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SOUSEDSKÉ ODPOLEDNE -

PLAKÁT

LETIŠTNÍ GRANT STÁLE

PŘIJÍMÁ ŽÁDOSTI

PODPODRA BLÍZKÉMU

OKOLÍ

V sobotu 17. září od 13.00 hodin se na ranveji 22 uskuteční Sousedské

odpoledne, na které jste srdečně zváni. Těšit se můžete na Boeing 737 a 757,

hasičskou techniku, vystoupení psovodů a sokolníků, koncert a divadlo pro

děti, kreativní koutky a mnoho další zábavy pro malé i velké. Přijďte zažít

netradiční odpoledne a oslavit výročí 85 let s námi, stačí provést registraci

prostřednictvím přiloženého QR kódu nebo odkazu.

Do konce září je možné si podat žádost o finanční podporu na veřejně

prospěšné projekty v rámci letištního grantu DOBRÉ SOUSEDSTVÍ. K rozdělení

je připraveno 18 milionů korun. Do programu se mohou hlásit spolky, školy,

organizace poskytující zájmovou činnost, neziskové organizace a další

právnické osoby z blízkého okolí letiště. Podrobná pravidla grantu včetně

elektronického formuláře pro podání žádosti jsou k dispozici na webových

stránkách www.prg.aero/podpora-blizkemu-okoli.

NEJPRVE ELEKTRIKÁŘ,

NYNÍ ŘEDITEL ANEB

LETIŠTĚ JE SVĚT PLNÝ

MOŽNOSTÍ

Letiště je firma, která nabízí

schopným lidem zajímavé kariérní

příležitosti. Současný místopředseda

představenstva Letiště Praha Jiří Kraus nastoupil na letiště jako řadový

elektromechanik, sbíral zkušenosti na různých pracovních pozicích, aby je pak

využil v řízení firmy. Jak to všechno bylo, si můžete přečíst v posledním vydání

občasníku Spolu. Pokud vás jeho příběh inspiroval a zrovna hledáte, co vás v

pracovní životě bude bavit, podívejte se na kariérní stránky letiště

www.pracenaletisti.cz.
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NEJLEPŠÍ AEROLINKA

SVĚTA QATAR

AIRWAYS LÉTÁ DO

PRAHY JIŽ PĚT LET

Letecká společnost Qatar Airways

oslavila 5. výročí svého působení na

pražském letišti. Mnohonásobně

oceněná společnost poskytuje přímé letecké spojení do hlavního katarského

města Dauhá již od roku 2017. Cestujícím tak nabízí zajímavé možnosti

přestupů na linky do zbytku světa, což usnadňuje cesty na Dálný východ, do

jižní Asie a Austrálie. Qatar Airways aktuálně nabízí denně jeden zpáteční let

mezi Prahou a Dauhá, operovaný letadlem Airbus A320.

NEPOTŘEBUJETE

POMOCNOU RUKU?

I v letošním roce mají zaměstnanci

Letiště Praha možnost věnovat jeden

pracovní den vybrané neziskové

organizaci v okolí. V minulosti

pomáhali například v záchranné

stanici pro zraněná zvířata AVES, v

Domově sv. Karla Boromejského, který pečuje o nemocné seniory, nebo sázeli

stromy se spolkem pro ochranu přírody a krajiny Jestřábník. Pokud jste

nezisková organizace z okolí letiště, která by uvítala pomoc minimálně deseti

dobrovolníků, napište nám na csr@prg.aero. Přiletíme na pomoc.

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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