
           
 

Mezinárodní environmentální vzdělávací a poradenské informační 

středisko ochrany vod – MEVPIS Vodňany 
Poradenské, informační a školící rybářské centrum při FROV JU Vodňany 

 

 

POZVÁNKA 
 

Vážení přátelé, 

jako v předcházejících letech, tak i na následující období jsme přichystali několik 

rybářských seminářů, vycházejících z vašich dotazů a požadavků. Vlastní pozvánky  

a přihlášky na další jednotlivé semináře budeme jako vždy rozesílat před konáním 

jednotlivých akcí, nyní Vám nabízíme možnost rezervovat si včas ve Vašich diářích prostor 

na setkání ve Vodňanech: 

2. seminář (16. - 17. září 2014) – Novinky v chovu jeseterovitých ryb  

(v rámci semináře plánujeme exkurzi na vybrané rybářské pracoviště) 
 

Připravujeme: 

 3. seminář (2. - 3. prosince 2014) - Kvalita masa a rybích produktů v rámci semináře 

plánujeme exkurzi na vybrané rybářské pracoviště); 

 4. seminář (17. – 18. března 2015) – Vodní právo (seminář je pořádán v rámci konání 

tradičních Vodňanských rybářských dnů); 

 5. seminář (14. – 15. května 2015) – Hydrochemie pro rybáře; 

 6. seminář (termín se upřesňuje) - Nové technologie v chovu ryb. 
 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. Informace o seminářích  

i dalších akcích můžete nalézt také na našich webových stránkách (www.frov.jcu.cz - v sekci 

Pro veřejnost, podsekci Celoživotní vzdělávání a také na www.mevpis.cz). Těšíme se na Vaši 

účast a věříme, že budete s organizací i náplní seminářů spokojeni. 
 

S pozdravem, 

Ing. Blanka Vykusová, CSc. 

organizační garant seminářů 

 

Kontaktní adresa: 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta rybářství a ochrany vod 

Mezinárodní environmentální vzdělávací, poradenské a informační středisko ochrany vod, MEVPIS 

Pracoviště celoživotního vzdělávání 

Ing. Blanka Vykusová, CSc. 

Zátiší 728/II 

389 25 Vodňany 

Tel. +420 387 774 771; +420 724 504 922, e-mail vykusova@frov.jcu.cz  

 

Akce je pořádána v rámci řešení projektu: 

Odborné rybářské semináře (2014-2015) 

(OP Rybářství) 

Tento projekt je spolufinancován z prostředků EU, Evropského rybářského fondu 

a státního rozpočtu České republiky, Investování do udržitelného rybolovu. 
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