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LETIŠTĚ SLOUŽÍ PRO NÁVRAT ČECHŮ I DODÁVKY
ZDRAVOTNICKÉHO MATERIÁLU

Letiště Václava Havla Praha
zůstává i nadále otevřené pro
všechny přílety a odlety. Díky
pokračujícímu provozu
pravidelných linek z  Amsterdamu,
Dublinu, Londýna, Dauhá a dalších
destinací je zajištěna možnost
návratu pro české občany, kteří

jsou stále v zahraničí a chtějí se dostat zpět ke svým rodinám a blízkým v
České republice. Vedle toho Ministerstvo zahraničních věcí ČR koordinuje
tzv. repatriační lety, které rovněž směřují na naše letiště.

V těchto dnech jsou na pražském letišti realizované také lety, které přivážejí
pomoc v rámci zásobování zdravotnickým materiálem. Na ranvej v pražské
Ruzyni tak dosedlo několik letounů na cestě z Číny a před několika dny také
letoun společnosti Bamboo Airways z  Vietnamu, vždy se zásilkou
zdravotnických pomůcek. Jednu z  největších zásilek pak doručil letoun



aerolinky China Eastern Airlines, který měl na palubě a v  nákladovém
prostoru přes milion respirátorů.

LETIŠTĚ PRAHA ZÍSKALO OCENĚNÍ AIRPORT SERVICE
QUALITY AWARD 2019

Letiště Praha obhájilo pozici
nejlepšího evropského letiště v
oblasti zákaznické spokojenosti v
kategorii 15 až 25 milionů
odbavených cestujících za rok.
Cenu Airport Service Quality Award
každoročně uděluje mezinárodní
sdružení letišť Airports Council
International (ACI) letištím s prokazatelně nejvyšší spokojeností cestujících s
poskytovanými službami. Prvenství v dané kategorii pražské letiště sdílí s
tureckým Letištěm Ankara-Esenboğa a Letištěm Pulkovo, které obsluhuje
ruské město Petrohrad.

NOVÉ DÍLY PODCASTU ON AIR

Podcast ON AIR, kterým provází
bloggerka Weef, nabízí rozhovory
se zajímavými osobnostmi.
V  březnu k  mikrofonu usedl
úspěšný vodní slalomář Vít
Přindiš, který se rozpovídal o tom,
kdy a jak se nejlépe naučit
„eskymáka“ a proč je jeho

největším snem pořídit si plastový kajak. Známý šéfkuchař a moderátor
Zdeněk Pohlreich zase zavzpomínal na svou emigraci a sbírání
gastronomických zkušeností v Austrálii. Modelka Natálie Kotková přiblížila,
proč je nezvladatelný zaměstnanec i šéf, a cestovatel Dan Přibáň, který
procestoval daleké končiny ve žlutém trabantu, prozradil, v  jakém autě
vyjede do světa příště. Podcast naladíte na Spotify a Apple Podcasts.

PROVOZNÍ VÝSLEDKY LETIŠTĚ PRAHA - ÚNOR 2020

https://open.spotify.com/show/7GcBoZHhztVCxcv6ir9JxD?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=zpravodaj_letiste_praha_brezen_2020&utm_term=2020-03-31
https://podcasts.apple.com/cz/podcast/on-air-z-leti%C5%A1t%C4%9B/id1495386598?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=zpravodaj_letiste_praha_brezen_2020&utm_term=2020-03-31
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MĚSÍČNÍ EKVIVALENTNÍ HLADINY AKUSTICKÉHO TLAKU LAEQ PRO
DENNÍ A NOČNÍ DOBU − ÚNOR 2020
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