Zpravodaj pro obce a MČ Prahy v okolí Letiště Václava Havla Praha
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LETIŠTĚ USILUJE O SPOKOJENÉ SOUŽITÍ S BLÍZKÝM OKOLÍM
Koncem

minulého

roku pozvalo

vedení Letiště Praha k jednacímu
stolu zástupce okolních lokalit a
přizvalo i Řízení letového provozu.
Otevřenou komunikaci a vzájemné
naslouchání vnímali účastníci jako
nezbytnou

součást

dobrých

sousedských vztahů. Společný byl
také

zájem

o

obnovu

dřívější

spolupráce a podpory, kterou se
chystají zúčastněné strany stvrdit podpisem memoranda. Memorandum o
porozumění a spolupráci bude zahrnovat oblast ochrany životního prostředí,
vzájemné informovanosti a rozvoje letiště i okolních obcí při respektování
potřeb jednotlivých stran.

HLAVNÍ DRÁHA BUDE TŘI MĚSÍCE MIMO PROVOZ
V období od 28. 3. do 1. 7. 2022 bude uzavřena hlavní vzletová a
přistávací dráha 06/24, veškerý letecký provoz bude probíhat na vedlejší
dráze 12/30 v obou směrech, a to včetně nočního provozu. Směr provozu
(odlet směr Praha, nebo Kladno) je závislý na aktuálních meteorologických
podmínkách, především větru. Preferovaný směr je ale přistání od Prahy a
vzlet na Kladno. Stejně jako v loňském roce i letos Letiště Praha využije
menší letecký provoz pro nezbytné úpravy a údržbu hlavní dráhy. Mnohé

úpravy souvisí zejména s novou legislativou Evropské agentury pro
bezpečnost letectví (EASA).

MUSÍME SI POMÁHAT ANEB ZNÁMÝ CITÁT V PRAXI
Zaměstnanci
přes

1

000

letiště
hodin

odpracovali
v

okolních

lokalitách. V kovidové krizi, která
přinesla
dopravy,
okolním

výrazný

útlum

nabídlo
obcím

letecké

Letiště

Praha

možnost

využít

zdarma kvalitní techniku včetně
zaměstnanců

na

různorodé

projekty. Tato nabídka byla hojně
využita.

Letištní

zaměstnanci

pomáhali například s údržbou zeleně, frézováním i úklidem komunikací,
rušením černých skládek, odvozem kompostu, sekáním trávy, zálivkou nebo
terénními úpravami. Pro okolní obce se jednalo o významnou pomoc
i úsporu ﬁnancí.

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY A KOLEGYNĚ
Hledáme

pracovníky

různých

profesí,

milovníky

zajímavé

práce. Široká

volných

míst

letadel

pro

i

nabídka
zkušené

odborníky, absolventy
i nadšence, co mají chuť zkusit
něco úplně nového, je k dispozici
na

webových

www.pracenaletisti.cz.

stránkách
Práce

v

atraktivním

mezinárodního

prostředí

Letiště

Václava

Havla Praha přináší zázemí silné a
stabilní

společnosti

s

řadou

beneﬁtů. Nabízíme práci na hlavní
poměr, DPČ, brigády i speciální
pozice pro osoby se zdravotním
postižením.
řady

a

Přijďte

vnímat

rozšířit
kouzlo

naše
dálek

a cestování nejen při odletu.

VŠUDE DOBŘE, TAK CO DOMA
Každý si občas zaslouží dovolenou.
Udělejte radost sobě nebo svým
blízkým a vyrazte objevovat svět.
Od prosince nabízí pražské letiště
další

nová

přímá

zajímavých

spojení

do

destinací.

Nezapomenutelný víkend můžete
strávit například v Amsterdamu,
města kanálů, umění i marihuany,
a

řadě

dalších

evropských

destinací. Pokud máte času trochu víc, dopřejte si v zimní období trochu
exotiky třeba na africkém ostrově

Zanzibar s krásnými plážemi a

rozmanitou přírodou. Větší výběr destinací naleznete v letovém řádu na
webových stránkách letiště www.prg.aero.
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