
Pokud se vám e-mail nezobrazil korektně, klikněte zde

LISTOPAD 2017

AKTUALITY NA LETIŠTI VÁCLAVA HAVLA
PRAHA - LISTOPAD 2017

LETIŠTĚ PRAHA ROZDALO 10 MILIONŮ SPOLKŮM A ORGANIZACÍM Z OKOLÍ

V rámci grantového programu DOBRÉ SOUSEDSTVÍ podpořilo
Le�ště Praha realizaci 54 projektů za 10 milionů korun. Finanční
příspěvek získala zájmová sdružení, sportovní kluby a různorodé
organizace z okolí le�ště, jejichž činnost přispívá k podpoře
komunitního života. Od roku 2007, kdy by grant DOBRÉ
SOUSEDSTVÍ vyhlášen poprvé, byly touto cestou realizovány
ak�vity za více než 85 milionů korun. Le�ště Praha tak plní
dobrovolný závazek podílet se na rozvoji blízkého okolí.

MIKULÁŠ PŘILETÍ I NA LETIŠTĚ

Mikuláš se svými pomocníky, čertem a andělem, bude 5. prosince
odpoledne zjišťovat, zda cestující a návštěvníci pražského le�ště
byli po celý rok hodní. Získat sladkou odměnu či se vyfo�t se
známou trojicí bude možné ve veřejné čás� obou terminálů. Akce
má pobavit veřejnost a představit známou českou tradici
zahraničním návštěvníkům. V pátek 1. 12. se zároveň uskuteční
oblíbené mikulášské exkurze, na které je vzhledem k velkému
zájmu nutná rezervace předem.

VŠUDE DOBŘE, TAK CO DOMA!

Široká nabídka přímých leteckých des�nací z Prahy nabízí
možnost strávit poslední dny v roce na horách či u moře. Bohatý
vánoční program slibuje lotyšská Riga, Budapešť, Krakow,
Amsterdam i další evropské des�nace. Milovníci tepla mohou
zamířit do izraelského přímořského letoviska Ejlat. Obdivovatelé
přírodních krás zase na Island, který nabízí možnost pozorovat
unikátní přírodní jev – aurora borealis, neboli polární zář. Větší
výběr naleznete v letovém řádu na webových stránkách le�ště
www.prg.aero

AEROPARKING ZA ZVÝHODNĚNOU CENU

Od listopadu je možné parkovat na Le�š� Václava Havla Praha za
zvýhodněnou cenu 590 Kč na čtyři dny. Speciální služba
Aeroparkingu cílí na cestující, kteří odlétají do zahraničí na kratší
cesty, například na stále oblíbenější eurovíkendy. Parkovat je
možné v krytém parkovacím domě PD HOLIDAY. Auto zde zůstává
pod střechou a v bezpečí kamerových systémů po celou dobu
nepřítomnos� majitele. Parkování je nutné rezervovat online na
stránkách www.aeroparking.cz. Zajímavé možnos� nabízí
Aeroparking také pro ty, co se chystají na delší dovolenou.

http://prgaero.u.mailkit.eu/mc/CMQVQMQMUVCQVSHGLEUSSEHJUAXPOH
http://prgaero.t.mailkit.eu/mc/CMQVQMQMUVCQGRJORAGBATWUQVPFBV
https://prgaero.t.mailkit.eu/mc/CMQVQMQMUVCQUIJLBHDRPEFMNRHLWA


VÁNOČNÍ TRH S NABÍDKOU NETRADIČNÍCH DÁRKŮ

K atmosféře Vánoc patří i vůně svařáku na vánočním trhu. Tu
bude tentokrát možné zažít i na pražském le�š�. V období od 11.
12. do 21. 12. bude před Terminálem 1 na Le�š� Václava Havla
Praha umístěn vánoční mini trh. Stánek se svařákem a drobným
občerstvením doplní nabídka výrobků různých charita�vních
organizací z okolí le�ště. Většinou půjde o keramiku, svíčky,
mýdla, košíky, šité ozdoby a další rukodělné předměty z různých
terapeu�ckých dílen. Nákupem jakéhokoliv výrobku tak
podpoříte dobrou věc.

PROVOZNÍ VÝSLEDKY LETIŠTĚ PRAHA ŘÍJEN− 2017

 

MONITORING HLUKU

MĚSÍČNÍ EKVIVALENTNÍ HLADINY AKUSTICKÉHO TLAKU LEAQ PRO DENNÍ A NOČNÍ
DOBU − ŘÍJEN 2017

Tyto měsíční hodnoty nelze porovnávat s hygienickými limity stanovenými v § 12 odst. (5) nařízení vlády 272/2011 Sb. Výsledné hodnoty ekvivalentních hladin
akustického tlaku pro denní a noční dobu v každé lokalitě měření, které jsou porovnatelné s hygienickým limitem, budou k dispozici začátkem následujícího roku, po
vyhodnocení směrodatného leteckého provozu za celý rok. Více informací k tomuto tématu naleznete na našich webových stránkách: 
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