Nové číslo časopisu Vodní cesty a plavba 2/2015

There are no translations available.
Právě vychází nové číslo časopisu Vodní cesty a plavba 2/2015, které obsahuje tyto
články:

- Zasedání vlád České a Slovenské republiky jednalo o vodním koridoru Dunaj-Odra-Labe
- Tři premiéři na Labi: Splavnost Labe je společnou prioritou našich zemí
- Návštěva prezidenta republiky ve Středočeském kraji
- Na Ministerstvu dopravy ČR proběhla konference Vodní doprava na Labi
- Odra ožije hromadnou dopravou, říká náměstkyně ministryně infrastruktury a rozvoje
Polské republiky
- Regiony v příhraničí nutně potřebují prodloužit splavnění Odry až do Ostravy
- Průplav, který by vedl i Jablunkovským průsmykem, vláda nakonec zavrhla
- Poznámky k nesúhlasu s navrhovanou vodnou trasou Odra-Váh
- Pražská paroplavební společnost slaví 150 let!
- 150 let Pražské paroplavební společnosti, 1. část - založení PPS
- Nový Suezský průplav
- ČR se musí více zaměřit na rozvoj vodních cest pro nákladní plavbu
- Česko je mistrem ve vodní dopravě, předstihlo i Němce. Ale jen v čerpání dotací
- Ředitelství vodních cest staví, řeší, připravuje
- Eurofondy pre vodnú dopravu a verejný prístav Bratislava - prvýkrát v histórií SR
- Střední Čechy brzy nabídnou nové atraktivní možnosti vodní turistiky
- Stavba středové části tankeru v loděnicích Lhotka
- FOTOREPORTÁŽ: Premiéra tankeru na středním Labi
- Na Labi proplula výjimečná osobní loď Viking Beyla
- Staronová loď Niké místo zboží vozí umění
- 10 let pražských přívozů lidé slavili na gondolách, kajacích i s žížalí televizí
- Na Baťův kanál vyplula edukační loď
- Poznávací plavby historickou Olomoucí
- LODNÍ DENÍK solární lodi SUN RIVER – z Píšťan do Paříže (1. část)
- Vzpomínka na Ing. Jiřího Obračaje
- Ludvík Vaculík a Dunaj-Odra-Labe
- Život není takový – je úplně jiný (58)
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