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Zpravodaj pro obce a MČ Prahy v

okolí Letiště Václava Havla Praha

Aktuality

SOUSEDSKÉ

ODPOLEDNE V AREÁLU

LETIŠTĚ

V sobotu 17. 9. 2022 pozvalo letiště

své sousedy na návštěvu. Původní

vzletová a přistávací dráha 22 a její

okolí se k radosti dětí proměnily v

zábavný park plný atrakcí a soutěží.

Návštěvníci měli možnost detailně si prohlédnout letištní a hasičskou techniku

a prozkoumat několik letadel včetně jejich kokpitů. Pro zájemce byl zároveň k
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dispozici informační stan s odborníky na oblast životního prostředí, monitoring

hluku a rozvoje letiště, včetně výstavby paralelní dráhy. I přes nepřízeň počasí

se akce zúčastnilo přibližně 1 600 občanů.

LETIŠTĚ PRAHA DÁL

SNIŽUJE EMISE, A TO I

POMOCÍ

ELEKTROMOBILŮ

Do letištního vozového parku přibylo

patnáct elektromobilů. Stejný počet

plánuje letiště pořídit také v příštím

roce. Pořízená vozidla Dacia Spring způsobují třikrát méně emisí CO₂ než

například vůz podobného typu s benzínovým motorem a především nulové

emise v místě vlastního provozu elektromobilů. Zároveň Letiště Praha začalo

společně s vysoutěženým partnerem rozšiřovat síť dobíjecích stanic pro tento

typ vozů. S cílem dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2030 realizuje Letiště

Praha řadu úsporných opatření, v letošním roce například i zprovoznění vlastní

fotovoltaické elektrárny na střeše Terminálu 3.

JÓGA ZA ZVUKU

LETIŠTNÍCH MOTORŮ

PODPOŘILA

NEVIDOMÉ

Jóga, která je o klidu uvnitř těla, se dá

provozovat kdekoliv, proč tedy ne na

letišti s pohledem na letadla a

zapadající slunce za hlavní dráhou. U příležitosti Mezinárodního dne charity

uspořádalo Letiště Praha veřejnou lekci jógy přímo na vyhlídkové terase mezi

Terminálem 1 a 2. Vstupné bylo dobrovolné a výtěžek téměř 8 tisíc Kč byl

věnován Středisku pro nevidomé v nedaleké Dědině. Chcete se příště také

zúčastnit? Sledujte letištní Twitter a budete o všem vědět první.

KOZA AMÉÉLIE

ZKONTROLOVALA

LETIŠTNÍ DRAVCE

Zvídavá koza Améélie, které se

nestačí pást na louce se svým

stádem, se rozhodla stát

profesionální televizní hvězdou a v

seriálu dětské televize ČT:D

představuje nejmenším divákům svět zvířata, která pomáhají lidem. V jednom
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z dílů zavítala i na pražské letiště a důkladně vyzpovídala dravce, kteří hlídají

letiště a starají se o to, by piloti měli čisté nebe při vzletu a přistání. Dětské

zpracování nabízí zajímavé záběry i pro dospělé diváky, ověřit si to můžete

ZDE.

ZPŘÍJEMNĚTE SI ZIMU,

TŘEBA V EXOTICKÉM

OMÁNU

Arabská země Omán má všechno, co

si cestovatel může přát – pláže, hory,

málo turistů i úchvatná historická

města, a navíc přímé letecké spojení

s Prahou. Aktivní turisté mohou

vyzkoušet značené turistické trasy, ferraty, výlety na velbloudech nebo třeba

kurz potápění. Pro milovníky odpočinkové dovolené je k dispozici široká

nabídka kvalitních hotelů. Do Ománu si můžete zaletět od 2. 11. s leteckou

společností SalamAir, vždy ve středu a v pátek do Muscaty, do Salalahu pak

pouze ve středu.

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. 
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