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Aktuality

Na podporu druhové rozmanitosti, regeneraci krajiny, přirozeného

zadržování vody i osvětovou činnost, je zaměřen nový grantový program

Letiště Praha, v rámci kterého budou rozděleny 2 miliony korun. O

finanční příspěvek se mohou hlásit obce a městské části, školská
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PŘIJĎTE SI ZABĚHAT

PO OKOLÍ LETIŠTĚ

Registrace zde

zařízení, neziskové organizace a výzkumné organizace z okolí letiště.

Informační schůzka, kde se dozvíte vše důležité, se uskuteční online dne

14. 3. 2023 v 15.00 hodin. Více informací o grantu Biodiverzita naleznete

na webu Letiště Praha.

ČESKÉ ZÁCHRANÁŘE

PO NÁVRATU Z

TURECKA VÍTALA

SLOVA DÍKŮ

Letiště Praha hluboce soucítí s

oběťmi ničivého zemětřesení, které

postihlo Turecko a Sýrii. Do Turecka

bezprostředně po této tragédii odletěl z pražského letiště speciálně

vycvičený záchranný tým, který pomáhal s nalézáním přeživších i obětí.

Po návratu z náročné a smutné mise jim přímo na letiště přišel poděkovat

ministr vnitra Vít Rakušan i početná komunita tureckých občanů. Na

pomoc obětem zemětřesení zároveň uspořádalo Letiště Praha

zaměstnaneckou finanční sbírku, jejíž výtěžek firma zdvojnásobí a předá

organizaci Člověk v tísni.

Kopaninský spolek, který Letiště Praha finančně podpořilo v rámci

programu DOBRÉ SOUSEDSTVÍ, odstartoval běžecký seriál Běhej s námi

(www.behejsnami.com). Každý měsíc se tak můžete zúčastnit běžeckého

závod v jiné lokalitě v okolí letiště, v březnu v Úněticích, v dubnu ve

Statenicích a v květnu na Suchdole (plakát zde). O letištní podpoře

blízkému okolí si můžete přečíst více na webových stránkách Letiště

Praha.

DO DUBROVNÍKU

POHODLNĚ LETADLEM

Od května si můžete zaletět

přímým letem z Prahy až do

oblíbené dovolenkové destinace na

Jadranu. Půvabné historické město
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Dubrovník, zapsané na seznamu

památek UNESCO, láká na příznivé

podnebí, bohatý kulturní program i

vůni moře. A navíc se právě zde

natáčel kultovní seriál Hra o trůny.

Letecké spojení s Dubrovníkem

bude zajišťovat letecká společnost

Croatia Airlines jednou týdně, vždy

ve čtvrtek, a to až do poloviny

října. Kromě toho můžete s Croatia Airlines vyrazit také do Splitu, kam se

můžete podívat i na palubě tuzemského dopravce Smartwings.

VOJTA KOTEK HLEDÁ

PRÁCI

A kde jinde než u nás, protože

zajímavé práce a profesí máme na

letišti fůru. Vojta Kotek se rozhodl

si některé z nich vyzkoušet a

nahlédnout tak do zákulisí

fascinujícího letištního světa.

Podívejte se, jak mu jde odbavit letadlo před startem jako Supervizor

Ramp control nebo zda by se víc hodil do týmu Ostrahy letiště či Údržby

letištních ploch. Shlédnout všechny jeho dosavadní pokusy i ty budoucí

můžete na našem YouTube: Náborec - YouTube.

Statistiky
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Monitoring hluku

Tento e-mail vám zaslalo Letiště Praha.



K letišti 1019/6, 161 00 Praha 6

IČO: 282 44 532

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku

Městským soudem v Praze oddíl B, vložka

14003

+420 220 111 888

csr@prg.aero

V případě, že se chcete odhlásit z odběru

zpravodaje, klikněte na tlačítko níže:

ODHLÁŠENÍ Z ODBĚRU NEWSLETTERŮ

Tento e-mail byl zaslán na vaši e-mailovou adresu, jelikož adresa byla jako kontaktní

adresa partnera letiště zařazena do katalogu odběratelů.

Letiště Praha, a.s.

Tento e-mail vám byl zaslán společností Letiště Praha v rámci interní komunikace s

partnerem. Společnost Letiště Praha respektuje ochranu osobních dat každé fyzické osoby,

u které data získá. Transparentnost je jednou z nejvyšších priorit společnosti. 
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