Zpravodaj pro obce a MČ Prahy v okolí Letiště Václava Havla Praha

Duben 2022

LETIŠTĚ PRAHA OSLAVILO 85. NAROZENINY
První letadlo na letišti v PrazeRuzyni, které nese od roku 2012
jméno

bývalého

prezidenta

Václava Havla, přistálo 5. dubna
1937. Jednalo se o vnitrostátní línku
na trase Piešťany – Zlín – Brno –
Praha. Jak tenkrát letiště vypadalo i
fungovalo, se dozvíte na speciální
webové
www.letisteslavi85.cz.

stránce
Podívat

se

můžete na videa s pamětníky, zajímavé fotograﬁe, důležité historické
milníky i budoucí plány pražského letiště. Další možností je pak interaktivní
výstava přímo na letišti v Terminálu 2. I zde jsou zajímavosti z historie i
budoucnosti, včetně ukázek uniforem a interaktivních her pro děti.

V PRAZE CHCEME MODERNÍ A TICHÁ LETADLA
Letiště Praha vyhlásilo soutěž o
zeleného

dopravce.

Titul

Top

Sustainable Airline získá letecká
společnost

s

nejlepším

hodnocením v oblasti hluku, emisí
a

celkového

přístupu

k udržitelnosti. Pražské letiště chce

tímto krokem motivovat dopravce
k nasazování moderních letadel
s co nejnižším dopadem na blízké
okolí a životní prostředí. I tento
krok vychází ze záměru usilovat o
obnovu

letecké

maximálním
enviromentální

provozu

při

možném

snížení

zátěže.

Prestižní

titul Top Sustainable Airline bude v
Praze poprvé udělen za rok 2022.

ZAMĚSTNANCI LETIŠTĚ POMÁHAJÍ UKRAJINĚ
Ukrajina nyní potřebuje podporu
celého světa. Pomáhá i Letiště
Praha

a

jeho

zaměstnanci.

Společnosti Člověk v tísni jsme
poskytli

neprůstřelné

vesty,

pomohli s nakládkou humanitární
pomoci, odvozem ukrajinských dětí
z polských hranic a poskytli několik
letištních bytů. Zároveň v rámci
společné

sbírky

vybrali

zaměstnanci letiště částku 863 573
Kč, kterou Letiště Praha zdvojnásobí. Celý obnos bude předán organizaci
Člověk

v

tísni

a

všechny

prostředky

půjdou

přímo

na

pomoc

nejohroženějším lidem na Ukrajině, případně na pomoc lidem, kteří
z důvodu války museli svou zemi opustit.

S RAINAIREM NA NÁVŠTĚVU JUVENTUSU
Dopravce Ryanair nově spojí Prahu
s

Turínem.

Do

severoitalské

destinace bude od 5. června létat
dvakrát týdně. Město je známé díky
stadionu

fotbalového

klubu

Juventus i sídlu automobilky Fiat. Z
města plného typických podloubí a
obklopeného
výrobce

Alpami

kávy

pochází

Lavazza

i

nebo

výrobce vermutu Martini a Rossi.
Počet

linek

provozovaných

společností Ryanair z/do Prahy tak v létě dosáhne čísla 29. Na výběr je i celá
řada dalších zajímavých destinací, které naleznete v letovém řádu na
webových stránkách letiště Větší výběr destinací naleznete v letovém řádu
na webových stránkách letiště www.prg.aero zde.

PŘIJĎTE SI PROHLÉDNOUT ZÁZEMÍ LETIŠTĚ
Navštívit
letiště

zákulisí
je

mezinárodního

možné

v

rámci

pravidelných exkurzí. Z několika
desítek

metrů

budete

moci

sledovat přistání a starty letadel a
jejich odbavování. Poznáte zázemí
mnoha

zajímavých

pracovních

profesí a podíváte se do míst, kam
se

běžní

cestující

nedostanou.

Prohlídka letiště je populární u dětí
i

dospělých.

Termín

je

vždy

nutné

rezervovat

předem

na

www.prg.aero/exkurze.
Další příležitostí, jak nakouknout letišti pod pokličku, je začít u nás pracovat.
Hledáme odborníky i úplné nováčky různých profesí, podívejte se na
www.pracenaletisti.cz.

PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU NOVINEK
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