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listopad 2022

Zpravodaj pro obce a MČ Prahy v

okolí Letiště Václava Havla Praha

Aktuality

VÁNOČNÍ DÁRKY PRO

BLÍZKÉ OKOLÍ, LETIŠTĚ

ROZDĚLILO 18

MILIONŮ KČ

V letošním roce byl po covidové

pauze opět vyhlášen grantový

program DOBRÉ SOUSEDSTVÍ na

podporu různorodých organizací i samotných obcí a městských částí z blízkého

okolí letiště. V rámci transparentního řízení rozdělila hodnotící komice 18

milionů korun na podporu 68 projektů, které budou částečně či zcela
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financovány. Přehled podpořených projektů byl zveřejněn na webových

stránkách Letiště Praha v sekci PRO NAŠE SOUSEDY. Spolupodílet se na rozvoji

nejbližšího okolí se pro letiště stalo důležitou součástí firemní strategie.

LETIŠTNÍ MED ZÍSKAL

PO DEVÁTÉ V ŘADĚ

ZLATOU MEDAILI

Květový med z Letiště Praha získal i

letos nejvyšší ocenění v soutěží Český

med, kterou pořádá Český svaz

včelařů. Chov včel probíhá na letišti

od listopadu 2011 a to zejména za

účelem biomonitoringu, kterým se hodnotí vliv letecké dopravy na kvalitu

životního prostředí. Rozbory pylu a medu posuzuje akreditovaná laboratoř

Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Monitoring pomocí včel je

pouze malou výsečí z celkového monitoringu životního prostředí, v jehož rámci

letiště sleduje zhruba 40 parametrů nad rámec legislativních povinností.

DAROVANÉ KNIHY

POLETÍ DO SVĚTA

Stovky darovaných knih jsou

připraveny k odletu. Děkujeme všem,

kteří se zapojili do letištní výzvy u

příležitosti Giving Tuesday a věnovali

nepotřebné knihy, kterými vybavíme

letištní knihovny pro cestující a

vrátíme je tak znovu do oběhu. Základem udržitelnosti je věci nevyhazovat, ale

poslat dál. Mohou tak posloužit a potěšit někoho dalšího. Třeba i vy si pak

vyberete v našich knihovnách zajímavé čtení na vaše cesty. Světový den

dárcovství Giving Tuesday se slaví po celém světě jako protipól konzumu již od

roku 2012. Více najdete zde www.givingtuesday.cz.

FUTURE IS LOCAL

Future is Local je název nového

obchodu na Letišti Václava Havla

Praha, který se zaměřuje na podporu

téměř třiceti českých a slovenských

značek. Veškeré nabízené lokální

zboží se vyrábí z kvalitního materiálu,

udržitelným způsobem a s ohledem

na životní prostředí. Těmto aspektům odpovídá také samotný koncept a

konstrukce obchodu, který cestující najdou přímo na Terminálu 2. Obchod

Future si Local nabízí módu, přírodní kosmetiku či dárkové předměty od

zavedených firem, ale také začínajících drobných výrobců a chráněných dílen.
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NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ

DÁREK JE ZÁŽITEK

Vánoce se kvapem blíží a dárky, se

kterými sklidíte u stromečku

zaručený úspěch, můžete vyřešit

rychle a pohodlně na pár kliknutí.

Svým blízkým můžete darovat třeba

skvělý komfort našich salonků a

zpříjemnit jim tak odlet na dovolenou. V nabídce je i velmi exkluzivní VIP servis

s odvozem osobním vozem až k letadlu, vaši milovaní si tak budou připadat

jako hollywoodské hvězdy. Populární jsou i různé druhy exkurzí, v rámci kterých

můžete nahlédnout do zákulisí letiště. Všechny varianty a nákup voucherů

najdete na www.prg.aero/darujte-nevsedni-zazitek.

Statistiky

Monitoring hluku
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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 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.

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. 

https://www.facebook.com/prague.airport.letiste.praha?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=zpravodaj_lp_letiste_rozdelilo_18_milionu_kc&utm_term=2022-12-02
https://twitter.com/PragueAirport?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=zpravodaj_lp_letiste_rozdelilo_18_milionu_kc&utm_term=2022-12-02
https://www.instagram.com/pragueairport/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=zpravodaj_lp_letiste_rozdelilo_18_milionu_kc&utm_term=2022-12-02
https://www.youtube.com/user/pragueairport
https://www.linkedin.com/company/prague-airport/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=zpravodaj_lp_letiste_rozdelilo_18_milionu_kc&utm_term=2022-12-02
tel:+420 220 111 888
mailto:csr@prg.aero
http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f72397a33623864397838
https://www.prg.aero/eticke-a-transparentni-podnikani?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=zpravodaj_lp_letiste_rozdelilo_18_milionu_kc&utm_term=2022-12-02

