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PRAŽSKÉ LETIŠTĚ SE OD KVĚTNA STANE NEKUŘÁCKÝM LETIŠTĚM

Letiště Václava Havla Praha se od 1. května 2018 stane
nekuřáckým letištěm. Od tohoto data nebude možné kouřit
v žádných interiérových prostorech a zároveň bude
ukončen provoz dosavadních kuřáckých koutků v
tranzitním prostoru. Letiště Praha jde tímto rozhodnutím
vstříc modernímu trendu a následuje příkladu řady zemí či
jednotlivých letišť. Nekuřácká už jsou například letiště ve
Velké Británii či ve Španělsku, více než 600 letišť ve
Spojených státech či některá ruská letiště. Cestujícím
kuřákům budou nadále k dispozici vyhrazená místa před
vstupy do budov.

 
LETIŠTĚ PRAHA POKRAČUJE V PODPOŘE JAZYKOVÉ VÝUKY

I v dalším školním roce podpoří Letiště Praha jazykovou
výuku na základních školách v okolí. Finanční příspěvek
na jazykové pobyty v zahraničí a hodiny navíc s rodilým
mluvčím v rámci výuky byly dle vyjádření sdružení
okolních obcí a městských částí PAR (Prague Airport
Region) velmi pozitivně hodnoceny. V porovnání s
evropskými trendy je znalost cizích jazyků v České
republice stále spíše podprůměrná. Letiště Praha chce
touto investicí podpořit osvojování a aktivní používání
cizích jazyků přímo v reálných situacích.

 KAM SE LÉTÁ NEJČASTĚJI

Nejnavštěvovanější zemí podle počtu cestujících byla v
prvním čtvrtletí Velká Británie, kam směřoval přibližně
každý sedmý cestující. Další v pořadí byla, stejně jako v
minulém roce, Itálie následovaná Ruskem. Největší nárůst
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zájmu ovšem zaznamenalo Španělsko (meziroční nárůst
přes 63 %). Nejoblíbenější destinací se začátkem roku
stala Moskva, druhou v pořadí Amsterdam a loňská TOP
destinace Paříž byla odsunuta na třetí místo. Velký nárůst
cestujících zaznamenaly destinace jako Budapešť

 (+18,4 %), londýnské letiště Stansted (+45,8%) nebo
španělská Barcelona.

 
PARTNERSTVÍ S KLOKÁNKEM HOSTIVICE

V rámci dobrých sousedských vztahů podporuje Letiště
Praha své blízké okolí v několika rovinách. Vedle podpory
finanční je velkým přínosem i pomoc nehmotná. Před
zahájením platnosti nového Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) ohledně ochrany osobních údajů
tzv. GDPR (General Data Protection Regulation) pomohli
experti právního oddělení Letiště Praha zorientovat se v
této problematice zástupcům Klokánku Hostivice.
Nezisková organizace, která poskytuje domov dětem v
nouzi, ocenila především individuální přístup a možnost
probrat s odborníky konkrétní otázky spojené s
problematikou GDPR.

 
ČESKÉ AEROLINIE SLAVÍ TENTO ROK VÝZNAMNÉ VÝROČÍ

České aerolinie si letos připomínají 95. výročí od založení
a zahájení pravidelného provozu. Původně
Československé státní aerolinie byly založeny 29. října
1923 jako vnitrostátní dopravce a v současnosti patří mezi
pět nejstarších leteckých společností na světě. V roce
1937 domovský přístav společnosti přesídlil ze Kbel na
nově vybudované letiště Praha-Ruzyně, jehož stavba byla
oceněna zlatou medailí Mezinárodní výstavy umění a
techniky v Paříži, a kde sídlí tato společnost dodnes.

 
PROVOZNÍ VÝSLEDKY LETIŠTĚ PRAHA BŘEZEN - 2018

 

BŘEZEN 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
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