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LETIŠTĚ PRAHA OPĚT ZÍSKALO PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ WORLD ROUTES MARKETING
AWARD

První místo ve své kategorii získalo Le�ště Praha na mezinárodní
konferenci World Routes, která se letos konala od 23. do 26. září
v Barceloně. Zvítězilo tak podruhé ve své historii v celosvětové
konkurenci ostatních le�šť. Na tomto největším světovém setkání
leteckých dopravců a le�šť, které se konalo již po třiadvacáté,
ocenili zástupci aerolinek kvalitu vzájemné spolupráce při rozvoji
leteckých spojení a v oblas� marke�ngové podpory. V loňském
roce získalo pražské le�ště �tul „Highly Commended Airport“ v
rámci Routes Europe Marke�ng Awards.

DVA VLTAVSKÉ BŘEHY PROPOJILA SOUSEDSKÁ SLAVNOST

Města Klecany a Roztoky ve spolupráci s ostatními okolními
obcemi a Le�štěm Praha uspořádaly již 7. ročník Slavnos�
pravého a levého břehu. Druhou zářijovou sobotu tradičně ožily
oba břehy pestrým kulturním programem, který se nevyhnul ani
řece. Seskok parašu�stů přímo do Vltavy nebo závod dračích lodí
nadšeně sledovali diváci na obou stranách. Popularitě se těšil i
stánek Le�ště Praha nabízející zajímavý program pro dě�, ale i
možnost promluvit se zástupci le�ště a zeptat se na cokoliv
ohledně leteckého provozu, leteckého hluku i budoucích plánů
rozvoje.

SPECIÁLNÍ TAXI DOPRAVA PRO OSOBY S HANDICAPEM

Smluvní partner Le�ště Praha v oblas� poskytování přepravních
služeb Taxi Praha zajišťuje nově i dopravu pro osoby s
handicapem. Vozy upravené pro pohodlné cestování osob se
speciálními potřebami je možné objednat za stejnou cenu jako
běžné vozy přímo před příslušný terminál. Zároveň Le�ště Praha
prostřednictvím asistenční služby MaidPro poskytuje osobám s
jakýmkoliv handicapem při příletu i odletu asistenci zcela zdarma.
Více informací naleznete na webových stránkách www.prg.aero v
sekci Odbavení cestujících.

PŘIJĎTE SI PROHLÉDNOUT LETIŠTĚ JINAK

V rámci exkurzí pořádaných Le�štěm Praha máte příležitost
poznat pracovní zázemí mnoha zajímavých profesí a míst, kam se
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cestující běžně nedostanou. Atrak�vní prohlídka mezinárodního
le�ště je vhodná pro dospělé i dě� a nabízí mnoho zajímavos�.
Návštěvníci uvidí provoz na odbavovacích plochách, odmrazování
letadel před startem a samozřejmě i starty a přistání různých typů
letadel ze vzdálenos� několika metrů. Na exkurze je nutná
rezervace předem na www.prg.aero.

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.pracenale�s�.cz .
Nabízíme práci na hlavní poměr, DPČ, brigády i speciální pozice
pro osoby se zdravotním pos�žením. Práce v atrak�vním
prostředí mezinárodního Le�ště Václava Havla Praha přináší
zázemí silné a stabilní společnos� s řadou benefitů. Přijďte
rozšířit naše řady a vnímat kouzlo dálek a cestování nejen při
odletu.

PROVOZNÍ VÝSLEDKY LETIŠTĚ PRAHA − SRPEN 2017

 

MONITORING HLUKU

MĚSÍČNÍ EKVIVALENTNÍ HLADINY AKUSTICKÉHO TLAKU LEAQ PRO DENNÍ A NOČNÍ
DOBU − SRPEN 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: 

KLIKNĚTE ZDE PRO TISK

Telefon: +420 220 113 791
 Fax: +420 220 350 922

Email: komunikace@prg.aero
 Web: www.prg.aero
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