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Jaký byl rok 2022 na letišti? Co vše se na letišti za uplynulý rok událo –

kolik se uskutečnilo vzletů a přistání, kolik letištěm prošlo cestujících

nebo jaké byly TOP destinace? To vše najdete v našem shrnujícím videu.

Aktuality

PŘÍMÝM LETEM Z

PRAHY AŽ DO

EXOTICKÉ KOREJE

Dopravce Korean Air se vrací do

Prahy a od 27. března bude opět

provozovat přímé lety do hlavního

města Jižní Koreje Soulu.

Pozoruhodná asijská země s bohatou historií má rozhodně co nabídnout,

budhistické kláštery, národní parky, čajové plantáže i pláže. Navíc se

českým turistům otevře i široká nabídka navazujících letů po celé Asii,

například do Thajska, Japonska, Vietnamu, Indonésie nebo Austrálie.

Linka bude v provozu třikrát týdně, v pondělí, středu a pátek. V průběhu

roku je možné navýšení na čtyři frekvence týdně.

NAJDĚTE SI ZA JEDEN

DEN PRÁCI, KTERÁ

VÁS BUDE BAVIT

V úterý 28. 2. 2023 od 9.00 do

15.00 hodin máte jedinečnou

možnost nahlédnout do zákulisí

práce na letišti a dozvědět se

spoustu zajímavostí přímo od zaměstnanců. Atraktivní prostředí

mezinárodního letiště nabízí řadu rozmanitých pracovních pozic pro

úplné nováčky i zkušené odborníky. Přijďte si poslechnout příběhy lidí,

kteří na letišti pracují nebo si třeba vyzkoušet pohovor nanečisto. V

nabídce je i zajímavý doprovodný program. Registrace na akci se spustí v

polovině února na webu www.prg.aero.

LETIŠTĚ PRAHA

OCENILO EKOLOGICKY
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ROZŠIŘUJEME TÝM

LETECKÝCH

MECHANIKŮ

Více informací

NEJZODPOVĚDNĚJŠÍHO

DOPRAVCE

Pražské letiště již podruhé po

vzoru dalších mezinárodních letišť

ocenilo nejlepší aerolinky za

uplynulý rok. Letos poprvé byla

vyhlášena i kategorie za vstřícný

přístup k životního prostředí, kterou vyhrála společnost easyJet. V této

kategorii se hodnotil hluk a emise jednotlivých letadel i celkové závazky

společnosti k problematice udržitelnosti. Titul nejvíce rozvíjející se

dopravce získala tuzemská aerolinka Smartwings. Nejefektivnějším

dopravcem s ohledem na provoz je dopravce Finnair. Ocenění získala

také aerolinka Emirates za nejlepší využití marketingové podpory ve

spolupráci s Letištěm Praha.

Rozebrat a znovu sestavit letadlo je práce, na kterou můžete být právem

pyšní. Vítáme pracovníky s praxí i bez ní, stačí být vyučen v oboru

letecký mechanik či avionik. Vše potřebné vás naučíme a pomůžeme stát

se certifikovaným leteckým mechanikem. Nabízíme náborový příspěvek

20 tisíc korun, možnost profesního rozvoje a hromadu zajímavých

benefitů. Budujte svou kariéru u uznávané společnosti Czech Airlines

Technics.

Statistiky
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Monitoring hluku

Tento e-mail vám zaslalo Letiště Praha.

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

adresa partnera letiště zařazena do katalogu odběratelů.



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

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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