuřáckých koutků v tranzitním prostoru. Toto rozhod-
nutí přinese zvýšení kvality a komfortu během pobytu na 
letišti pro většinu cestujících i zaměstnanců. Letiště Pra-
ha tak jde vstříc modernímu trendu a zároveň reaguje na 
zpětnou vazbu od cestujících. Nekuřácká už jsou například 
letiště ve Velké Británii či Španělsku, více než 600 letišť ve 
Spojených státech či některá ruská letiště. Zařazením do 
této skupiny se Letiště Václava Havla Praha stane jedním 
z průkopníků tohoto přístupu ve střední Evropě. Cestují-
cím kuřákům jsou nadále k dispozici vyhrazená místa před 
vstupy do budov.

Letiště Praha organizovalo 
seminář na téma emise 
a uhlíková stopa 
Ve spolupráci s organizací Ci2, která se zaměřuje na udrži-
telný rozvoj, vzdělávání a výzkum v této oblasti, se ve dnech 
26. a 27. června 2018 uskutečnily na Letišti Václava Havla Praha 
dva semináře se zaměřením na úsporu energií a uhlíkovou stopu. 
Možnost poslechnout si zkušenosti ze zahraničí, moderní tren-
dy i konkrétní rady pro české prostředí tu měli zástupci veřejné 
správy, podnikatelských subjektů i jednotlivci. Oba semináře za-
hájil Jiří Kraus, člen představenstva Letiště Praha, který v krát-
kosti představil přístup letiště a ocenil možnost podílet se na 
projektu, který vzdělává a aktivně šíří důležité informace z oblas-
ti úspor ve spotřebě energií a změny klimatu. Konkrétní aktivity 
a opatření spojená se sledováním a hlavně snižováním uhlíkové 
stopy v rámci naší společnosti pak prezentovala Soňa Hykyšová, 
ředitelka Ochrany životního prostředí Letiště Praha. Následovaly 
zajímavé příspěvky o současném stavu využívání alternativních 
zdrojů energie nebo o potenciálu udržitelné mobility, kterou 
v rámci iniciativy PRGAirportLab řeší i naše letiště. Seminář byl 
zcela zdarma a byl ukončen exkurzí do zákulisí letiště.

Co je to vlastně 
„uhlíková stopa“?
Uhlíková stopa je konkrétní měřitelný ukazatel dopadu lidské 
činnosti na životní prostředí. Téměř každá aktivita od dopravy 
po jídlo uvolňuje přímo nebo nepřímo skleníkové plyny. Uhlíko-
vá stopa je množství těchto plynů vyjadřovaných v ekvivalen-
tech oxidu uhličitého CO2. Ty se jako jeden z největších činitelů 
podílí na změně klimatu a dalších ekologických problémech. 

Redesign relaxační zóny 
v Terminálu 2
Cestující, kteří míří do zemí Schengenu, se mohou těšit na 
novou podobu relaxační zóny, která je čeká za bezpečnostní 
kontrolou mezi nástupními prsty C a D. Ta je určena pro od-
počinek před odletem a nabízí funkční interiér vybavený po-
hodlným sezením.

Nové webové stránky
Na jaře jsme spustili nové webové stránky Letiště Pra-
ha, které jsou uživatelsky přehlednější, komfortnější 
a nabízí lepší dostupnost informací. Vedle moderní-
ho designu web přináší také unikátní funkce i obsah 
a lépe se zobrazuje i na mobilních zařízeních. Stránky 
najdete stále na stejné adrese: www.prg.aero.

Letiště Praha zaznamenává již několik let po sobě rekordní nárůst v počtu odbavených cestujících, což zvyšuje nároky 
na provozní kapacity. Připravili jsme proto řadu inovací, které cestujícím zpříjemní cestu a pobyt na letišti.

Nože, repliky zbraní včetně 
dětských hraček připomínající 
zbraně na palubu letadla nepatří.

Bezpečnostní pravidla

Všechny tekutiny a gely včetně 
sprejů umístěte do uzavíratelného 
igelitového sáčku o maximálním 
objemu 1 l. Objem každé z tekutin 
nesmí překročit 100 ml.

Počítač a větší elektroniku 
mějte vždy v příručním zavazadle. 
Již doma si proto váš notebook 
zabalte do příručního zavazadla 
pokud možno navrch, abyste se 
k němu snadno dostali. Budete jej 
totiž muset na letišti vytáhnout 
a předložit ke kontrole zvlášť. 

Potraviny v nepevném 
skupenství včetně jogurtů, 
medů a marmelád mohou na 
palubu letadla opět jedině 
v baleních do 100 ml.
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Bojíte se, že nestihnete váš let? 
Stáhněte si aplikaci Letiště 
Praha a nic vás nepřekvapí.

Extra
tip

Zdroj: Shutterstock

Letiště Praha je dlouhodobě aktivní v oblasti monitorování 
a  snižování uhlíkové stopy v rámci programu Airport Carbon 
Accreditation (ACA). V loňském roce jsme splnili pětiletý cíl, 
a  to snížit uhlíkovou stopu o 9 % v porovnání s rokem 2012. 
Současně jsme postoupili do 3. úrovně, v rámci které se sna-
žíme zapojit do snižování emisí také další partnery, kteří jsou 
zodpovědní za emise skleníkových plynů související s pro-
vozem letiště. Letiště Praha tak v současné době patří mezi 
19  z  cca 130 evropských letišť zapojených do programu ACA, 
která nejen že snižují emise z vlastních činností, ale motivují 
ke snižování emisí i další společnosti.



Završili jsme sedmý ročník 
Ekologické výchovy
Přes 2 000 žáků 4. a 5. tříd základních škol z obcí a městských částí 
sousedících s letištěm letos prošlo programem Ekologické výcho-
vy, kterou na školách ve svém okolí podporuje Letiště Praha již 
sedmým rokem. Série přednášek probíhá v rámci školního vyučo-
vání a věnuje se vybraným environmentálním tématům souvisejí-
cích s provozem na letišti a životním prostředím v jeho okolí – hlu-
ku, emisím, čištění a ochraně vod a nakládání s odpady.

Ve dnech 21. a 22. června 2018 proběhla závěrečná akce tohoto 
vzdělávacího programu v kongresovém sále Letiště Praha, kam 
byly děti se svými učitelkami pozvány. Žáci vyslechli zajímavé po-
vídání o práci letištních včelařů, hasičů, sokolníků a psovodů včet-
ně ukázek se zvířaty. Na závěr byly oceněny třídy, které vyhrály 
jednotlivé kategorie celoročních soutěží.

Jako poděkování a tečka za environmentálním programem 
a  dopolednem stráveným na letišti bylo připravené vystou-
pení footbagera Honzy Webera a jojisty Roberta Kučery, které 
nadšené děti nechtěly pustit z pódia.Foto: Eva Faltusová 

V semináři o emisích byla vyhlášena třída, 
která nejlépe zodpověděla vědomostní kvíz. 
Tou se stala 5. třída ze ZŠ Járy Cimrmana. 

V semináři o ochraně vod a vědomostní 
soutěži zvítězila 4. třída ZŠ Středokluky.  

V semináři o hluku vyhlašujeme mezi třídami 
„Nejmenšího Randálníka“. Tím se stala 5. A ze 
ZŠ Antonína Čermáka.

Třídou, která dokáže nejlépe roztřídit odpad 
do barevných kontejnerů, byla vyhlášena 5. B 
ZŠ Mikoláše Alše.

1. místo za nejkrásnější výrobek ve výtvarné 
soutěži spojené s výukou vyhrála 4. A ze ZŠ 
v Nebušicích.

Letiště se zapojilo do akce 
„Ukliďme Dobrovíz“
Letiště Praha na jaře pomohlo obci Dobrovíz s likvidací čer-
né skládky, která nabrala ohromných rozměrů a hyzdila kra-
jinu. Skládku vzhledem ke své velikosti už nešlo zvládnout 
pouze pracovitostí místních dobrovolníků, ale bylo nutné 
zapojit techniku, kterou letiště na základě požadavku sta-
rostky Dobrovíze Jany Krupičkové rádo poskytlo.  

Navštivte nás na 
Zábavně-informačním 
odpoledni 
Zábavně-informační odpoledne na letišti pro obyvatele blíz-
kého okolí se uskuteční v sobotu  1. září 2018. Těšit se může-
te na téma „Poznejte svět letiště aneb cestujícím na zkouš-
ku“. Pozvánky na akci, které zároveň slouží jako vstupenky 
pro čtyřčlennou rodinu, budou do schránek distribuovány 
v  polovině srpna. Přijďte se s rodinou pobavit a načerpat 
informace z letiště přímo na ranvej!

Udržitelný způsob 
podnikání je pro 
letiště důležitý
Letiště Praha se dlouhodobě věnuje problematice 
udržitelného podnikání, které se stalo nedílnou sou-
částí firemní strategie. Naše aktivity z této oblasti shr-
nuje a otevřeně popisuje nefinanční reporting Profil 
a zpráva o udržitelném rozvoji. Přečíst si v ní můžete 
o  biomonitoringu životního prostředí pomocí letišt-
ních včel, principech spolupráce a soužití s okolními 
komunitami, způsobech prosazování tišších letadel 
a další cesty k odpovědnému přístupu pražského le-
tiště. Více se dočtete na webu www.prg.aero v sekci 
Odpovědná firma. Jít správným směrem vyžaduje 
i hledání dalších možností rozvoje.

Vítáme návrhy, zajíma-
vé myšlenky i  jakou-
koliv zpětnou vazbu 
k reportu i konkrétním 
aktivitám, napište nám 
je na CSR@prg.aero.

Slavnosti pravého 
a levého břehu
Letiště Praha již osmým rokem podporuje oslavu komunit-
ního života a propojení obcí na obou stranách Vltavy pod 
názvem Slavnosti pravého a levého břehu. Letošní je pláno-
vána na 15. září 2018 a těšit se můžete na bohatý program 
a atraktivní koncerty. Vystoupí např. Vladimír Mišík, Michal 
Hrůza, Fastfood Orchestra, Znouzectnost a další.

STŘÍPKY

České aerolinie slaví 95 let
České aerolinie si letos připomínají 95. výročí od svého založení 
i  zahájení pravidelného provozu. V den oslav 5. výročí založe-
ní Československa zahájily provoz symbolickým obletem Leti-
ště Kbely. První obchodní let vypravily z Kbel 29. října 1923 ve 
12.35 hod. na pravidelné lince do Bratislavy a současně i opač-
ným směrem, z letiště Bratislava-Vajnory do Prahy. Při této 
příležitosti České aerolinie nejen symbolicky navázaly na histo-
rické události z podzimu 1923, ale připravily pro své příznivce 
sérii zážitkových letů kolem Prahy v nízké letové hladině. Ty se 
konaly o sobotách v dubnu, květnu, červnu a červenci.

Emirates přidalo druhou 
denní linku
Letecká společnost Emirates zahájila u příležitosti osmého výročí 
prvního leteckého spojení mezi Prahou a Dubají, které se uskuteč-
nilo 1. července 2018, druhou denní frekvenci. Nová linka je ope-
rována letounem Boeing 777-300ER s kapacitou 360 míst a dopl-
ňuje tak již zavedenou linku, na kterou je nasazen letoun Emirates 
A380. Dva denní lety tak uspokojí rostoucí poptávku na této trase.

Titul Nejtišší dopravce 2018
I v letošním roce bude oceněna letecká společnost, která na Leti-
ště Václava Havla Praha létá nejtišeji. Tradiční soutěž, hodnotící 
kromě hladiny leteckého hluku i dodržování leteckých tratí a efek-
tivitu využití sedačkové kapacity, tzv. obsazenosti letadla, letos 
probíhá od 1. května 2018 do 31. října 2018, tedy v období nejin-
tenzivnějšího leteckého provozu. Záměrem akce, která je každo-
ročně vyhlašována Letištěm Praha ve spolupráci s městskou částí 
Praha  6, je pozitivní motivace leteckých společností k šetrnému 
přístupu k životnímu prostředí. 

POZVÁNKY NA AKCE



Za tajenku odměna
Máte-li zájem vyhrát některou z drobných cen, zašlete nám znění tajenky do 10. září 2018 na e-mail 
komunikace@prg.aero nebo na adresu: Letiště Praha, a. s., komunikace, Jana Kašpara 1069/1, 161 00 
Praha 6. Nezapomeňte uvést poštovní adresu, na kterou můžeme případnou výhru poslat.

A co bude v tajence tentokrát?
Nejspíš správně tipujete, že se to bude týkat gruzínského Kutaisi.

Kutaisi: gruzínské město plné historie a úžasné přírody

Starobylé kulturní památky, bohatá gruzínská kuchyně a nád-
herná příroda, to je Kutaisi. Druhé největší gruzínské město 
a bývalé hlavní město dávnověké Kolchidy. 

Historie města začíná 2 000 let př. n. l. a jeho dominantou je ka-
tedrála Bagrati z 11. století, která je považována za mistrovské 
dílo středověké gruzínské architektury. Další zajímavostí je Gelati, 
klášterní komplex, který založil na počátku 12. století král David 
Stavitel. Nachází se asi 4 km od Kutaisi a jedná se o jednu z nejvý-
znamnějších architektonických památek v zemi, která byla v roce 
1994 zapsána na seznam památek UNESCO. V jeho interiérech se 
zachovalo množství nástěnných maleb a rukopisů z 12. až 17. sto-
letí. Klášter byl také významným náboženským a intelektuálním 
centrem středověké Gruzie. 

Po návštěvě památek si můžete nakoupit ve vyhlášené tržnici či si 
odpočinout v parku Bulvari. Ten začíná na hlavním náměstí Davida 
Stavitele, kde je fontána Kolchida tvořená zvětšeninami zlatých 
šperků ze 7. a 6. stol. př. n. l. pocházejících z archeologického na-
leziště ve Vani.

V okolí města najdete také několik zajímavých přírodních, historic-
kých a architektonických památek. Například klášter Motsameta, 
Prométheovu jeskyni, kaňon Okatse či národní park Sataplia, je-
hož hlavní atrakcí jsou dinosauří stopy. 

Za návštěvu také stojí hlavní město Gruzie Tbilisi, které bylo za-
loženo již v 5. století a jeho nejvýznamnější památkou je pevnost 
Narikala. Pokud jste milovníkem vína, nevynechejte Telavi, město 
vína, které se nachází uprostřed Kachetie ve vyhlášené vinařské 
oblasti země. Gruzie je jednou z nejstarších vinařských oblastí svě-
ta. Úrodné údolí jižního Kavkazu je podle mnoha archeologů prv-
ním místem na světě, kde se před 8 000 lety začala pěstovat vinná 
réva a vyrábět víno. Můžete si zde dopřát oranžové víno, které se tu 
produkuje již zhruba 10 000 let.

Gruzie zaujme každého. Na své si zde přijdou milovníci historie, 
vysokohorské turistiky, léčebných pramenů, vína, zimních sportů 
či relaxu na pláži, v moři se totiž můžete koupat až do listopadu. 
Zemi můžete navštívit kdykoliv během roku. Z Letiště Václava Hav-
la Praha létá přímo do Kutaisi letecká společnost Wizz Air, a to vždy 
v úterý a sobotu.

Letiště Praha vyhlašuje další ročník 
grantového programu DOBRÉ SOUSEDSTVÍ
Na podporu kultury, zájmové činnosti i neziskové oblasti je připraveno 10 milionů korun.

Jako každý rok i letos v září bude otevřen grantový program DOBRÉ SOUSEDSTVÍ. Cílem programu 
je podílet se na rozvoji občanské společnosti v obcích a městských částech situovaných v blízkosti 
letiště. Žádost o finanční podporu si mohou podat obce a městské části a zároveň také občanská 
sdružení, sportovní kluby, zájmové organizace a obecně prospěšné společnosti, které mají v dané 
lokalitě sídlo a vykonávají zde svoji činnost.

Přidělení financí posuzuje hodnoticí komise programu a následně schvaluje dozorčí rada Letiště Praha. 

Podrobná pravidla programu jsou k dispozici na webových stránkách Letiště Praha v sekci 
Grantové programy, kde bude také v termínu od 5. do 30. září 2018 zpřístupněn elektronický 
přihlašovací formulář. 
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Sokolovna Hostivice získala finance na sportovní vybavení 

Občanské sdružení Martin získalo finance na osobní 

asistenci pro seniory

Základní škola Mikoláše Alše získala finance na nákup 

interaktivní tabule s dataprojektorem  •  Zdroj: Shutterstock

TJ Slavoj Suchdol má nyní díky letišti nové rozmetadlo 

na údržbu travnaté hrací plochy

Letiště podpořilo činnost Národního ústavu pro autismus, 

který poskytuje ranou péči dětem s poruchami autistického 

spektra  •  Zdroj: Shutterstock

Od roku 2007, kdy byl program 
vyhlášen poprvé, podpořilo 
Letiště Praha v rámci programu 
DOBRÉ SOUSEDSTVÍ přes 
430 projektů v celkové 
hodnotě 94 milionů korun.


