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DOBRÉ SOUSEDSTVÍ -

FORMULÁŘ

S obnovou létání obnovuje Letiště Praha i přímou finanční podporu.

Prostřednictvím transparentního grantového programu DOBRÉ SOUSEDSTVÍ,

který byl právě vyhlášen, se chystá rozdělit 18 milionů korun na veřejně

prospěšné projekty. O finanční příspěvek si mohou do 30. 9. 2022 požádat

obce a městské části hl. města Prahy ovlivněné provozem Letiště Václava

Havla Praha a veřejně prospěšné organizace působící na jejich území.

Podrobná pravidla grantu včetně elektronického formuláře pro podání žádosti

jsou k dispozici na letištních webových stránkách.

REDAKTOŘI Z

OKOLNÍCH OBCÍ

ZKONTROLOVALI

ÚDRŽBU RANVEJE

Hlavní vzletová a přistávací dráha

pražského letiště označená RWY

06/24 byla před letní sezónou pro

letadla tři měsíce uzavřena z důvodu nezbytné údržby. Veškerý provoz tak

probíhal na vedlejší dráhu RWY 12/30. Při dokončování nového značení dostali

redaktoři z okolí příležitost projít se přímo po hlavní ranveji. Vyslechli si, co

všechno bylo nutné v rámci údržby opravit a zkontrolovat, a mohli se zeptat na

cokoliv z provozu mezinárodního letiště. Stanovený termín pro údržbu se

podařilo dodržet a nyní již letecký provoz probíhá ve standardním režimu.

NEPOTŘEBNÉ LETIŠTNÍ

POČÍTAČE PRO DĚTI ZE

SOCIÁLNĚ SLABÝCH

RODIN

Některé počítače přestávají být pro

profesionální použití vhodné, dobře

však mohou posloužit někomu

dalšímu. Letiště Praha věnovalo téměř 60 vyřazených, ale stále plně funkčních

počítačů organizaci Člověk v tísni, která zajistí distribuci potřebným. Pomohou

tak se vzděláváním těm, kteří by si nákup počítače nemohli dovolit. Zároveň

má znovupoužití nepotřebných věcí velký význam pro životní prostředí a je

nejvhodnějším způsobem snižování množství odpadů.
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ZAJÍMAVÉ PRACOVNÍ

POZICE, A TO I NA

DLOUHODOBÉ

BRIGÁDY

PRÁCE NA LETIŠTI

LETIŠTĚ PŘIPRAVILO

SPECIÁLNÍ WEB PRO

NAŠE SOUSEDY

PRO NAŠE SOUSEDY

Hledáme pracovníky různých profesí. Široká nabídka volných míst pro zkušené

odborníky, absolventy i nadšence, co mají chuť zkusit něco úplně nového, je k

dispozici na webových stránkách www.pracenaletisti.cz. Nabízíme práci v

atraktivním prostředí mezinárodního letiště s řadou zajímavých benefitů, a to

na hlavní pracovní poměr, DPČ i dlouhodobé brigády. Přijďte rozšířit naše řady

a vnímat kouzlo dálek a cestování nejen při odletu.

Pro obyvatele okolí připravilo letiště webovou stránku s názvem PRO NAŠE

SOUSEDY. Na jednom místě nyní najdete informace z oblasti měření hluku,

termínů údržby hlavní ranveje, grantových programů a akcí pro blízké okolí.

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



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

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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