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Poslední zastávka v Buštěhradě

Letiště Praha v  rámci podzimní

ROADSHOW navštívilo již tři ze čtyř

podzimních zastávek, a to Festival

malých pivovarů na Praze 6,

Slavnosti pravého a levého břehu a

Jenečské posvícení v Jenči. V rámci

všech akcí byl připraven bohatý

tematický program. Na stánku

Letiště Praha byli po celý den

odborníci z letiště z různých

oddělení připraveni zodpovídat dotazy. Kromě informativní části byl

přichystán samozřejmě i zábavný program pro děti, například malování na

obličej a tetování, virtuální realita, kreativní dílničky a skvělý fotokoutek.

Podzimní putování se blíží ke svému konci, potkáme se na

buštěhradském Jarmarku v neděli 17. října?

Letiště Praha zrušilo výběrové řízení na taxislužbu

Letiště Praha zrušilo koncesní řízení

na nového poskytovatele

taxislužby. Rozhodlo se tak po

zvážení připomínek některých

uchazečů, které vznesli na základě

výkladu legislativy ze strany
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ministerstva dopravy. Zpochybňují

podstatné aspekty, konkrétně

realizování elektronické

objednávky přímo u řidiče a na

přepážce. Ministerstvo dopravy

jako gestor příslušné legislativy

sice nemůže autoritativně vykládat

zákon, přesto jeho výklad Letiště

Praha nebere na lehkou váhu.

Letiště Praha proto v následujících

měsících vypíše nové koncesní řízení. Od nového modelu si slibuje

zachování kvality služby vůči všem segmentům cestujících. Zároveň tak

bude zachována plná transparentnost řízení, která je pro Letiště Praha

klíčová.  

Z Prahy přímým letem do 115 destinací, dopravci přidávají

další spojení

Letecké společnosti obnovují další

přímé linky a dále navyšují provoz

do již obsluhovaných destinací z

Prahy. Cestující si mohou vybrat

lety do  oblíbených dovolenkových

destinací v  Evropě, užít si

prodloužený víkend nebo si

naplánovat cestu například

do Spojených arabských emirátů či

Kataru. Z  Letiště Václava Havla

Praha se dá aktuálně letět do 115 destinací. Nová spojení z Prahy otevřou

v následujících týdnech letecké společnosti SkyUp Airlines, Blue Air i Wizz

Air. Skupina Smartwings pak obnovuje lety do Dubaje, Londýna nebo

Petrohradu. Po pauze se na pražské letiště vrací i další dopravci – flydubai,

Air Arabia, Ural Airlines nebo Transavia France.

Hledáme nové kolegy a kolegyně

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. Aktuálně hledáme zodpovědné kolegy či

kolegyně na pozici pracovníka úklidu. Těšit se můžete na přívětivý kolektiv a
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laskavou přímou nadřízenou, která si Vás zkraje vezme pod křídla. Dále pak

u nás najde uplatnění například provozní elektrikář a topenář. Těšíme se na

vás!

PROVOZNÍ VÝSLEDKY LETIŠTĚ PRAHA - SRPEN 2021

MĚSÍČNÍ EKVIVALENTNÍ HLADINY AKUSTICKÉHO TLAKU LAEQ PRO

DENNÍ A NOČNÍ DOBU − SRPEN 2021
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