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Pokud se vám e-mail nezobrazil korektně, klikněte zde

BŘEZEN 2018
 

 
I LETOS VĚNUJE LETIŠTĚ 24 MILIONŮ NA EKOLOGICKÉ PROJEKTY

Letiště Praha pravidelně věnuje část zisku na podporu a
ochranu životního prostředí. Efektivní podpora je právě ta,
s kterou lze trvale počítat, a tuto výhodu přináší obcím a
městským částem z okolí letiště grantový program ŽIJEME
ZDE SPOLEČNĚ. Celkem 17 obcí a městských částí z
blízkého okolí si i letos rozdělí částku přes 24 milionů
korun. Přidělené finance mohou v rámci pěti definovaných
oblastí, tedy ochrany ovzduší, vod, péče o zeleň,
protihlukové ochrany a odpadového hospodářství, použít
dle vlastního uvážení a priorit dané lokality.

 
STAROSTOVÉ Z OKOLÍ SE PŘIJELI SEZNÁMIT S ROZVOJOVÝMI PLÁNY LETIŠTĚ

Vedení letiště cítilo povinnost seznámit s plánem rozvoje
nejprve okolní komunity, kterých se toto téma
bezprostředně dotýká a jejichž názor je tedy jedním z
důležitých aspektů při rozhodování. Začátkem března
přijali pozvání zastupitelé sdružení Prague Airport Region,
lokalit v přímé blízkosti letiště. Po detailní prezentaci
vývoje leteckého provozu i všech budoucích záměrů
následovala diskuze. Probírala se problematika hluku,
doplňková protihluková opatření i nutnost kolejového
napojení letiště. Právě vzájemná upřímnost a ochota
naslouchat je základem dobře nastavené fungující
spolupráce.

 
NOVÝ LETNÍ LETOVÝ ŘÁD PŘINESE ZAJÍMAVÉ NOVINKY

V sobotu 25. března vstoupil na Letišti Václava Havla
Praha v platnost nový letní letový řád. V nadcházející
sezóně, která potrvá do 27. října 2018, své služby v rámci
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pravidelné přepravy nabídne 67 dopravců, jejichž letadla
budou směřovat do 157 míst po celém světě. Na Letiště
Václava Havla Praha budou létat tři noví dopravci a
celkem bude Praha spojena se sedmi novými destinacemi.
Zároveň se navyšují kapacity u desítek stávajících
destinací. Největší novinkou budou přímé ledy do
Philadelphie provozované společností American Airways.
Více informací na webových stránkách www.prg.aero.

 
ČEŠI CESTUJÍ LETADLEM V PRŮMĚRU JEDNOU ZA ROK

Podle průzkumu, který pro Letiště Praha provedla na konci
loňského roku agentura Median, absolvovali Češi cestující
letadlem za rok v průměru 1,13 letu na osobu. Za uplynulé
dva roky to bylo v průměru 2,14 letů. Mírně častěji cestují
letadlem muži, kteří za uplynulé dva roky uskutečnili v
průměru 2,36 letů na osobu, zatímco ženy 1,95 letu.
Průměrný počet absolvovaných letů přitom stoupá se
vzděláním a naopak klesá s věkem. Celých 79 % z těch,
kteří v uplynulých dvou letech cestovali letadlem, letělo
podle průzkumu z Letiště Václava Havla Praha.

 
HLEDÁME NOVÉ KOLEGY I BRIGÁDNÍKY

Hledáme pracovníky různých profesí, milovníky letadel i
zajímavé práce. 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 na hlavní poměr,
DPČ, brigády i speciální pozice pro osoby se zdravotním
postižením. Práce v atraktivním prostředí mezinárodního
Letiště Václava Havla Praha přináší zázemí silné a stabilní
společnosti s řadou benefitů. Přijďte rozšířit naše řady a
vnímat kouzlo dálek a cestování nejen při odletu.

 
PROVOZNÍ VÝSLEDKY LETIŠTĚ PRAHA ÚNOR - 2018
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Letiště Praha, a. s.
 

K letišti 1019/6, 161 00 Praha 6
 

DIČ: CZ699003361
 

Telefon: +420 220 111 888
 

E-mail: komunikace@prg.aero
 

WWW: www.prg.aero

 

            
Pokud se chcete odhlásit z přijímání Newsletteru od Letište Praha, klikněte zde

KLIKNĚTE ZDE PRO TISK
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