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Rašenie jara bude 21. marca 2014Rašenie jara bude 21. marca 2014
Už roky chodievame potápať na deň
slnovratu, keď oficiálne začína leto. 
21. jún je pre nás príležitosťou sa stret-
núť a ešte viac si skrátiť najkratšiu noc
v roku. Spájame to so stanovačkou a ako
sa teraz vraví vzájomným “socializo-
vaním” sa.
Podobne chodíme v decembri zanárať
stromček, nech majú aj ryby Vianoce.
Páči sa nám myšlienka “pravidelných”
dátumov potápania, keď netreba nič
vysvetľovať a všetko je každému jasné.
Na základe tohto ”konceptu” sme sa
rozhodli založiť novú tradíciu zostupov
pod hladinu a na prvý jarný deň 21. mar-
ca sme naplánovali akciu s pracovným

Nemôžem si pomôcť, ale nikto mi nevy-
hodí z hlavy pocit, že sny človečenst-
va sa v dnešných časoch akosi ľahšie
plnia. Všetko to, čo sme za mojej mla-
dosti zaraďovali medzi veci neskutočné
- nehmatateľné - neprístupné - .... je
teraz bližšie.
Chceš si skočiť s padákom z lietadla ?
Nič ľahšie - v sobotu ideme na to!
Chceš preplávať jachtou okolo sveta?
Žiaden problém - na jar začíname!
Keby mi dnes môj 14 ročný syn zahlásil,
že sa chce stať astronautom, tak by sa
mi ani takýto sen nezdal neusku-

točniteľným. A teraz je v takomto stave
aj potápanie. To čo sme kedysi po-
važovali za Science Fiction (potápanie
s mantami v Indonézii, návšteva
Cousteauovej zákadne v Sudáne, kladi-
váky na Galapágoch) sa dnes stáva
ľahko do-siahnuteľným snom. Niekedy
ale mám pocit, že blízkosť týchto am-
bícií je na škodu potápania. Menej si ich
vážime, už trocha priemernejšie pono-
ry považujeme za slabé a napríklad
lokality, ktoré sme kedysi mali za
výborné, dnes zostávajú nepovšimnuté.

Robert Korim

názvom RAŠENIE  JARA.
Miesto a čas určíme neskôr, ale už ter-
az je jasné, že 21. marec 2014 pripadá
na piatok. 
Potápačská časť podujatia sa zrejme
obmedzí na majiteľov suchých oblekov,
aj keď je pravdepodobné, že sa nájde
zopár otužilcov schopných všetkého.
A čo sme vymysleli ? Zapálime a po-
topíme slamenú morénu, uvaríme ba-
vorské kolená, k tomu baranie rohy......
No veď predstaviť si to vie asi každý, kto
má rád potápanie a potápačskú komu-
nitu vôkol seba. Prihlásiť sa môžeš na:
známej adrese:

centrum@aronnax.sk0903 228 688,   www.aronnax.sk,  centrum@aronnax.sk  

SLOVENSKÝ  POTÁPAČSKÝ PORTÁL

Na našej stránke SCUBA.SK
nájdeš aktuality z prostredia
slovenského potápania.
Nechýba ani sekcia potá-
pačského HUMORU. Nachádzajú
sa tu vtipné hlášky, žarty,
príhody aj trápne situácie, do
ktorých sa viacerí z nás pri potá-
paní dostali. Ak máš rád FOTO-
HUMOR či kreslené vtipy, taktiež
čosi nájdeš. Ak máš doma
podobné fotografie, či texty
mehanbi sa nám ich poslať.
Navštív www.scuba.sk

scuba.sk
www.
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Náš klub Aronnax
vyhlasuje tento

rok fotografickú
súťaž s ústred-

nou témou:  
„BRATISLAVA  A  POTÁPANIE“. 

V rámci propagácie 3. ročníka
„Festivalu vodného sveta 
SCUBACAM“, ktorý sa uskutoční
v dňoch 16.- 18. mája 2014 v
Bratislave, mestská časť Ružinov,
(pozri: www.scubacam-festival.com)
organizujeme na našej webovskej
stránke ale najmä v priestoroch

Klubu Aronnax, tematickú súťaž v
pod- aj nadhladinovej fotografii.

Súťažné snímky by mali odzrkadľo-
vať potápačskú tému v kombinácii
s mestom Bratislava. Fantázii sa
medze nekladú, preto snímky môžu
byť:
- čiernobiele či farebné
- z pod vodnej hladiny či zo súše
- pôvodné či počítačom upravované
- vytlačené najlepšie na lesklom či

matnom fotografickom papieri

Pravidlá súťaže

Každý účastník súťaže, môže
odovzdať maximálne 1 snímok.
Formátom snímku je veľkosť A4,
vytlačený na riadnom fotopapieri. 
Súčasne s printovou verziou odošle
súťažnú fotografiu aj v digitálnej
forme na adresu:

centrum@aronnax.sk .

Štartovné

Účastnícky poplatok je 5 Eur na
účastníka.
Vystavenie snímkov

Súťažné fotografie budú v tlačenej
podobe vystavené v klubovni na
Domčeku Aronnax, Líščie Nivy 21
v Bratislave celý týždeň pred ako aj
počas doby trvania Festivalu vod-
ného sveta SCUBACAM v dňoch od
10.-18. mája 2014. 

Hodnotenie

Na vernisáži, ktorá bude v piatok
dňa 16. mája 2014 od 17:00 hod sa
uskutoční „bodovanie“ vystavených
fotografií. 
Každý zúčastnený súťažiaci bude
mať jeden hlas. Diela s najväčším
bodovým ohodnotením získajú I.-III.
miesto. 
Pri rovnosti bodov budú zohrávať
rozhodujúcu úlohu kritériá:
- ženské pohlavie, 
- vek 

Teoreticky tak má najväčšiu šancu
najmladšia účastníčka. Víťaz berie
50% vyzbieranej ceny štartovného! 

Navyše víťazné snímky budú vys-
tavené a riadne označené aj 
v hlavnej súťaži Festivalu SCUBA-
CAM v priestoroch Kultúrneho cen-
tra v Ružinove.

Tak neváhaj foť, aranžuj, vymýšľaj
a photoshopuj!

Na zaujímavé fotografie sa tešia

Tvoji Aronnaxáci!

PhotoContest: Bratislava a potápanie



Preteky družstiev v nádychovom potápaníPreteky družstiev v nádychovom potápaní
ARONNAX  APNEA  CUP 2014ARONNAX  APNEA  CUP 2014



Jedným z najväčších
(a pre rekreačných
potápačov aj dosiah-
nuteľných) vrakov na

svete je pod cypruskou vlajkou kedysi
plávajúci tanker Milford Haven.
Potápanie a prehliadka tohto vraku sú
oprávnene považované za jedny z naj-
krajších a najúžasnejších skúseností,
aké prístrojové potápanie k vrakom
ponúka. 

Cesta a harmonogram
Do talianskeho Janova sa presunieme
individuálnou dopravou. Transport
ťažkého potápačského materiálu
zabezpečí naša CK. Predpokladáme
príjazd účastníkovvo štvrtok vo
večerných hodinách. Potápačskými
dňami budú piatok a sobota. V prípade
nepriaznivého vývoja počasia aj nedeľa.

Ubytovanie a strava
Bývať budeme v bežnom 3
hviezdičkovom hoteli s dvojposteľový-
mi klimatizovanými izbami s balkónom
a kúpeľňou. V rámci ceny budú raňa-
jky formou švédskych stolov. Obedy a
večere si musia účastníci zájazdu riešiť
individuálne.

História plavidla
Plavidlo Milford bolo postavené v lo-
deniciach v Cardize a odovzdané firme
Amoco v roku 1973. Išlo o impozantné
plavidlo s dĺžkou 334 ma šírkou cez 50
m. Bolo prvým z 4 kusovej série. V je-
ho 14-tich nádržiach bolo možné trans-
portovať až 230 000 t ropy. Poháňaný
bol dieselovými motormi s výkonom 30
000 HP a schopný plávať rýchlosťou 15
uzlov. V roku 1985 bol Amoco Milford
predaný spoločnosti Haven Maritime
Corporation a premenovaný na Haven.
Už pod libérijskou vlajkou putoval však
k ďalším, tentokrát gréckym majiteľom.

Počas Iracko – Iránského konfliktu v
roku 1988, bol tanker napadnutý irán-
skou fregatou a utrpel vážne škody.
Odtiahnutý bol do Singapúru, kde mu
opravili kotle, motor a kormidlo. Od roku
1990 bol späť na vode.

Požiar lode
8. apríla loď vezúca iránsku ropu do-
razila do Janova, kde vyložila časť svo-
jho nákladu. Potom Haven zakotvil v
prístave, čakajúc na ďalšie rozkazy. 11.
apríla ráno začala posádka s rutinným
manévrom prečerpávania časti nákladu
s cieľom upraviť plavebný ponor lode.
Prednými nádržami odrazu otriasol sil-
ný výbuch, po ktorom o pár min nasle-
dovala ďalšia explózia na korme a loď
zachvátil obrovský požiar. Námorníci
sa márne snažili s ohňom bojovať.
Nakoniec vzplanula aj nafta. Z posád-
ky sa zachránilo len 31 členov. Viacerí
uhoreli za živa a telo kapitána sa nikdy
nenašlo. Horiaca loď strácala obrovské
množstvo ropy a ešte tej noci sa začala
potápať. Jedny experti doporučovali
odtiahnúť plavidlo čo najďalej na
otvorené more a nechať ho tam klesnúť.
Iní chceli nechať Haven v plytkých
vodách, aby sa tým uľahčili čistiace op-
erácie.

Potopenie plavidla
Veliteľ prístavu Alati sa rozhodol pre
transport lode na otvorenú vodu. V
okamihu keď sa dostali na hĺbku prib-
ližne 500 metrov, nasledovala ďalšia
silná explózia a Haven stratil asi 80-
metrový kus provy. Zbytok bol vlečený
k pobrežiu neďaleko výbežku Punta di
San Martino medyi Arenyanom a
Cogoletom. Tu po dvoch dňoch obáv
spojených s možným katastrofálnym
únikom ropy do mora oheň náhle zha-
sol. 14. apríla 1991 Haven zahalený v
obrovských kúdoloch dymu zvolna
klesol ku dnu zanechajúc po sebe rozsi-
ahle ropné škvrny. Aj napriek sku-
točnosti, že veľa ropy zhorelo a nasade-
niu všetkých dostupných prostriedkov
v rátane plávajúcich zábran sa nafta
rozliala po okolitých plážach a spôso-
bila nevyčísliteľné škody.

Milford Amoco Haven dnes
Haven, respektíve jeho skrátený (asi
250 dlhý trup) dnes leží vo vzpriamenej
polohe na dne vo vzdialenosti jednej
námornej míle od pobrežia a je potá-
pačom voľne prístupný. Jeho trup sia-
ha do hĺbky 90m, pričom horná hrana
plavidla sa potápa v hĺbke okolo 33 m.
Vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná
o ponory na otvorenom mori a v hlbších

vodách patria zostupy na Havene do
kategórie pokročilého potápania. Horná
paluba a odrezaný komín (obmedzoval
plavbu veľkých lodí) je časť, vhodná
pre zdatnejších rekreačných potápačov.
Bóje a laná ukotvené k palube vedú ku
komínu a korme, čím sa redukoval počet
vážnejších nehôd, ktoré tu v minulosti
boli. Palubná nástavba je v 33 m.
Zakrýva mostík, pod ním sú dôstojnické
kajuty a ďalej dolu ubytovacie paluby.

Potápanie
V taliansku budeme spolupracovať s
miestnou základňou. Prvé ponory budú
plytšie, na zorientovanie sa na vraku tak
obrovských rozmerov. Na druhý (tretí)
deň sa potom ponoríme aj hlbšie.

Požiadavky na potápačov
Doporučovanou kvalifikáciou a tým aj
predpokladanou úrovňou skúseností je
pokročilý certifikát technického potá-
pania na úrovni Advanced Nitrox Diving
a Dekompreného potápania . V záu-
jme dlhších časov na dne, celkom iste
použijeme aj zmesi plynov. Povinným
je potápačské poistenie a lekárska
prehliadka nie staršia ako 6 mesiacov.

Ďalšie informácie žiadaj na:
travel@aronnax.sk

Pozývame potápať vrak HAVEN v Taliansku



Jednou z nepríjemne-
jších situácií, ktorá nás
môže počas našej
potápačskej výpravy v

zahraničí postihnúť, je aj strata či od-
cudzenie cestovného pasu. Celý pobyt sa
nám tým značne skomplikuje, preto je do-
bré si zopakovať informácie, ako správne
postupovať.

Fotokópie dokumentov

Pred potápačským výjazdom do
zahraničia, si rozhodne ešte doma vy-
hotov fotokópie svojich dokumentov:
- najvyššej potápačskej licencie ako aj
špeciálnych kurzov podľa konkrétnej
lokality (deep, wreck, nitrox...)
- lekárskej prehliadky
- zdravotného poistenia
- špeciálneho potápačského poistenia

Okrem nich si rozumný cestovateľ
rozhodne vyhotoví aj kópiu:
- vodičského oprávnenia
- občianskeho preukazu
- letenky a voucheru svojej CK a pre-
dovšetkým
- cestovného pasu. 

V prípade pasu fotíme vždy stranu s os-
obnými údajmi, ako aj kópiu strany s plat-
nými vízami do krajiny kam máme práve
namierené.

Fotografie aj elektronika

Okrem fotokópií je tiež žiaduce, aby mal
potápač – cestovateľ vo svojich veciach
(najlepšie na inom mieste ako doklady)
dve fotky pasového formátu. Všetky
spomínané fotokópie dokumentov a
preukazov, je rozumné mať v dobe
dnešných smartfónov a tabletov so se-

bou na zájazde aj v elektronickej podobe.

Kontaktuj políciu

Odcudzenie alebo stratu cestovného dok-
ladu, je v prvom rade potrebné oznámiť
na príslušné slovenské veľvyslanectvo a
ďalej postupovať podľa pokynov jeho
pracovníkov. Veľvyslanectvo Slovenskej
Republiky v danom štáte môže vydať
slovenskému občanovi náhradný dok-
lad s územnou a časovou platnosťou. Je
určený na návrat do vlasti čo najkratšou
cestou a platný aj v tých krajinách, cez
územie ktorých sa bude občan na
Slovensko vracať.

Súčasne s kontaktovaním veľvyslanect-
va Slovenskej Republiky, by si mal
navštíviť najbližší policajný útvar v mi-
este, kde k udalosti prišlo. Na oddelení
polície nahlás stratu alebo krádež pasu
a nezabudni si o tom vyžiadať písomné
potvrdenie, ktoré budeš potrebovať pri
vystavení náhradného cestovného dok-
ladu na našej ambasáde. Občan

Slovenskej Republiky môže požiadať
políciu o umožnenie telefonického
rozhovoru s veľvyslanectvom Slovenskej
Republiky, ktoré ho bude informovať ako
ďalej postupovať.

Dostav sa osobne

V prvom rade je potrebné zdôrazniť, že
osobná prítomnosť každého žiadateľa o
náhradný cestovný doklad na
konzulárnom úseku slovenského veľvys-
lanectva je absolútne nevyhnutná.
Predchádza sa  tým nepríjemnostiam,
ktoré môžu vzniknúť zneužitím odcud-
zeného cestovného dokladu inými os-
obami. Vybavenie náhradného dokladu
sa najlepšie zjednoduší, ak už pri prvom
kontakte s veľvyslanectvom poskytneš
pracovníkovi konzulárneho úseku svoje
základné osobné údaje. 

Rýchlosť vystavenia náhradného ces-
tovného dokladu je podmienená časom

potrebným na preverenie totožnosti a
štátnej príslušnosti žiadateľa. Práve v
týchto situáciách sa zídu už skôr spomí-
nané fotokópie aj portrétové fotografie
pasového formátu. 

K žiadosti je potrebné uhradiť tiež správny
poplatok. Od úhrady správneho poplatku
je možné po zvážení všetkých okolnos-
tí, v ktorých sa občan ocitol upustiť.

Ak nemáme zastúpenie

Ak sa budeš nachádzať v krajine, kde
Slovensko nemá diplomatické zastúpe-
nie, môžeš sa pri strate, krádeži ces-
tovného dokladu alebo peňazí, obrátiť
na ktorúkoľvek misiu členskej krajiny EÚ
pôsobiacu v danom štáte a požiadať o
nevyhnutnú pomoc. 

Misia ČK EÚ v týchto prípadoch kontak-
tuje a spolupracuje vždy v úzkej súčin-
nosti s teritoriálne, respektíve konzulárne
príslušným veľvyslanectvom Slovenskej
Republiky.

Strata pasu v zahraničí



Potápanie môže mať
viacero podôb.
Tropické, studen-
ovodné, jaskynné,

vysokohorské a mnohé iné. Od posled-
ného víkendu sme si u nás v Aronnaxe
pridali do portfólia aj ďalšie – INDUS-
TRIAL  DIVING.

Za týmto na prvý pohľad odstrašujúcim
názvom sa skrýva potápačské dobro-
družstvo, ktoré sme zažili v Budapešti,
priamo v strede mesta. Majú tí naši
južní susedia ale šťastie. Nielen, že sa
pod ich hlavným mestom nachádza
pravdepodobne najrozsiahlejšia geot-
ermálna jaskyňa sveta , ale v posled-
ných mesiacoch otvorili aj ďalšiu lokali-
tu, ktorou sú zatopené časti bývalej
ťažobnej oblasti „Kóbanya“ v X. okrsku. 

V uvedenej podpovrchovej bane na
vápenec sa začalo ťažiť okolo roku
1100. Mnohé z domov lemujúce peš-
tianske bulvári sú postavené z kameňa
pochádzajúceho z tohto lokálneho lomu.
Ťažba vápenca trvala približne do roku
1850. Jej výsledkom sú ohromné
podzemné priestory tvoriace labyrint
chodieb, sál a pivníc. Len veľkých ťažob-
ných priestorov o objeme väčších te-
locviční sme narátali viac než 500!

Počas 2. svetovej vojny sem nemci
presťahovali jeden zo svojich závodov
na výrobu a úpravy motorov do svojich
letúňov Messerschmidt. Aj keď podzem-
né priestory nikdy neslúžili ako kryt,
nachádza sa tu aj malá veliteľská mi-
estnosť a bunkrové kóje. Hneď vedľa
nich sme zhliadli priemyselné filtre na
čistenie vzduchu, pre prípad výpadku
elektrického prúdu zabezpečené dvo-
jicou stacionárnych bicyklových súkolí.

V rokoch od 1860 až 1990 slúžili pod-

povrchové priestory potrebám pivovaru
aj u nás známej značky Kobanyai.
Závod ťahal vodu na výrobu piva z na-
jnižšie položených priestorov bane, kde
boli pre tento účel narazené studne.
Neskôr sa z tejto čistej a v podstate pit-
nej  vody (v ktorej sme mali možnosť sa
potápať) vyrába-
lo Arany asz a
Amstel.

V roku 1992 pri-
padli podzemné
priestory s roz-
padávajúcou sa
továrňou nad ni-
mi štátu, ktorého
predstavitelia si
nevedeli poradiť
s jeho zmyslu-
plným využitím.
Od roku 2000 ich
p r e n a j a l i
spoločnosti na
kultiváciu hríbov.
Tí sa po pár
rokoch spakovali
a baňa sa stala na nejaký čas eldorá-
dom bezdomovcov a rôznych nie „príliš
úspešných“ indivíduí. 

Od druhej polovice minulého roku sú na
scéne potápači. Postupne čistia chod-
by od sutí a stavebného odpadu.
Likvidujú hory odpadu a obnovujú elek-
troinštaláciu v bani. Postupne zatesnili
všetky prístupy a obnovili upchané
prieduchy. Spojazdnili niektoré priesto-
ry a tak sme mali možnosť sa prezliekať
vo vyhriatej šatni a použiť ozajstný spla-
chovací záchod.

Po krátkej exkurzii baňou sme sa začali

pripravovať na zostup. Potápať sme sa
mali v zatopených priestoroch, ktoré
vznikli zodvihnutím vodnej hladiny v
studniach po tom, čo sa prestala čerpať
voda pre pivovary. Na miesto ponoru
sme sa pohodlne odviezli jašterkou na
elektrický pohon. Do vody na lokalite

Kerti kút (maď.
Z á h r a d n á
studňa) sme vs-
tupovali po
schodíkoch, ktoré
pokračovali aj
pod hladinou
krátkou chodbou.
Za ňou sme sa
ocitli v priestore,
ktorého steny tvo-
ril ťažený
vápenec. Okrem
kameňa po okra-
joch odhalili
kužele svetiel
našich bateriek
kovové schodiš-
tia, trámy
drevené podpery

a konzoly. Bizarne na nás pôsobili
lampy, rozvodové skrine aj pivová fľaša
odložená na ponku ktovie koľko desia-
tok rokov. Postupne sme sa prepraco-
vali až na hĺbku 38 metrov. Na samom
dne bol navijak, kedysi pravdepodobne
slúžiaci na spúšťanie ponorného čer-
padla. Cestou nahor sme nakrátko vy-
plávali rúrou s priemerom asi 2 metre
až na hladinu. Voda s mierne vápena-
tou chuťou  bola nesmierne čistá a
viditeľnosť výrazne presahovala
možnosti našich svietidiel. Jej teplota bo-
la čosi medzi 12-13 stupňami Celzia. 

Po obednej pauze sme šli na druhé ko-

Kóbanyia - Industrial Diving v BudapeštiKóbanyia - Industrial Diving v Budapešti
lo na lokalitu s názvom Park kút (maď.
Studňa v parku). Po zanorení do di-
agonálnej chodby schodišťa sme sa
dostali v hĺbke približne 11 metrov na za-
čiatok vodorovnej chodby vedúcej k
ďalšej nádrži. Jej dĺžka je vraj takmer
300 metrov a pochopiteľne potápanie v
nej vyžaduje speleopotápačské
skúsenosti. My sme sa otáčali už na jej
začiatku a zamierili sme do nádrže, nad
ktorou bol otvorený priestor. 3 betónové
podlažia boli prerušené točitým
schodiskom a výťahovými otvormi, cez
ktoré sa dalo pohodlne preplávať. Aj
keď dne v hĺbke cez 25 metrov bola
vrstva čierneho kalu, tvorený bol ťažký-
mi substanciami a zvírenie tak skutočne
nehrozilo. Na počudovanie, skvelú
viditeľnosť nenarušili ani naše bubliny,
ktoré strhávali smerom nadol jemný
vápencový poprašok usadený na
stenách nádrží. Aj v tejto kolorit „in-
dustrial diving-u“ dotvárali rôzne klad-
ky, háky, káble a na dne majestátne us-
adený dvojkolesový vozík na prepravu
tlakových nádob na zváranie.

A aké boli naše pocity po ponoroch? Asi
nikto z nás to neoznačil ako pekné.
Pravdepodobne pre až príliš veľa stôp
ľudskej činnosti a žiaden život, na
ktorého pozorovanie sme zvyknutí. Ale
bolo to nesmierne zaujímavé až atrak-
tívne. A potom, kde sa môže našinec
potápať v marci v 13 stupňovej vode len
2 hodiny od svojho bydliska? Naši
maďarskí partneri sprístupnili aj ďalšie
dve lokality s pre nás takmer nezrozu-
miteľnými názvami Nagy Gong a
Cziraztató kút. Tak aspoň sa máme
prečo sem vrátiť.

Robert a partia z bane



Kurz BASIC NITROX 

Je vstupenkou do sve-
ta technického potápa-

nia. Svojich absolventov oboznámi s kom-
plexom informácií potrebných na využi-
tie Nitroxu ako dýchacieho média v
rekreačnom aj technickom potápaní. Po
jeho absolvovaní sú oprávnení používať
obohatené vzduchové zmesi od 22% - 40
% obsahu kyslíku s cieľom zvýšenia
bezpečnosti a prevencie pred dekom-
presnou chorobou.

Teoretické lekcie 

Pokrývajú problematiku:
- Histórie používania Nitroxu ako dýcha-
cieho plynu
- Daltonov zákon parciálnych tlakov
- Fyziológiu ľudského organizmu z
hľadiska pôsobenia O2 a N2
- Hĺbkové limity a koncept EAD -
Ekvivalentnej vzduchovej hĺbky
- Výhody používania EANx

Veľký dôraz je kladený na niektoré
obmedzenia používania EANx a s tým
súvisiace fenomény akými sú: Otrava
CNS O2 a ďalšie riziká spojené s ma-
nipuláciou a používaním zmesí s vyšším
obsahom kyslíka.

Výučba On-Line spôsobom

Vzhľadom na skutočnosť, že kurz BASIC
NITROX má v podstate akademický
charakter, sa nám podarilo spustiť na
webovských stránkach Aronnaxu na naše
pomery originálny projekt On-Linového
spôsobu nadobúdania znalostí. Ide o
slovenskú prvotinu.

Multimediálna a veľmi názorná príručka
je koncipovaná ako podporný štúdijný
materiál pre kurzy rekreačného potápa-

nia vedené kvalifikovaným inštruktorom.
V žiadnom prípade nemôže štúdium On-
Line textov bezo zbytku nahrádzať riad-
ny kurz, organizovaný autorizovanou
potápačskou školou.

Štruktúra kurzu

Teoretické lekcie kurzu, sú skompri-
mované do nevyhnutného minima. Jeho
vyjadrením je 7 učebných Blokov tohto
On-Line manuálu. V záverečnom bloku
je sada testov, z ktorých sú vyberané
otázky pre záverečné preskúšanie.

Preskúšanie a testy

Preskúšanie je formou pohovoru,
ukončené písomným testom z vyššie
spomínanej sady v závere On-Line ma-
teriálu. Navyše sa študenti naučia pro-
cedúry analýzy dýchacieho plynu. Bez ich
úspešného absolvovania nie je možné
certifikovať budúceho Nitroxového potá-
pača. 

Podmienky účasti

- vek min 14 rokov (súhlas zákonného
zástupcu)
- kvalifikácia Open Water Diver alebo jej
ekvivalent
- minimálne 10 registrovaných ponorov
- výstroj na požadovanej úrovni
- vyhlásenie o zdravotnom stave

Cena

Kurz TDI Basic Nitrox realizovaný On-
Linovým spôsobom ponúkame v prípade
registrácie u nás len za 77 Eur. 

Zahŕňa:
- inštrukt. a skúšobný poplatok

- registrácia v TDI
- c-card, nástenný certifikát

Plná verzia kurzu, vrátane 2 ponorov na
otvorenej vode so zmesami EAN32 a
EAN36 stojí 145 Eur. V takom prípade
navyše zahŕňa:
- plnenie fliaš nitroxom 
- manuál a potápačské tabuľky
- prílohu do potápačského denníka.

Cieľom ponorov  v plnej verzii kurzu je na-
jmä demonštrovať klady používania
EANx. Ponory na otvorenej vode s
použitím Nitroxu sú zamerané na
zručnosti v používaní špeciálnych potá-
pačských tabuliek ako aj procedúry
analýzy dýchacieho plynu. Zostupy ma-
jú vzhľadom na lepšie zviditeľnenie výhod
Nitroxu charakter opakovaných ponorov.

Naša špecialita On-Linový Kurz Nitrox



Väčšina skúsenejších
potápačských inštruk-
torov sa zhodne v ná-
zore, že najbezpečne-

jším spôsobom zostupu do hĺbky je ver-
tikálna poloha tela  s nohami smeru-
júcimi nadol. 

Preto nácviku tohto spôsobu zostupu
venujú náležitú pozornosť a tak sa adep-
ti potápania s ňou v kurzoch stretajú už
pri potápaní v bazéne. 

Zostup nadol, pochopiteľne nechýba
pri žiadnom ponore a je rovnako ako
výstup kľúčovým momentom potápa-
nia. Vertikálna poloha tela oproti iným
spôsobom umožňuje potápačovi plynule
kontrolovať vztlak, vyváženie a tým aj
rýchlosť zostupu. 
Potápač je tiež schopný súčasne kon-
trolovať prístroje, svojho partnera aj
dno. Rovnako aj vyrovnávanie tlaku v
stredoušnej dutine je o čosi
jednoduchšie, než je tomu pri zostupe
hlavou vpred.

Príprava na zostup

Pohľadom do vody sa ubezpeč, že ces-
ta do hĺbky je voľná a bez prekážok.
Zavesením výstroja akým je kamera, fo-
toaparát či iné doplnky na karabínu si
uvoľni ruky tak, aby si ľavou rukou mo-
hol ovládať inflátor/deflátor a pravou sa
držal zostupového lana. 
Ak si ešte nezapol svoj počítač pred
vstupom do vody, „zobuď“ ho zanorením
tesne pod hladinu. Pohľadom sa
presvedč o jeho zaktivovaní sa.
Naposledy si skontroluj svoju zásobu
plynu na manometri. 
Na záver sa pomocou kompasu zori-
entuj v priestore zostupu, najmä
vzhľadom na smer prúdu, líniu pobrežia,
smer k miestu výstupu na breh či plavidlo.

Signalizácia 

Aj prvá fáza ponoru = zostup, sa môže
stať momentom separácie potá-
pačských partnerov. Aby sa jej prediš-
lo, je potrebné komunikovať so svojim
partnerom a signálom ho upozorniť na
pripravenosť k zostupu ako aj úmysel
o jeho započatie. Ak ide o skupinový
ponor, je potrebné upovedomiť aj dive-
mastera - vedúceho ponoru. Signál však
opätuj len vtedy, ak máš regulátor v ús-
tach, ľavú ruku na tlačidlu vypúšťacieho
ventilu svojho kompenzátora a si „sku-
točne“ pripravený na ponor.

Referenčné body

Zostup je vždy bezpečnejší, ak máme
naporúdzi kontúry brehu, stenu, zos-
tupové alebo kotevné lano. Umožňujú
lepšiu kontrolu zostupovej rýchlosti a
môžu byť nápomocné v prípade rieše-
nia problémov v noci alebo za sťaženej
viditeľnosti. 

Vyvažovanie

Prvotným impulzom zostupu je odfúknu-
tie kompenzátora za účelom získania
negatívneho vztlaku. S pribúdajúcou
hĺbkou, dochádza v súvislosti so
zvýšením okolitého tlaku ku kompresii
izolačného obleku a vzduchu v kom-
penzátore. 
Preto je potrebné regulovať vztlak po-
mocou inflácie vyvažovacej vesty (ale-
bo iného zariadenia napr. suchým
oblekom). Pohyby plutiev alebo paží
sú spravidla prekážkou snahy, ako sa
dostať pod vodu. 

Vyrovnávanie tlaku 

Už od samého počiatku zostupu, je
potrebné vyrovnávať tlak v stredoušnej

dutine a neskôr aj v maske. Ak ne-
dokážeš z akýchkoľvek príčin vyrovnať
tlak, ihneď zastav klesanie, signalizuj
partnerovi svoj problém, vystúp o kus
vyššie. Následne sa pokús sa o opä-
tovné vyrovnanie.

Kontrolná zastávka

Už tesne pod hladinou si skontroluj
funkčnosť počítača, ktorý by mal spustiť
časomieru ponoru. Na zastávke, ktorú
vykonaj s partnerom na vopred dohod-
nutom mieste alebo hĺbkovej úrovni, si
letmo skontroluj svoj výstroj ako aj part-
nera. Ďalej pokračuj v zostupe len po
vzájomnej výmene signálu O.K.

Rýchlosť klesania

Aj keď je rýchlosť zostupu teoreticky

limitovaná len schopnosťou vyrovná-
vať tlak v dutinách, nedoporučujeme
prekračovať hraničnú rýchlosť 20
metrov/min! 

Extrémne zvyšovanie rýchlosti klesa-
nia extrémne urýchľuje nástup dusíkovej
narkózy vo väčších hĺbkach. Počas zos-
tupu pohľadom striedavo kontroluj
prístroje, správanie svojho partnera a ku
koncu aj dno s prípadnými prekážkami. 

Na dne

Po dosiahnutí dna alebo konkrétnej
hĺbky najskôr nafúknutím kompenzáto-
ra  stabilizuj svoj vztlak. Po výmene
signálov O.K. pokračuj podľa vopred
stanoveného plánu ponoru.

Zostup potápačov do hĺbky





Stručná charakteris-
tika prístroja
Liquivision Lynx, je mo-
mentálne (2013) jed-

iným počítačom na svete, ktorý v sebe
integruje 3 tak veľmi potápačmi žiadané
funkcie:
- plnofarebný a žiarivý OLED displej
- plynovú integráciu prostredníctvom
bezdrôtového prenosu
- intuitívne ovládanie prístroja navigá-
ciou v menu takzvaným “poklepávaním”

Ďalej ponúka:
- možnosť použitia s 3 rôznymi zmesami
(od vzduchu – cez Nitrox – až po 100%
O2)
- zobrazovanie osobnej spotreby plynu
s vizuálnou indikáciou zbytkového ča-
su plynu
- sledovanie zásoby plynu svojho part-
nera až do vzdialenosti 100 metrov
- digitálny kompas
- plánovač a simulátor ponoru
- denník ponorov a jeho záznam po
spárovaní s PC/MAC

Po rozšírení funkcií prístroja ešte
navyše: 
- monitoring a zobrazovanie tlaku plynu
ďalších 9-tich potápačov vo vode
- možnosť elektronickej navigácie pri-
ameho smeru k plavidlu
- schopnosť prijať textovú správu z lode

Made by Liquivision
V čom Lynx za ostatnými počítačmi
značky Liquivision nezaostáva, je jas-
né už z tvaru jeho puzdra a letmého po-
hľadu do manuálu prístroja. Tak ako je-
ho predchodcovia (Xeo aj Kaon)
disponuje:

- famóznym plnofarebným OLED dis-
plejom s možnosťou nastavenia farieb
a rozloženia displeja, respektíve množst-

va zobrazovaných informácií. Displej
má aktívne podsvietenie s premenlivým
stupňom “žiarivosti”.

- Batériou, ktorej výmenu zvládne aj
priemerne zručný potápač aj za niekoľko
minút. Na výber má hneď oba varianty,
keď prístroj Lynx beží rovnako spoľahli-
vo na dobíjatelné aj jednorazové články.

- Keramickým tlakovým senzorom na
snímanie hĺbky, až do garantovaných 
200 metrov. 

- Remienkom na zápästie, ako
aj gumičkami na uchytenie počítača
spôsobom, akým je to bežné v komu-
nite technických potápačov. 
O všetkých, sme písali na iných mies-
tach našej stránky, najmä v popisoch
prístrojov Liquivision Xen a Kaon.

Funkcie tlaku plynu
A teraz k novinkám. Lynx sa ako prvý
z rodiny prístrojov Liquivision zaradil
medzi takzvané “integrované počítače”
s meraním a zobrazovaním tlaku dýcha-
cieho plynu. Okrem výpočtu zbytkového
času ponúka tiež informácie o osobnej
spotrebe potápača.

Kompletné funkcie merania a prenosu

tlaku plynu potápača sú v prípade
rozšírenia sadou “Lynx Omniscient Dive
Master Kit”, doplnené o možnosť mon-
itorovania tlaku vo fľašiach aj ďalších 9
potápačov, ktorí sú spolu s Dive
Masterom momentálne vo vode. Prenos
týchto informácií funguje na vzdialenosť
až 100 metrov.

Navyše, uvedený monitoring umožňu-
je Divemasterovi určiť, ktorým smerom
a v akej približnej vzdialenosti od neho

sa nachádzajú! 

Konštruktérom Lynxu sa podarilo
vtesnať do prístroja aj funkciu, keď
vopred určená hranica poklesu
tlaku plynu v zásobníku potápača,
diaľkovo a bezdrôtovým spôsobom

upozorní Divemastera
varovaním na jeho
displeji. A to už sa

skutočne stretávame s
budúcnosťou …….

Elektronická navigácia
Ďalšou novinkou je “Lynx Location
Transmitter”. Ide o elektronický vysielač,
ktorý môže byť umiestnený na plavi-
dle, na mieste budúceho stretnutia potá-
pačov, pri vchode do jaskyne, vraku
atď. 

Hádam netreba zdôrazňovať, ako veľ-
mi tato pomôcka v budúcnosti uľahčí
návrat potápačov k plavidlu a pre-
dovšetkým zvýši ich bezpečnosť vo
vode. 
Ako sme už spomenuli, Divemaster
môže monitorovať priamy smer, ktorým
sa vzhľadom k nemu ďalší potápači
nachádzajú, ba dokonca aj obdržať od
nich núdzový signál.

Zariadenie funguje bez párovacích chýb
či straty signálu z dôvodu HID svietidiel
či stroboscopických lámp. Je nezávis-
lé od kombinácie s funkciou tlaku plynu.
Hodí sa preto rovnako dobre aj re-
breatherovým potápačom či freedi-
verom.  

Prevádzkovateľov potápačských lodí
bude v budúcnosti istotne zaujímať tiež
sada “Lynx Omniscient Boat Kit”.
Umožní im:

- označiť polohu lode, ktorú budú vedieť
potápači ľahko nájsť zo vzdialenosti
100 metrov

- monitorovať zásobu plynu potápačov
vo vode z pohodlia na palube, taktiež
zo vzdialenosti približne 100 metrov

- komunikovať s potápačmi, prostred-
níctvom odoslania krátkej textovej
správy, ktorú obdržia na obrazovku svo-
jich počítačov.

Takáto možnosť komunikácie, si istotne
nájde svoje miesto nielen vo sfére pra-
covného, vedeckého či vojenského
potápania ale aj v komunite rekreačných
potápačov.

Ako kúpiť ?
Cena celého kompletu Liquivision Lynx
sa na slovenskom trhu sa pohybuje
okolo 1 200 Eur. 

Počítač si môžeš zakúpiť u oficiálneho
slovenského dealera tejto značky -
spoločnosti Aronnax s.r.o. so sídlom v
Bratislave prostredníctvom jej e-Shopu.

Počítač Liquivision LYNXPočítač Liquivision LYNX



Poloha: takmer
okrúhly ostrovček asi
4,5 Nm od základne
Hĺbka: 0-30 m

Predpokladaná kvalifikácia: OWD až
A-OWD
Zaujímavosti: dlhá a nie veľmi hlboká
stena s langustami 

Obljak nie je pre nás veľmi vzdialená
lokalita, pretože ju od našej základne delí
len asi 4,5 Nm, ktoré náš čln hravo
prekoná za menej ako 10 min. Názov
ostrovčeka “Obljak” napovedá, že bude
okrúhleho tvaru. A z toho zasa vyplýva,
že kotviť v jeho blízkosti sa dá kdekoľvek
a naše plavidlo môže zostať vždy na
záveternej strane ostrova, ktorý sa tak
môže pod vodou obzerať v oblúku. Ale
najkrajšia je jeho stena na JV strane, kde
zvykneme kotviť na kameňoch v 5 m
hĺbke. 

Ponor má mimoriadne jednoduchú lo-
gistiku. Od miesta kotvenia sa zanoríme
smerom do hĺbky. Dno sa najskôr pozvoľ-
na zvažuje až na úroveň 19-20 metrov
hĺbky. Tam sa začína kolmá stena, ktorú
navštevujeme z troch hlavných dôvodov:

- Po prvé stena nie je veľmi hlboká (asi
len do 30 metrov), ale už v rozmedzí 26-

28 metrov ponúka všetko, čo
nachádzame na iných stenách rádovo o
10 metrov hlbšie.
- Po druhé, stena je veľmi dlhá. Veď čas-
to popri nej plávame hoci aj 30 min, až
po hranicu bez-dekompresných časov.
- Po tretie, nikde v blízkosti respektíve “v
dosahu” našej základne nie je šanca vi-
dieť langusty väčšia ako na stene v
blízkosti ostrovčeka Obljak.

A pretože si dobre pamätáme langusty,
ktorými sme sa napchávali na našej potá-
pačskej výprave na Kubu, nazvali sme tú-
to lokalitu po nápoji, ktorého chuť mám
aj pri písaní týchto riadkov na jazyku –
“Cuba Libre!”

Po tom, čo sa nám na displejoch počí-
tačov objaví vyčerpanie dispozičného
času dusíka (NDL), zamierime diagonálne
po podvodnej lúke smerom nahor
smerom späť k nášmu člnu.
Pochopiteľne, že nevynecháme ani
bezpečnostnú zastávku v 5 m, ktorú si
zvyčajne krátime na Jadrane hľadaním
a “pozorovaním” chobotníc. Podnes to-
mu celkom nerozumiem, prečo je v
Chorvátsku pod loďou “vždy” chobotni-
ca. Ale to už je celkom iný príbeh – VIVA
LA  CUBA!

Lokalita - Cuba Libre/Obljak



Hodinár
Konečne!!! Je október a ja si nedočka-
vo balím svoj výstroj a pripravujem sa
na cestu. Som členom klubovej výpravy
s krycím názvom "Hodinár" a som na to
hrdý. Náš cieľ - krasové jazierko v
blízkosti istého mestečka na juhu
Slovenska, známe svojim zvláštnym
tvarom. Je nás pekná kôpka, všetci vy-
bavení špičkovým výstrojom a poriad-
nou dávkou nadšenia a samozrejme
odvahy. 

Po ceste  krajom plným nástrah a
nebezpečenstiev v podobe stopárok,
či hydiny športujúcej na asfaltke sa
dostávame do miesta základného táb-
ora. Naše ubikácie sú už pripravené a
uvítací výbor v podobe jednej osoby
myšacieho pohlavia, túžobne čakajúcej
na zvyšky zo stola tiež. Verný zásadám
správnej životosprávy pred ponorom
odoberám sa na lôžko ignorujúc zvyšok
skupiny pripravujúci sa na výpravu za
kultúrou.

Ráno sa budím s jasným cieľom, dobre
sa naraňajkovať. A práve teraz to začalo.
Po úmornom hľadaní sa mi konečne
podarilo objaviť stravovacie zariadenie.
Teda s prižmúrením oboch očí. Po dl-
hom rozmýšľaní som dospel k názoru,
že rohlíky použijem ako olovo na
dováženie, prípadne ako baseballovú
pálku. 
Miestom nášho budúceho ponoru bolo
jazierko s priemerom asi 50 metrov so
zakotveným člnom v jeho strede, z
ktorého visia laná so záložnými fľaša-
mi pre prípad vynútenej bezpečnostnej
zastávky. 

Po príprave a formalitách
pred ponorom vstupujeme
konečne v trojici do vody.

Ja v strede, Fero naľavo a Jano napra-
vo. Keďže viditeľnosť sa pohybuje oko-
lo 1 metra, vzorovo sa navzájom uväzu-
jeme. Pomaly plávame ku stredu, kde
sa rozďavuje otvor vedúci k spodnému
rozšírenému priestoru. Klesáme, snaži-
ac sa dosiahnuť plánovanú hĺbku a po-
zorujem ako sa viditeľnosť postupne
stráca úplne. Dopadáme na dno.
Konečne sa niečo začína diať. 

V takmer úplnej tme si "odtrápime" pri-
bližne 15 minút ponoru, keď mi môj
partner zrazu dáva signál k výstupu.
Súhlasím, pretože viditeľnosť začína
dosahovať záporné hodnoty, keď v tom
vidím malý zádrhel. Fero je vľavo a v ús-
tach má môj oktopus. Určite by sa uživ-
il ako vreckár, pretože som si vôbec
nevšimol, že mi ho berie. Na môj zve-
davý signál odpovedá, že má malé prob-
lémy. 

Uchopím ho za vestu ale márne sa
snažím ho nafúknuť v snahe, aby sme
konečne nabrali správny smer.
Rozhodujem sa začať stúpať s pomo-
cou môjho kompenzátora. Súčasne sle-
dujem, ako Fero úplne pasívne visí a v
tvári má absolútne apatický výraz, ako-
by ho už nič nemohlo prekvapiť. V tom
zrazu prestáva nasledovať môj príklad
a zostáva visieť v priestore, zachytený
o lano. 

Pohľad na chlapa tváriaceho sa ako ry-
ba na háčiku by bol určite v inej situácii
zábavný, teraz však nasleduje niečo
iné. 

Koniec príbehu si nájdeš na:
www.scuba.sk/humor/poviedky_hodinar.php

Stránku pripravujeme v spolupráci s redakciou 
slovenského potápačského portálu www.scuba.sk

Dobrý pozorovateľ

Potápača na prvý pohľad poznáš podľa:

• Smiešne opálených miest na tele
• Veľkých hodiniek
• Často sa pýta „ako prosím“?
• Poškodeného pérovania jeho auta
• Jaziev na tele
• Jeho expertných znalostí v oblasti anti-histaminík

Starého a skúseného potápača poznáš podľa:

• Smiešne opálených miest na tele
• Veľkých a drahých hodiniek
• Hluchoty aspoň na jednom uchu
• Poškodeného pérovania na jeho VW Transporteri
• Množstva jaziev na tele
• Ošľahaného potápačského výstroja
• Jeho denník ma je na prvej stránke očíslovaný ako „Diel 6 (7) (8)....“
• Jeho fľaša je staršia ako ty
• Pamätá si ako si šil a lepil svoj prvý oblek
• Kríva po následkoch Dysbarickej Osteonekrózy

Potápača-nováčika poznáš podľa:

• Do ružova spálenej pokožky
• Timex (G-Shock) (Swatch) .... hodiniek
• Perfektného sluchu
• Pekného auta
• Žiadnych s potápaním súvisiacich jaziev
• Novučičkého výstroja
• Množstva prázdnych stránok v logbooku
• Často vraví “Oooóh, videl si to ?”



Termín:
9. - 16. 4. 2014 
Cena: 875 EUR

7 dôvodov
..... prečo by si mal ísť s nami potápať
do egyptského Dahabu na brehu Čer-
veného mora

Dôvod prvý: TERMÍN  

..... 9. – 16. apríl 2014 je jednoducho z
každého uhla pohľadu skvelý čas. 
..... Voda už má cez 20 stupňov a aj v
mokrých potápačských oblekoch to už
ide. 
..... A na súši je teplo ako u nás v lete.
..... Do termínu spadá Veľkonočný piatok,
takže je treba o deň menej dovolenky, re-
sp. deti budú o deň menej chýbať v škole.
..... Napriek tomu stíhaš byť na
Veľkonočný pondelok vyšibať svoje
drahé.

Dôvod druhý: DOPRAVA  

..... letí sa veľmi kultivovane z Viedne do
Sharm-El-Sheikh
..... transport zo Sharmu – do Dahabu trvá
len hodinu klimatizovaným autobusom

Dôvod tretí: CENA 

..... V cene pre potápača za 499 Eur je:
transport z letiska a späť, hotel na 7 nocí,
plná penzia (!) a 8 ponorov dahabskej
klasiky. Mimo to neobmedzené potápanie
na domácom útese !
..... V cene pre nepotápača za 250 Eur
je: transport z letiska a späť, hotel na 7
nocí a plná penzia.
..... Letenka z Budapešti bude stáť cca
375 Eur.

Dôvod štvrtý: STRAVA  
..... Stravovať sa budeme na základni,

ktorá je vyhlásená skvelou kuchyňou. 
..... Jej kvalita je zaručená a rozhodne ti
nehrozí „faraónová“ pomsta ani iné su-
veníry. 
..... Fajnšmekri si prídu na svoje, ryby,
kalamári aj vynikajúca jahňacina.

Dôvod piaty: POTÁPANIE 
..... Dahab je kultové potápačské miesto. 
..... Práve tu, na lokalite Blue Hole sa
zrodilo veľa hĺbkových rekordov, či už v
oblasti nádychového alebo technického
potápania. 
..... Je to magický ponor, ktorý by si ne-
mal nechať ujsť žiaden priaznivec potá-
pania. 
..... Ďalšou, nemenej známou lokalitou je
„Canyon“, o ktorom tvrdíme, že je jedným
z najkrajších ponorov na svete.

Dôvod šiesty: VÝCVIK  
..... V rámci možnosti ponorov „zdarma“
využijeme príležitosť a v tesnej blízkosti
základne budeme trénovať na Haven –
v Taliansku, kde sa zručnosti a zvládanie
hlbších ponorov veľmi zídu. 

Dôvod siedmy: VÝLETY  
..... V dosahu denných výletov je „Colored
Canyon“ – zvláštne skalné útvary v púšti.
..... Výstup na biblickú „Mojžišovu horu“,
kde zažijeme neuveriteľný východ slnka
nad Sinajom. 
..... Odvážni sa vyberú do Jordánska,
navštíviť Petru. 
..... A škoda by bolo vynechať tradičnú
beduínsku večeru v horách.

Podrobnejší popis a pekné obrázky
nájdeš na našej webovskej stránke
www.aronnax.sk/travel/produkty/pota-
pacske_dahab.php 

DAHAB - ponory na legendárnych lokalitách



Maškarný potápačský ples 

5 tipov na akcie centra Aronnax - 2014
Rašenie jara, Senec
21. marec 2014

Ako na inom mieste nášho občasníku spomíname, prvý
jarný deň chceme osláviť ponorom na deň rovnoden-
nosti. Budeme páliť morénu a spievať hymnické piesne.
Striedanie období a koniec zimy tak oslávime dôsto-
jným spôsobom.

Techmeeting, Žďár nad Sázavou, CZ
22.-23. marec 2014
Tradičné stretnutie priaznivcov DEEP - MIX - CAVE - RB
- SIDEMOUNT - ,,, a ďalších foriem technického potá-
pania z Čiech, Moravy, zo Slovenska aj z okolitých kra-
jín. Skvelí rečníci, dobrá atmosféra a príležitosť stretnúť
ozajstné osobnosti potápania. 

Nemo 33, Brusel, B
6. apríl 2014
Každý rok jazdíme potápať do najhlbšieho bazénu sveta
v Bruseli. Okrem ponoru do hĺbky 33 metrov v mimori-
adne čistej a teplej vode absolvujeme vždy niekoľko
múzeí a galérií tejto belgickej metropoly. Jeden deň sa
vyberieme aj do nie veľmi vzdialených Antverp či
Bruggy.

Dahab, Egypt - Červené more
9.-16. apríl 2014

Dahab na Sinajskom polostrove je jedným z najznáme-
jších potápačských akvatórií sveta. Mnohé z jeho
ponorov ako Blue Hole, Canyon a ďalšie predstavujú
legendy v našej komunite. Teraz bude príležitosť na
zápis týchto ponorov na voľné stránky v našich den-

Seminár - Zmysly v potápaní, Aronnax 
28. marec 2014

V útulnom prostredí  za účasti špičkových slovenských
aj zahraničných spíkrov rozoberieme tématiku
zmyslového vnímania. Objasníme si fyziologické zákla-
dy videnia, počutia, čuchu a sluchu v podmienkach pod
vodnou hladinou. 

Tak to bola zasa pecka!
Po tom čo bolo 19.
storočie, vlani Mafia a
30-te roky, sme mali

ústrednú tému tohtoročného
maškarného plesu potápačov Hippies
a 60-te roky. A tak namiesto peria, zostá-
vali teraz na parkete korálky, náramky
aj kvetiny. Niektorých sme ani nepoz-
nali, tak boli zamaskovaní! Nechýbali
rockeri, navrátilci z Vietnamu a
samozrejme deti kvetov. 
Aj keď marihuanové koláčiky samozrej-
me chýbali, jedlo bolo fajn, disc jo-
ckyovi sme už dávno odpustili a zaba-
vili sme sa skvele. Hodovalo a tanco-
valo sa až do rána, asi preto boli niek-
torí ráno menej zhovorčiví. Aj farbu mali
takú “túzovitejšú”...Tak zasa o rok. Téma
bude včas vopred vyhlásená.


