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PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU ZPRAVODAJE

Aktuality
MEMORANDUM O
SPOLUPRÁCI S OBCEMI
Z OKOLÍ LETIŠTĚ
Vedení Letiště Praha a zástupci obcí
sdružených v Mikroregionu údolí
Lidického potoka podepsali koncem
května memorandum o porozumění
o spolupráci. Mikroregion, který zastupuje lokalitu s 15 tisíci obyvateli,

podporuje mimo jiné výstavbu paralelní dráhy. Pražské letiště usiluje o dobré
sousedské vztahy dlouhodobě. Okolním obcím pomáhá s úklidem ulic a
úpravou veřejných prostranství, účastní se místních akcí a besed a ﬁnančně
přispívá na projekty zlepšující kvalitu života obyvatel. Za základ dobře
fungujících vztahů považuje otevřenou komunikaci a vzájemný respekt.

Z PRAHY PŘÍMO DO
NEW YORKU A PAK
DÁL DO CELÉ AMERIKY
Po téměř tříleté odmlce se na pražské
letiště vrátilo dálkové spojení s USA.
Do jednoho z největších měst světa
New Yorku si nyní můžete zaletět
přímou linkou se společností Delta Air
Lines. Let bude provozován letounem Boeing 767-400 s kapacitou 225 mís, a
to každý den. Létat bude na největší newyorské letiště JFK, které nabízí široký
výběr návazných spojení po celé Americe. Přímý let do New Yorku bude
provozován pouze v letní sezóně. Výběr všech destinací z pražského letiště
naleznete v letovém řádu na webových stránkách letiště www.prg.aero.

LETIŠTĚ PŘIJME AŽ 200
NOVÝCH
ZAMĚSTNANCŮ
PRÁCE NA LETIŠTI

Letectví se opět probudilo k životu a pražské letiště navyšuje počty
zaměstnanců. Prostředí mezinárodního letiště nabízí uplatnění pro pracovníky
různých oborů s možností získat zajímavé zkušenosti i netradiční beneﬁty třeba
v podobě zaměstnaneckých letenek. Nejvíce potřebné profese aktuálně
zahrnují pracovníky bezpečnostní kontroly, pracovníky odbavení cestujících a
pracovníky nakládky a vykládky letadel. Jde o zajímavou příležitost i pro
studenty či zájemce o zkrácené a ﬂexibilní úvazky. Veškeré informace jsou k
dispozici na webových stránkách www.pracenaletisti.cz.

DĚTI Z DĚTSKÉHO
DOMOVA UNHOŠŤ
VOZÍ AUTO OD
LETIŠTĚ PRAHA
Obnova leteckého provozu umožňuje
pražskému letišti návrat i k aktivitám

přímo

nesouvisejících

s

podnikatelskou činnosti, jako jsou dobrovolnické aktivity zaměstnanců nebo
podpora charitativní oblasti. Letiště Praha cítí závazek pomáhat, pokud mu to
možnosti dovolí. A protože starý automobil Dětského domova Unhošť začínal
být silně nespolehlivý bylo o dárku ke Dni dětí jasno. Devítimístný automobil se
zábavným polepem vyvolal velkou radost u dětí i zaměstnanců. Těší nás, že i
díky Letišti Praha budou děti, které v životě neměly štěstí na fungující rodiny,
opět jezdit na výlety.

POZVÁNKA NA
FESTIVAL AMBASÁD
FESTIVAL AMBASÁD

V sobotu 4. 6. 2022 se na Vítězném námětí na Praze 6 uskuteční pátý ročník
Festivalu ambasád FOOD AND CULTURE 2022. Mezinárodní přehlídky
gastronomie a kultury různých zemí z celého světa se zúčastní i Letiště Praha.
Přijďte se pobavit, ochutnat exotická jídla nebo si třeba vybrat, v které zemi
strávíte svou příští dovolenou. Letištní stánek bude nabízet zábavu i soutěže
pro malé i velké s řadou zajímavých cen. Největší šťastlivec může vyhrát dvě
letenky do Dubaje. Vstup i bohatý kulturní program je pro účastníky zdarma.
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V případě, že se chcete odhlásit z
odběru Zpravodaje pro obce a MČ Prahy
v okolí Letiště Václava Havla Praha,
klikněte na "odhlášení z odběru
newsletterů" a jednoduše se odhlaste.
ODHLÁŠENÍ Z ODBĚRU NEWSLETTERŮ

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.

