Nové číslo časopisu Vodní cesty a plavba 3/2015

There are no translations available.
Právě vychází nové číslo časopisu Vodní cesty a plavba 3/2015, které obsahuje tyto
články:

- Zasedání vlád České a Slovenské republiky jednalo o vodním koridoru Dunaj-Odra-Labe
- Úvodní slovo k 28. Plavebním dnům v Českých Budějovicích
- Plavební dny v Českých Budějovicích
- „Kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde“ – aneb, jak vnímáme vodní cesty
- Nový hlubocký rekreační přístav pro domácí i zahraniční lodě
- Nový Suezský průplav velkolepě otevřen + Vnitrozemské vodní cesty Egypta
- 150 let Pražské paroplavební společnosti, 2. část – paroplavební podnik v době
Rakousko-Uherska
- Schikaneder, Šíma a ti druzí v Praze na Letné: pražské parníky na obrazech mistrů v
Národním technickém muzeu
- Pražská paroplavební společnost vyplula v srpnu s lodí Bivoj do Drážďan
- Pozvánka na expozici a přednáškový cyklus Po sto letech
POVODNĚ - SUCHO
- Meziresortní komise VODA-SUCHO
- Směrný vodohospodářský plán ČSR 1976
- Povodí Vltavy představilo studii ČVUT o možném zvýšení ochranné funkce Vltavské
kaskády před povodněmi
- Ministerstvo zemědělství má plán, jak bojovat se suchem
- Ředitelství vodních cest staví, řeší, připravuje
- Aktivity Agentrúry rozvoja vodnej dopravy v roku 2015
- Záchrana NKP remorkéra ŠTUREC v bratislavskom Zimnom prístave a aktivity na
zriadenie Lodného múzea
- Realita vodní dopravy v příhraničním plavebně pouze regulovaném úseku Labe Ústí
n.L.-Hřensko
- Porta Bohemica opět vozí pasažéry po Labi
- Nový přívoz P7 propojil Holešovice s Karlínem
- Přívoz Kazín láká k projížďce po Berounce
- LODNÍ DENÍK solární lodi SUN RIVER – z Píšťan do Paříže (2. část)
- Vážený pane Jakube Krčíne z Jelčan a Sedlčan
- Kniha, která boří mýty
- Život není takový – je úplně jiný (59)
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