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Zpravodaj pro obce a MČ Prahy v

okolí Letiště Václava Havla Praha

Aktuality

SETKÁNÍ STAROSTEK A

STAROSTŮ S VEDENÍM

LETIŠTĚ

Vedení letiště se pravidelně schází se

zástupci okolních lokalit. Na

společném prosincovém setkání byl

zhodnocen uplynulý rok i plány do
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LOUČENÍ, NÁVRATY,

ROZLETY A ÚLETY

ANEB JAK TO VIDÍ

POLÍVKOVI

Letištní spot

budoucna. Padlo ujištění, že pokud to ekonomická situace firmy dovolí, budou

pokračovat grantové programy. Připravován je i zcela nový projekt na rozvoj

biodiverzity, který letiště plánuje vyhlásit na jaře. Diskutovaly se i noční lety,

projekt paralelní dráhy nebo problémy s pozemní dopravou. Otevřenou

komunikaci považuje letiště za základ dobrý sousedských vztahů.

ADVENT NA

PRAŽSKÉM LETIŠTI

Doba předvánoční je v mnohém

specifická a v současné době i hodně

uspěchaná. Letiště připravilo pro

cestující i zaměstnance několik akcí,

které měly za úkol nastavit tu

správnou vánoční náladu.

Charitativní vánoční trhy přímo v areálu letiště podpořily  činnost několika

neziskových organizací. Zpříjemni atmosféru přišla i nevidomá zpěvačka Alena

Terezie Vítek, která svým nádherným zpěvem rozezvučela Terminál 1. A přímo

na Štědrý den je v plánu již tradiční rozdávání vánočních perníčků.

LETNÍ DOVOLENOU SI

MŮŽETE NAPLÁNOVAT

JIŽ NYNÍ

Pokud není zima vaše oblíbené

období, čekání na léto může

zpříjemnit plánování letní dovolené.

Máme pro vás tip na město Tivat v

Černé Hoře na pobřeží Kotorského

zálivu. Jeho historie sahá až do 14. století a najdete tu vlastně vše: koupání v

zálivu Jaderského moře s dechberoucími výhledy na okolní hory i antické

památky. Dopravce Air  Montenegro navíc do Tivatu navyšuje počet spojů z

Prahy, od 17.6. můžete letět 4x  týdně. Přehled všech dostupných leteckých

spojení je k dispozici na webových stránkách Letiště Praha. 

Jak těžké je najít slovo, které vše obsáhne? Místo, kde se potkávají osudy

zaměstnanců a cestujících. Místo loučení a radosti ze setkání. Místo, které
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zažilo strmé pády, ale také štěstí. Na to se snaží přijít Bolek Polívka se svou

dcerou Annou v letištním spotu. Přejeme vám hezké Vánoce a těšíme se na

viděnou v roce 2023, ať už v životě poletíte kamkoliv. Vaše příběhy totiž píšeme

již 85 let.

Statistiky

Monitoring hluku

https://www.youtube.com/watch?v=z-fdl0keUGY


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. 
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