Nové číslo časopisu Vodní cesty a plavba 2/2017

Právě vychází nové číslo časopisu Vodní cesty a plavba 2/2017, které se věnuje
slavnostnímu otevření hornovltavské vodní cesty a obsahuje tyto články:
- Vltava do Českých Budějovic hlásí hotovo - poslední plavební komora Hněvkovice se
otevřela lodím
- Zdravice prezidenta republiky Miloše Zemana
- Českým Budějovicím se otevřela cesta k moři
- Proslovy účastníků slavnostního otevření PK Hněvkovice
- Dopis polského Ministerstva námořního hospodářství a vnitrozemské plavby
- České Budějovice vítají první lodě z Orlíku a Prahy
- Slavnostní otevření plavební komory na jezu Hněvkovice
- Z Mělníka do Českých Budějovic po Vltavské vodní cestě
- Z Budějovic lodí až do Prahy. Otevřeli komoru ve Hněvkovicích a na řece už není žádná
překážka - Z domácího tisku
- Evropský projekt pro využití vodních cest nižších tříd WATERTRUCK
- ODERSKÉ FÓRUM – FORUM ODRZAŃSKIE 2017: studie v lednu odpoví, zda a jak
budovat oderskou cestu
- Rozhovor s novým generálním ředitelem státního podniku Povodí Moravy MVDr.
Václavem Gargulákem
- Otazníky nad Studií proveditelnosti vodního koridoru D-O-L
- Ministr Jurečka: “Nechci kanál, ale vysokorychlostní železnici”
- Splavnost Labe na německé straně bude zajištěna - přijetí Celkového konceptu Labe a
slavnostní setkání na Velvyslanectví České republiky v Berlíně
- Mezinárodní komise pro ochranu Labe má nového prezidenta z České republiky
- Ústecký kraj podpořil Koncepci vodní dopravy
- Při splavnění Labe je nutné vyvážit zájmy ekonomické, ekologické a sociální
- Po Labi pluly další kryozásobníky
- Přívoz v Dolním Žlebu obsluhuje nová loď
- Nové linky osobní lodní dopravy v Ústeckém kraji
- Novinky přístavu Petrov na Baťově kanále - nejen velký jeřáb pro zdvih lodí, ale také
unikátní člun
- Soud zrušil vyhlášku o regulaci plavby na Brněnské přehradě
- Státní plavební správa zavádí nová opatření na vodních cestách ČR
- Činnost Českého plavebního a vodocestného sdružení v roce 2016
- Život není takový – je úplně jiný (66)
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Časopis si můžete stáhnout zde:
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