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Burza potápačskej literatúryBurza potápačskej literatúry
Zohnať kedysi knihu alebo zo
zahraničia časopis s potápačskou té-
matikou bolo nesmierne ťažke.
Občas čosi vydalo naše Vojsko, Zväz
pre spoluprácu s armádou vydával
magazín “Vodní Revue” ale celkovo
to bola bieda a tých pár
Cousteauových knižiek sa vychytalo
týchlo. Dnes v čase Amazonov,
Martinusov ...... je to o čosi ľahšie.
Ale zasa prehrabať sa v starej učeb-
nici potápania zo 60-tych rokov má
istotne tiež svoje čaro!.
Ak chceš čosi z oblasti Potápačskej
literatúry (knihy, časopisy, manuá-
ly....) kúpiť, predať či vymeniť neváhaj

Keď sme plánovali náš výjazd na Kubu,
okrem potápania so žralokmi sme sa
nesmierne tešili aj na ponory v tzv. „cas-
simbas“, ako tunajší nazývajú miestne
cenoty. Tieto zatopené kaverny a
jaskyne sa nachádzajú v oblasti Playa
Girón. Po tom, čo sme vstúpili do
priestorov potápačskej základne,
nemohli sme si nevšimnúť maľbu na
stene, ktorá zobrazovala mapu a ge-
ografické rozloženie jednotlivých
zatopených priestorov. Vedel som, že
ako prvý tu v 80-tych rokoch počas
niekoľkých výprav potápali chalani z

Moravy, ale aj tak ma prekvapili názvy
lokalít ako: Ilona, Dagmar, Suzana a
ďalšie. Jeden z nich sa volá priamo
Cueva Checoslovaquia. Keď som
spomenul, že niektorých z nich osobne
poznám, či som sa s nimi pred „x“ rok-
mi aj potápal, ihneď som v očiach mi-
estnych Divemasterov (z ktorých väčši-
na v tých časoch ešte ani nežila) neu-
veriteľne stúpol. Podnes tu totiž majú
naši speleopotápači veľmi vysoký kred-
it a je im vyjadrovaná náležitá úcta.
Som na Vás hrdí!

Robert Korim

prísť na našu burzu na Domček
Aronnax-u. Uskutoční sa v sobotu 4.
mája od 10 - 17:00 hod. V programe
bude okrem prezerania si literatúry aj
krst novej knihy. Podobne ako v min-
ulosti,  predstavíme aj obrázkovú
ročenku Klubu Aronnax 2012.
Chýbať nebudú čítačky a beseda s
autorom. Aby nám to šlo lepšie, variť
sa bude v kotlíku pravý jahňací guláš.
Bude krst, čítačka aj prednáška auto-
ra literatúry s “našou” tématikou.
Predbežný program nájdeš na našej
webovskej stránke: 
www.aronnax.sk/skola/kurzy/library.php 0903 228 688,   www.aronnax.sk,  centrum@aronnax.sk  

SLOVENSKÝ  POTÁPAČSKÝ PORTÁL

Na našej stránke SCUBA.SK náj-
du užitočné informácie tak začí-
najúci ako aj pokročilý potápači.
Pre zelenáčov máme sekciu NO-
VIVCE a pre starých bobrov zasa

sekciu TRAINING. Nechýbajú
rubriky typu, ako si vybrať kurz -
školu - či centrum, ako sa sprá-
vať na potápačskej základni, či
akým spôsobom prekonávať

ťažkosti v náročnejších formách
potápania. Neváhaj a navštív
slovenský potápačský portál.

www.scuba.sk

scuba.sk
www.
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Pozývame všetkých,
ktorí holdujú potápa-
niu v chladnej vode na
účasť na ojedinelom

projekte nášho potápačského centra.

Prakticky neustále kolujú v kruhoch
technických, komerčných aj unifor-
movaných potápačov informácie 
o nesmierne pozitívnych účinkoch
pripúšťania si Argónu do suchého
obleku. Cieľom nášho projektu je ex-
perimentálnym spôsobom overiť či 
ide o:
- relevantné informácie
- polopravdy
- alebo hoci aj fámy.

Ponúkame ti týmto možnosť, si na vlast-
nej koži pocitovo skúsiť účinky inflácie
rgónu do tvojho suchého obleku a utvoriť
si vlastný názor. 

Celý miniexperiment podrobne evidu-
jeme, analyzujeme a na špecializo-
vanom seminári "Chlad v potápaní",
(uskutoční sa 6. Apríla 2013 v Klube
ARONNAX) aj príslušnou formou zvere-
jníme.

V rámci projektu sme pre potreby nášho
centra zaobstarali dostatočný počet:
- nízkokapacitných fliaš s vodným 
objemom od 1-2 litre
- regulátory s LP hadicou a s pret-
lakovým poistným ventilom
- upevňovacie popruhy a ďalšie
pomôcky.

V rámci experimentálneho projektu
použijeme metodiku slepého testu, al-
ternatívneho striedania plynov a ďalšie.

Staň sa účastníkom experimentálneho
projektu a skromne tak prispej k rozvo-
ju potápačskej vedy na Slovensku!

PROJEKT  ARGONnax - PROJEKT  ARGONnax - 
... je argón naozaj lepší ako vzduch ?... je argón naozaj lepší ako vzduch ?



REKONŠTRUKCIA  PRIESTOROV  ARONNAX -REKONŠTRUKCIA  PRIESTOROV  ARONNAX -
ako sa zo suterénu stal príjemný klub ....ako sa zo suterénu stal príjemný klub ....



Radi by sme nadviazali
na minuloročnú akciu
na ostrove Vis. Aj
Chceme sa zamerať

najmä na vrakové ponory. Vrcholom by
mali byť minimálne dva zostupy na jeden
z najznámejších vrakov Jadranského
mora – Baron Gautsch. 

Termín
Z Bratislavy vyrazíme už v piatok 26.
apríla popoludní. Vzdialenosť Bratislava
– Rovinj (Istria) je cca 580 km. 
Návrat späť je plánovaný na stredu 1. má-
ja, ktorý je dňom pracovného voľna. 
V mestečku Vrsar strávime 5 nocí. 
Na potápanie tak budeme mať k dis-
pozícii 4 plné dni. Špeciálne je to potreb-
né pre nutnosť dobrého počasia na
lokalite vraku Baron Gautsch.

Doprava
Je individuálna, ale riešenie sa môže
hľadať aj tesne pred cestou, keď už je zná-
ma “zostava” účastníkov. Prioritou
rozhodne budú bezpečnosť a
ekonomičnosť. 

Ubytovanie
Zabezpečili sme ubytovanie v prekrásnom
prostredí kempu Orsera. Naše Bungalovy
(mobile homes) sú s 2 spálňami, pričom
ku každej spálni je priradená kúpeľňa, tj.
sú koncipované pre 4 osoby. 

V prípade, že budú v bungalove 4 oso-
by, cena ubytovania na 5 nocí bude 125,-
Eur na osobu.
V prípade, že budú v bungalove 5 osôb,
cena ubytovania na 5 nocí bude 100,- Eur
na osobu. 

Strava
V bungalovoch je zariadená kuchynka,
ktorá zjednodušuje prípravu raňajok –
desiaty – a kulinárskych večerí. Takto

dávame možnosť vyniknúť viacerým jed-
notlivcom s gastronomickými vlohami. 

Potápanie
Objednali sme balík 7 ponorov. Máme
však jednodňovú rezervu pre tých, ktorí
budú chcieť viac zostupov. 

- Teplota
Bude zima. Niečo medzi 13-15 stupňa-
mi Celzia. Jednoznačne doporučujeme
suchý potápačský oblek. 
- Prúdenie
Rozhodne bude. Pri slabšom - budeme
potápať. Ak bude strednej sily - zaboju-
jeme a pomôžeme si vzájomne. Ak bude
silné - budeme na súši popíjať rum. 
- Viditeľnosť
Premenlivá - v rámci dňa aj jediného
ponoru. Na Istrii sa často stava, že okolie
vraku má mútnu vodu, zatiaľ čo v jeho
útrobách je celkom čisto. Vraky  tu tiež
ležia na pieskovom podloží a to nezvykne
viditeľnosť vylepšovať.
- Výstroj
Sucháč alebo vrstvenú 7mičku.
Nezabudni na dobré sediacu kuklu a
hrubšie rukavice. Aj náhradné podobleče-
nie pre prípad “zatečenia”. Za samozre-
jmé považujeme nehračkársky regulá-
tor, počítač a tentokrát možno aj nôž. 
- Spôsob potápania
Výlučne z lode. Vzdialenosti k vrakom sa
rátajú na desiatky minút plavby, preto
treba myslieť aj na oblečenie, čiapku …..
Prostriedky proti morskej chorobe, ter-
moska s čajom, desiatový boxík, fidorka
či energetická tyčinka……
Nezabudni doma svoju DAN kartu a cer-
tifikát Nitrox Diver.
- Hĺbky a lokality
Predpokladať môžeme nejaký Check
Dive, alebo plytší vrak na začiatok. Potom
by sme mali potápať dva razy denne na

vrakoch v hĺbkach od 30-40 metrov. 
Jednoznačne nie je v našich silách za 4
dni absolvovať všetky vraky v okolí
polostrova. Zápisy v našich denníkoch
budú závisieť od počasia, našej odol-
nosti pred chladom a možno aj výdrže
pobytu na lodi. Je pravdepodobné, že
medzi vraky vsunieme aj ďalší ponor s
iným zameraním. Highlitom budú istotne
ponory na vraku Baron Gautsch.

CENA  ZÁJAZDU ……. 345 Eur 

Zahŕňa:
- ubytovanie v  bungalovoch (po 4 oso-
by) na 5 nocí
- potápačský balíček na 7 ponorov (olo-
vo, fľaša, plnenie vzduchom, doprava
loďou, sprievod)
- špecializované stránky do denníka

V cene nie je:
- doprava
- zapožičanie výstroja
- poistenie
- plnenie nitroxom (od 6 do 10 Eur podľa
koncentrácie a veľkosti zásobníku)
- nadmerné plnenie vzduchom napr. do

dvojitých zásobníkov
- strava a pitie 
Baron Gautsch

Rakúsky parník. Hĺbka 28-40 m. Dĺžka 85
m a šírka 12 m. Potopený 1914 po náraze
na mínu. 240 ľudí prišlo o život. Leží na
kýle vo vzpriamenej polohe. Jeden z na-
jpopulárnejších vrakov Jadranu. V zásade
platí: „kto nevidel Baróna G. – nie je potá-
pačom“....... 
Ďalšie vraky sú stručne popísané na
našich webovských stránkach.Tešíme
sa na spoločné dobrodružstvá !

BARON  GAUTSCH  a ďalšie vraky Istrie



Pravidlá prípustnosti
parametrov príručnej
batožiny (cabine lag-
guage), prešli v posled-

nom období určitým vývojom. Cestujúci,
potápačov pri tom nevynímajúc musia
dodržiavať niekoľko pravidiel stanovených
nielen leteckými spoločnosťami, ale aj
Európskou úniou. Z hľadiska potápača,
predstavuje rozhodovanie voľby batožiny
hneď niekoľko hľadísk, a uhlov pohľadu.

Prípustné limity

Pasažier je väčšinou oprávnený vziať si
so sebou len jeden kus príručnej batožiny
spĺňajúci stanovené kritériá dĺžkové a
hmotnostné. Pokiaľ ide o rozmery
príručnej batožiny, zvyčajne to je 55 x 40
x 20 cm (výška x šírka x hĺbka).
Maximálna hmotnosť príručnej batožiny
sa líši v závislosti od leteckej spoločnos-
ti a pohybuje sa v rozmedzí od 10-12 kg.
Pre lepšiu ilustráciu variabilnosti uve-
dených limitov vyberáme niektoré letecké
spoločnosti operujúce na našich letiskách:

- Ryanair (Low cost letecká spoločnosť)
obmedzuje hmotnosť príručnej batožiny
na 10 kg.
- Austrian Airlines a Lufthansa ju
obmedzujú na 8 kg.
- České aerolínie (ekonomická trieda)
má limity posunuté na 56 x 45 x 25 cm
a hmotnosť 12 kg.
- Danube Wings, (slovenská letecká
spoločnosť) povoľuje 1 kus príručnej ba-
tožiny s rozmermi maximálne 55 x 40 x
20 cm, maximálna hmotnosť však nesmie
presiahnuť limit 3 kg na osobu pri letoch
typu lietadlom ATR-72 (turbovrtuľové) a
5 kg na osobu pri letoch typu Boeing
737.
- Danube Wings, limituje batožinu do
kabíny letúňa maximálnymi rozmermi 56
x 45 x 25 cm, pričom súčet všetkých

troch rozmerov nesmie presahovať 115
cm. Hmotnosť príručnej batožiny môže
byť najviac 5 kg.
- Norwegian Air Shuttle, najnovšia
spoločnosť poskytujúca služby na
bratislavskom letisku. Na svojich letoch
povoľuje 1 kus príručnej batožiny na os-
obu do rozmerov 55 x 40 x 23 cm a s max-
imálnou hmotnosťou 10 kg.

Ďalšie kusy batožiny

Niektorý leteckí prepravcovia, povoľujú si
vziať na palubu so sebou okrem príručnej
batožiny aj menšie predmety osobnej
potreby (napr. kabelku, kabát, fotoaparát,
kameru, notebook v osobitnom obale,
knihy, barle a podobne).

Nadváha

Ak tvoja batožina nespĺňa povolené
rozmery alebo si myslíš, že je príliš ťažká,
mal by si ju „zacheckovať“ na letisku. V
prípade nízkonákladových leteckých
spoločností to však bude bohužiaľ zna-
menať zaplatenie, v pomere k cene

letenky extrémne vysoký poplatok za jej
prepravu.

Tekutiny

Ak sa rozhodneš cestovať iba s príruč-
nou batožinou, zabudni na tekutiny.
Pochopiteľne do tejto kategórie patrí aj
fľaša domácej pálenky, ba dokonca aj
obyčajná pitná voda. Maximálne množst-
vo prevážaných tekutín je 1000 ml, ale
objem nádobiek, v ktorých budeš tekutiny
prevážať nesmie prekročiť 100 ml.
Všetko, čo má viac ako 100 ml, ti pravde-
podobne pri bezpečnostnej kontrole
nekompromisne vyhodia.

Medzi tekutiny sa ráta aj väčšina drogi-
stického tovaru, ako napríklad:
- špirála,
- tekutý make-up,
- voňavka,
- lak na vlasy, či nechty,
- deodorant,
- sprchový gél či šampón na vlasy

Muži pozor na:
- penu na holenie,
- gél na vlasy
- zubnú pastu ale aj
- roztok na kontaktné šošovky
Všetky podobné predmety sa musia pred
príchodom na letisko (alebo pri
bezpečnostnej kontrole) vložiť do
priehľadného uzatvár
ateľného vrecúška, ktoré obdržíš na
letisku.

Lieky a potraviny

Sú na palube lietadla povolené a nemu-
sia sa prevážať v priehľadných
vrecúškach. V prípade liekov, inhalátorov
a tekutých výživových doplnkov je pov-

olené vziať do príručnej batožiny iba
dôležité lieky aj s väčším objemom ako
100 ml, ale len za predpokladu, že na
prepravu dala príslušná letecká
spoločnosť súhlas vopred. Na takéto lieky
však musíš mať sprievodný list alebo
lekársky predpis od svojho lekára.

Matky s malými deťmi budú vyzvané,
aby z každej nádobky, v ktorej preváža-
jú jedlo/pitie pre svoje dieťa, pred zrakom
pracovníka bezpečnostnej kontroly ochut-
nali.

Ďalšie „odoberané“ predmety

Medzi často odoberané predmety ďalej
patria:
- zbrane (vrátane hračiek a replík)
- omračujúce zariadenia (aj ich
napodobeniny)
- výbušné a horľavé látky (napríklad aj
aerosoly)
- zapaľovače (väčšinou iba benzínové,
plynové zvyknú púšťať) a podobne.
- predmety s ostrým hrotom (akékoľvek
nože aj kuchynské či vreckové),
- predmety s ostrou hranou (orezávač,
britvy, žiletky na holenie, nie však jedno-
razové, ktoré sú povolené)
- nožnice, pilníky (aj manikúrové)
- náradie (aj francúzske kľúče, klince či
kladivá)

Uvedené predmety musíš prevážať v
normálnej batožine. Ich podrobné zoz-
namy nájdeš na webovských stránkach
prepravcov. Väčšinou sú však zoznamy
zakázaných predmetov informatívne.
Pracovníci detekčnej kontroly a
bezpečnostnej služby majú právo .....

Text si môžeš dočítať na našom portály:
www.scuba.sk/travel/lietadlo_prirucna.php

Príručná batožina do kabíny lietadla



Sústava ostrovov a
útesov v man-
grovníkovom pásme
na južnej strane os-

trovného štátu Kuba, dostali vzletný ná-
zov "Kráľovnine záhrady". Právom.
Neporušenosť prírody, absencia turiz-
mu, odpadu a ďalších negatívnych fak-
torov znamená, že pre nás potápačov
predstavujú Jardines jednu z najkra-
jších lokalít sveta.

Cesta
Dostať sa zo stredu Európy na toto
odľahlé miesto nie je až také
jednoduché. Potápač sa musí obrniť tr-
pezlivosťou, alebo cestu rozseknúť ne-
jakou zástavkou - ako v našom prípade
2 nocami v hlavnom meste ostrova
Havane.
Našinec sa musí dostať zo svojho by-
dliska na nejaké letisko (zopár hodín),
potom preletieť do niektorej z európ-
skych metropol, odkiaľ lietajú tran-
skontinentálne aeroplány (zopár hodín).
Nasleduje dlhý let (8-10 hodín) a pristátie
v Havane. Presunúť sa busom na juh
do prístavu Jucaro trvalo nám 7 hodín.
A preplávanie loďou na súsostrovie
Jardines ďalších 6 hodín.... to je naozaj
dosť.

Naša loď
Niesla názov Halcón (španielsky =
sokol). Bola to útulná lodička so 6 timi
kajutami pre potápačov a ďalšími pre
posádku. Zadná paluba nám slúžila ako
jedáleň, predná ako "slniareň" a na
hornú sme sa prakticky počas týždňa ani
nedostali. Klimatizovaný salón sa po 2.
ponore veľmi často menil na "siestareň".
Trochu nás zarazil miniatúrny divedeck,
absencia kompresorov a potápačských
doplnkov. Ale až neskôr sme pochopili
ako to vlastne bude fungovať s potá-
paním.

Posádka
Bola nenápadná a veľmi príjemná. Šé-
fovalo jej (napodiv nie skipper) malilinké
ženské stvorenie, ktoré dostalo ihneď
prezývku Corazón (španielsky =
srdiečko). Okrem nej kuchár (zjavne s
vyšším vzdelaním, než bolo potrebné na
povolenie lodného kuchára) pomocný
kuchár - čašník, skipper a plavčík. Na
palube s nami tiež býval jeden z
Divemasterov.

Strava
Stojí za osobitný odstavec. Prakticky
všade na svete, na všetkých safari čo
sme absolvovali bola strava skvelá. Ale
to, čo predviedli kubánci predčilo nielen
naše očakávania, ale zatienilo všetko,
čo sme dovtedy baštili. Ryby - langusty
- pomazánky - omáčky - čarodejník v
kuchyni nepoznal hranice! Corazón nám
k tomu po poslednom ponore vždy
namiešala nejakú tú Piňakoládu, Dajkiri,
Mojito či čosi iné rumové. Naozaj sa to
dalo vydržať.....

Spôsob potápania
Na naše prekvapenie, všetky naše potá-
pačské veci sme zanechali na 2
menších laminátových člnoch so zdvo-
jenými závesnými Yamaha motormi. To
znamená, že sme do člnov prirazených
k materskému plavidlu nastupovali len
v plavkách a s počítačmi na zápästiach.
V člne nás vždy čakali plné, respektíve
vymenené fľaše so zmontovaným
verzaigom. Hoci nás bolo 9 potápačov,
vždy sme na lokalitu vyrážali oboma čl-
nmi a s dvoma Divemasterami.

Prírodné podmienky
Všetky lokality mali pevne ukotvené
mooringy, čím odpadli problémy s

kotvením. Jazda člnom trvala max-
imálne do 15 minút. Ponory boli do prí-
jemnej hĺbky 30 metrov ateplota dosa-
hovala koncom februára pre nás nesku-
točných 17-28 stupňov Celzia.
Viditeľnosť bola dosť premenlivá. Od
občasných 2 desiatok metrov, až po
pár metrov nie veľmi sa odlišujúcich od
našej Gulášky. Najviac závisela
viditeľnosť od prílivu/odlivu na tomto
súostroví.

Charakter lokalít
Potápali sme najmä dva druhy lokalít:
- hlbšie zostupy (25-30 m) na útesoch
a stenách a
- plytšie (10 - 20 m) koralové záhrady.
2 ponory sme absolvovali na rozok-
laných skalách s krátkymi kaňonmi,
tunelmi a jaskynkami.

Dokončenie reportu z Kuby nájdeš na:
aronnax.sk/klub/potapali_sme_cuba.php

JARDINES  DE LA  REINA - KUBAJARDINES  DE LA  REINA - KUBA



Prakticky každá certi-
fikačná agentúra má v
štruktúre svojich kur-
zov aj výcvikový pro-

gram zameraný na samozáchranu –
dopomoc – prípadne aktívnu záchranu
potápača. V rôznych agentúrach ho
nachádzame pod názvami ako:
- CMAS  P***
- PADI  Rescue Diver
- NAUI  Rescue  Diving
- SSI  Stress & Rescue 

Postavenie v kvalifikačnom rebríčku
S drobnými odchýlkami zaraďujú agen-
túry tento kurz na v poradí 3 stupeň, ktorý
nasleduje „základný“ a „pokročilý“ stu-
peň výcviku. Rovnako sa zhodujú aj v sku-
točnosti, že úspešné absolvovanie
záchranárskeho kurzu (Rescue) je pod-
mienené výcvikom v 1. pomoci do-
plnenom o resuscitáciu (CPR).

Kurz  SDI  Rescue Diving
V našej „domácej“ certifikačnej agentúre
SDI sa kurz označuje ako SDI  Rescue
Diving. S hrdosťou (a to aj bez nadmernej
dávky lojálnosti) konštatujeme, že patrí
k najlepším v priemysle. Skvelý manuál
od amerického inštruktora potápania s
takmer slovensky znejúcim menom Joe
Mokry je skutočne vynikajúci a pokrýva
celú problematiku samozáchrany pre-
vencie a zásad bezpečného potápania vo
všeobecnosti. Metodické pokyny a príruč-

ka inštruktora nijako za kvalitou uve-
deného manuálu nezaostávajú. Na in-
štruktorov SDI sú kladené tie najvyššie
požiadavky a ústrediu záleží aj na kont-
role kvality.

Prečo kurz Advanced Rescue Diver 
Prečo vlastne sme si v našom potá-
pačskom centre Aronnax vymysleli a
následne vypracovali štandardy na
pokročilý kurz záchrany ? Mali sme
jednoducho pocit, že kurz by sa mal líšiť
na kvalifikačných úrovniach potápačov a
leaderovských pozíciách (rozumej in-
štruktori a divemasteri). Ďalší rozvoj sme
videli tiež vo vzťahu ku skúsenostiam,
ktoré sme nadobudli pri výcviku zložiek
Ministerstva vnútra a Ministerstva obrany.
Slová odvodené od „záchrana“ či
„záchranný“ nadobudli napríklad v takom
HaZZ či v útvarovh Vodnej záchrannej
služby celkom iný význam.

Požiadavky na uchádzača
Predpokladom pre vstup do nášho pro-
gramu je kvalifikácia na úrovni Advanced
Diver, kurz CPR a dovŕšený vek 18 rokov.
K uvedenému pridávame požiadavku až
50 registrovaných ponorov v logbooku.  
Medzi motivačné požiadavky patria na-
jmä možnosť pracovať po dobu 7-8 dní
v rade a niektoré osobnostné kvality.

Materiál a pomôcky
U uchádzača o vstup do kurzu sa očaká-
va vlastníctvo bežného potápačského
výstroja (alebo jeho zapožičanie) ako aj
ochota si zakúpiť niektoré doplnky. Za
samozrejmé považujeme jeho schop-
nosť sa samostatne dopravovať na miesto
výcviku, ktorým je najmä Bratislava a jej
okolie. 

O kurze
Náš výcvikový program Advanced
Rescue Diver, je čo do obsahu a hĺbke
tém oveľa širší než bežný kurz Rescue
Diver. Uvedené rovnako platí aj pre jeho
rozsah, respektíve počet teoretických aj
praktických lekcií. 
Výcvikový program, ktorý absolventi to-
hto kurzu s nami realizujú je náročnejší
na počet a použitie pomôcok a špeciál-
nej techniky. V rámci uplatňovania
princípu individuálneho spôsobu získa-
vania nových zručností nasadzujeme na
výcvik oveľa väčší počet inštruktorov. 
V rámci kurzu spolupracujeme aj s ďalší-
mi záchranárskymi zložkami. Navštívime
barokomoru a cvičiť budeme aj v pod-
mienkach tečúcej vody, či vo vode s min-
imálnou viditeľnosťou.

Témy na zopakovanie
Sú totožné s „bežným“ kurzom: 
1. Prevencia a príčiny nehôd

- Stres a ďalšie fyziologické faktory 
- Fyzický stav organizmu
- Výstroj
- Syndróm topenia sa na hladine

2. Záchrana potápača
- Samozáchrana.
- Dopomoc druhému potápačov
- Záchrana pod vodou a na hladine
- Transport potápača po hladine
- Umelé dýchanie vo vode
- Výstup z vody na breh a plavidlo
- Potápačská prvá pomoc
- Úvod do podávania kyslíka

3. Riešenie nehôd pretlakom
- Zbieranie informácií
- Prístup k rekompresným komorám
- Manažment záchrany

4. Núdzový transport
- Hlásenie o nehode
- Zodpovednosť a ďalšie aspekty

Doplnkové témy 
- Nádychové potápanie
- Technické potápanie a zmesi
- Environmentálne vplyvy
- Sociálne vplyvy
- Stress, fyziológia, psychológia
- Poisťovníctvo
- Potápanie a právo
- IZS a súčinnosť s jeho zložkami
- Individuálna vs. Kolektív
- Obsahová následnosť reťazca záchrany
- Pomoc, topenie, použitie O2 
- Výstroj a jeho chyby
- Záchrana z plavidla

Dôležité upozornenie
Uvedený výcvikový program Advanced
Rescue Diver realizujeme len raz ročne
a zaraďujeme doň maximálne 10 štu-
dentov, podľa poradia zaplatenia úhrady
školného poplatku.
Cena:  350 Eur
Termín pre tento rok: 1.-9. jún 2013

Nadštandardný kurz Advanced Rescue



Zodpovednosť nepatrí
asi u nikoho z nás
medzi obľúbené vlast-
nosti. 

Dobre chápeme, že bez zodpovednosti
to v živote nejde, že je všade prítomná
– ale radosť nám rozhodne nerobí. Skôr
ju berieme ako nutné zlo a inak tomu
nie je ani v potápaní. 

Domnievame sa, že ani potápanie nie
je výnimkou. Ba čo viac, vo
voľnočasovej aktivite akou je potápanie,
sa za chyby sa platí o čosi viac než len
odretými kolenami...... 

Preto aj zodpovednosť v potápaní
chápeme trocha členitejšie, než je to-
mu napríklad v prípade uličného fut-
balu.

Zodpovednosť za seba

V prvom rade ide v potápaní o vlastný
výstroj, vlastné zdravie a v extrémoch
aj o vlastný život. Potápač musí byť
zodpovedný za svoj výstroj, materiál a
doplnky. Mal by si uvedomovať tech-
nické možnosti svojho výstroja, kvalitu
svojich schopností a mieru svojho
výcviku. 

Len on vie v každej minúte ponoru, ako
sa momentálne cíti, v akom je telesnom
aj duševnom stave. V prvom rade je
sám za seba zodpovedný za priebeh
ponoru. Mám rád anglickú vetu: „only
YOU, can decompress FOR YOU“!

Zodpovednosť za svojho partnera

V druhom rade, je potápač zodpoved-
ný za svojho partnera. Nemusí to vždy
vyjsť a ani to v praxi vždy nebýva, že

na lodi tesne pred ponorom pridelený
partner, ti pod vodou celkom sadne.
Odchýlok v motivácii na ponor, v schop-
nostiach či zameraní je nespočetne.
Ako partneri, by ste však mali ponor
spolu nielen začať, ale celkom istotne
aj ukončiť. Mali by ste si vzájomne a
„zodpovedne“ monitorovať svoj stav,
zásobu plynu či dekompresný štatút.

Zodpovednosť za skupinu

Po tretie ide v potápaní o zodpovednosť
za celú skupinu. Je to, to známe
mušketierske: „jeden za všetkých a 
všetci za jedného...“. 
Nestačí mať pod vodou prehľad o svo-
jom partnerovi, ale je potrebné vedieť
tiež: kto všetko patrí do „našej“ skupiny,
kde je vedúci potápač, kto zostáva, ko-
mu sa pravdepodobne minie zásoba
plynu ako prvému a pod. Skrátka a
jasne – ide o kolektívny šport a v tom-
to prípade aj o kolektívnu zodpoved-
nosť za najpomalšieho, najmenej
skúsenejšieho či najviac ustráchaného.

Zodpovednosť za čistotu vody a
neporušenosť prostredia pod hladinou
pre ďalšie generácie, ktoré prídu po

nás, je potom ďalšia kapitola. 

Ale o tom niekedy inokedy.....

Kontrola výstroja





Servisný postup v prí-
pade potápačských
regulátorov dýchania
predpokladá:

Demontáž, ktorou je rozobratie au-
tomatiky. Prístroj sa rozloží až po naj-
menšiu súčiastku. Čistenie kovových,
plastových aj gumených súčiastok od
nánosov, oxidantov a ďalších nežia-
ducich usadenín, je ďalším krokom pro-
cesu je očistenie. Realizuje sa najskôr
mechanicky - kefkami, handričkami ba
aj ihlami. 

Ďalej sa postupuje ultrazvukovým
kúpeľom, v špeciálne uspôsobenom
zariadení podobnom vaničke. Účinnosti
tohto kroku napomáha silný detergent. 
Nasleduje kontrola stavu jednotlivých
súčiastok a predpísaná výmena dielov.
Ide najmä o kuželky, sedielka, „O“
krúžky, piesty a membrány. Niektoré z
nich automaticky vymieňame pri kaž-
dom servise, iné pokiaľ vyhovujú
ponechávame.

Nasleduje montáž súčiastok do kom-
paktného celku. „O“ krúžky regulátora
sa namažú príslušným mazadlom.
Záverečnou fázou je nastavenie
funkčných hodnôt regulátora. Ide o
citlivosť membrán a hodnotu stredného
tlaku prvého stupňa automatiky, ktorá
musí zodpovedať zámeru konštruktéra. 
Zákazník pochopiteľne obdrží v sáčku
všetky pôvodné (použité) súčiastky na
dôkaz ich výmeny.

Cena za vykonané práce
Servis I. aj II. stup........................45 €
Servis I. aj II. st. + octopus ........ 60 €

Uvádzané ceny sú vrátane DPH.
Zahŕňajú prácu aj sadu náhradných
dielov potrebných k bežnému servisu
regulátora. 

Konverzia regulátorov pre použitie
O2

Ak chce potápač používať zmesi s
vysokou koncentráciou kyslíka, akými
sú EAN50, EAN80 alebo čistý kyslík, je
potrebné servis regulátora rozšíriť aj o
chemické čistenie. 

V podstate ide o dôkladné odmastenie
jednotlivých súčastí regulátora a vý-
menu niektorých dielov. Adekvátne
preškolený servisný technik po očis-
tený regulátora ultrazvukom použije
sadu chemikálií na odmastenie. Kyslík
sa totiž nie príliš znáša s uhľohydrátmi
a za určitých okolností reaguje ex-
plozívne.

Dýchacia automatika sa máča postup-
ne v perchlóretyléne, technickom ben-
zíne, technickom liehu a v špirituse. 

Odlišným je aj mazanie „O“ krúžkov,
ktoré sa natierajú len veľmi jemnou
vrstvou tzv. „nemastného“ mazadla,
ktoré je kompatibilné s kyslíkom.
Cena za servis O2 regulátora
Servis I. aj II. stupňa ............. 70,00 €

Uvádzané ceny sú vrátane DPH.
Zahŕňajú prácu aj sadu náhradných
dielov potrebných k bežnému servisu
regulátora. 

NECHAJ  SI  U  NÁS  ZOSERVISOVAŤNECHAJ  SI  U  NÁS  ZOSERVISOVAŤ
PRED  SEZÓNOU  SVOJ  REGULÁTORPRED  SEZÓNOU  SVOJ  REGULÁTOR



Poloha: JZ strana os-
trova Trstenik
Hĺbka: 3 – 20 m
Ponor zvládnu tak za-

čiatočníci ako aj veľmi pokročilí až
technickí potápači
Zaujímavosti: veľká vertikálna pukli-
na 

Označenie ponoru – “Kaňon” evokuje už
svojim názvom podobnosť, s dnes už
fakticky klasickým svetovým ponorom v
egyptskom Dahabe. A nie náhodou. Náš
„korčuliansky“ kaňon má veľmi podobnú
charakteristiku aj zvyčajný priebeh
ponoru. 

Ponor zvyčajne začíname na planine s
hĺbkou okolo 5 metrov, ktorá umožňuje
precíznu prípravu a kontrolu výstroja.
Pred jeho vrcholom, ktorým je pozdĺžne
rozorvané skalisko tvoriace akýsi pod-
vodný kaňon, najskôr navštívime jeho
východne orientovanú stenu, ktorá padá
z počiatočných 10-11 metrov až na hran-
icu rekreačného potápania v 40 metroch.
Aj keď je stena svojou dĺžkou relatívne
krátka, je takmer dokonale kolmá, čo
výrazne umocňuje jej majestátnosť.

V jednej z jej vertikálnych puklín akoby
„za rohom“ tu nachádzame v hĺbke 22-

27 m malú jaskynku. Objemovo je schop-
ná pojať 3-4 rozhliadajúcich sa potá-
pačov. Má bohatú výzdobu hubiek a pako-
ralov, ktoré ju vyzdobujú žltými, oranžový-
mi aj červenými farbami. 

Ponor nás ďalej vedie okolo „excentricky“
umiestneného brala s názvom Gulliverov
nos. Po jeho obkolesení sa dostávame
k samotnému ústiu kaňona, ktoré tvorí vs-
tupná brána, široká minimálne 10 metrov
a siahajúca od dna v 20 metrovej hĺbke,
až ku hladine. Jej podložie je v hĺbke
mierne cez 20 m a šírka je pripravená ho-
ci aj na vjazd dvoch autobusov.

Kaňon je vlastne mohutný zárez či zásek
do príbrežnej časti ostrova Trstenik. S
progresom prieniku doň, sa postupne
zužuje a stráca na hĺbke. V dvoch tret-
inách svojej dĺžky je zalomený krátkym
„S-íčkom“, s reštrikciou tak akurát pre
jedného potápača. Podľa našich
skúseností, aj „tvarovo výraznejší“ potá-
pači, či technici s dvojčaťom na chrbte a
postupovými/stage fľašami sa dokážu
prepchať touto zúženinou bez dotyku o
jej skalné steny.

Po nej sa potápačom naskytne pohľad do
niekoľkých bočných výklenkov a mini-
jaskýň. Terén sa postupne zdvíha až na

3-4 metrovú hĺbku, kde je možné v ake-
jsi „abside“, otočenie sa potápačov pre
cestu späť. Aj keď ide o pomerne inten-
zívny zážitok z ponoru v úzkom priestore,
ide po celý čas o bezpečné potápanie s
otvoreným prístupom k hladine. Naopak,
hra tieňov a dopadajúceho svetla je
ťahákom a dominantným motívom, prečo
radi na túto lokalitu
chodievame.
Osobitným zážitkom je
efekt „vyplávania“ z kaňonu,
keď potápači mieriaci von
plávu nad hlavami ešte len
dnu prenikajúcich potá-
pačov. Po rozšírení kaňonu
na šírku 8-10 metrov sa im
naskytne prekrásny pohľad
na azúrovú farbu
otvoreného mora. Cesta
späť k nášmu plavidlu vedie
v hĺbkach do 10 metrov a
nie je „orientačne“náročná
vzhľadom na jednoduchú
čitateľnosť terénu.

V prípade, že ponor real-
izujeme zo západnej strany,
máme možnosť vidieť aj
ďalšiu jaskyňu menších

rozmerov v hĺbke 20 m.

S trochou šťastia môže vnímavý potápač
– pozorovateľ zhliadnúť v Kaňone mi-
estnu murénu a viacerých Listorožcov,
ktorých my v Priščapaci nazývame
„Medvedíkmi“ (ich označenie v
maďarskom jazyku je totiž Krab medvedí).

Lokalita - Canyon/ Trstenik 



Kuchynský
nôž

Začalo to Frankieho otázkou: “- či si
nechcem zarobiť”. Na otázku ako a čím
odpovedal: “- potápaním…ale hlbokým”.
Vraj to bude hlboký ponor, keď náš
nájomca vraj zaplatí všetko hélium.
Nebol som vtedy v Kanade prvým
rokom, preto som vedel, že sa musím
aspoň troche okúňať a nesúhlasiť s
ponúknutým jobom ihneď.
V skutočnosti by som išiel asi aj zdar-
ma, nehľadiac na to, že mi nesmierne
lichotilo, že si ma z tých niekoľkých de-
siatok študentov trimixového potápa-
nia z minulosti vybral za partnera. Na
moju ďalšiu otázku: “- čo bude mojou
úlohou ?” odpovedal, že skoro nič, vraj
len: You will only cover my butt…”. Čosi
v zmysle akože: “kryť jeho chrbát…”.
Jediným ďalším poučením z jeho úst bo-
lo: “prines si všetky veci a nezabudni
potápačský nôž a príď zajtra o 0400”!
Tí , čo sledujú americké akčné filmy z
vojenského prostredia vedia, že to znači-
lo sa dostaviť ráno o 04:00 hod. Zabudol
som poznamenať, že môj tréner a part-
ner s kvalifikáciou Instructor Trainer bol
dlhoročným príslušníkom U.S. NAVY
Seals – elitnej jednotky amerického vo-
jenského námorníctva. A tejto časti je-
ho minulosti zodpovedala aj príprava na
ponor.
Keď som celý rozospatý vstúpil do je-
ho obchodu, pil už druhú kávu. Na ze-
mi, bola ako červený koberec pred re-
dutou rozvinutá stará zelená vojenská
plachta. Na nej boli pekne vedľa seba
naukladané 5-toro dvojičiek, nespočet-
né množstvo dekompresných Alu fliaš,
hneď vedľa backplaty, krídla, počítač a
celkom nad rámec Frankieho zvyklostí
aj 5 či 6 nožov. Následne ma prinútil vy-
tiahnuť a dovliecť z auta celý môj výstroj

a poukladať ho pekne do rady vedľa os-
tatného materiál. Medzitým sa objavili
aj ďalší potápači.
Nasledoval nesmierne seriózny check-
ing výstroja (podľa pravdepodobne
špeciálne vytvoreného zoznamu) a
niekoľkonásobné memorovanie plánu a
parametrov nášho ponoru. Frank sa
tváril, akoby sme nešli na náš už ktovie
koľkáty spoločný trimixový ponor, ale
akoby sme pripravovali nové vylodenie
v Zátoke svíň! Až som zapochyboval, či
som v správnom čase na správnom mi-
este. Na podložke bola aj Frankieho
“Goodybag” – vak z celty, v ktorom nosil
do vody všetko možné od páčidiel, klieští
až po pílky a viazací drôt. Nech mi či-
tateľ – našinec prepáči, ale na pobreží
North Carolina (kde sa môj tréner nar-
odil a dlhé roky potápal), majú akosi
iný vzťah k vrakom a k možnosti vziať
si z nich ľubovoľné artefakty.
Tentokrát doň naložil pílku na drevo,
pílku na železo, obrovský nôž s
veľkosťou mačety aj pilník. Okrem to-
ho mal pri svojom verzaigu trhací hák,
útočný nôž a jaskyniarske kliešte. Úžas
na mojej tvári bol asi dosť viditeľný, keď
ma poslal do garáže po obrovské, tak-
mer meter dlhé cvikačky, schopné pre-
strihnúť bežný visiaci zámok. 
Potom sme nakladali do auta, v prís-
tavisku vykladali a znova nakladali na
loď. Nasledovala poldruhahodinová
plavba na sever, keď nás sprevádzali tu-
lene a v diaľke odfukovali kosatky. Že
sme už na mieste, mi prezradili obrovské
bóje, ktorými bola zaplnená celá záto-
ka. O niektoré z nich boli zakotvené
šlepy, iné boli prázdne. V hĺbke zálivu
na pobreží sme tušili dobre schovanú
továreň na spracovanie dreva. Priplávali
sme k našej bóji označenej ako B-86. 

Záver príbehu nájdeš na:
www.scuba.sk/humor/poviedky_noz.php

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

Po potápaní sa aj občas sníva

Potápanie je ako SEX
Neveríš ?
- keď TO skúšaš po prvýkrát, si nervózny, ale aj tak je to jedna z najlepších vecí
čo si v živote skúsil
- čím viac TO robíš, tým lepšie ti to ide
- keď TO skúšaš s ďalšími a ďalšími ľuďmi, učíš sa nové techniky
- praxou sa naučíš to robiť hlbšie a dlhšie
proste
ak miluješ sex, budeš mať rád aj potápanie..........

zaslal Pico z Prievidze



Termín:
31.8.-7.9.2013 
Cena: 490 EUR

Plavby spojené s potápaním organizu-
jeme v našej spoločnosti už od roku 1995
a v Chorvátskej časti Jadranského mo-
ra sme skutočne "ako doma". Dôkazom
je viac než 2 000 spokojných pasažierov
našich plavieb. S posádkou lode Bodul
spolupracujeme už od roku 1995. Okrem
potápačských, organizujeme tiež plavby
detské, cyklistické aj pre vyznávačov
morského kajakingu. 

Charakteristika potápačských plavieb

Na týchto plavbách sa primárne potápa.
Najčastejšie 2-3 razy denne. Celý pro-
gram, trasa plavby, podávanie stravy aj
spôsob prenocovania sa podriaďuje potá-
pačským cieľom. Na lodi sa zvyčajne
vytvorí pravá "potápačská" atmosféra,
vhodná na získavanie praxe a nových
skúseností či vyšších potápačských kval-
ifikácií.  

V cene je:
ubytovanie na 7 nocí v 2-lôžkových ka-
jutách, týždenná plavba, strava formou
plnej penzie, prístavné poplatky, posád-
ka, pohonné hmoty.
V cene nie je:
pobytová taxa = 14 Eur, doprava, ces-
tovné ani potápačské poistenie, potá-
panie, vstupné do národných parkov a
chránených oblastí.

Cena za potápanie

Na Bodule platíme len za reálne usku-
točnené ponory. Cena za ponor bude
upresnená v mesiaci február. V cene
bude započítané plnenie fliaš vzduchom,
brífing a potápačské povolenia. Na lodi
Bodul nie je možné si prenajímať fľaše,

ani potápačské závažia.

Loď M/Y Bodul

Bodul je drevená 3 palubová motorová
jachta s domovským prístavom v Splite.
Je to loď s dlhodobou tradíciou a
skúsenosťami s nautickým turismom v
Chorvátsku. Ústrednou postavou lode je
dvojica Otec (Ljubo) a syn (Marinko)
Jakasovi, ktorí sú majiteľmi plavidla.
Kapacita Bodulu je maximálne 28
pasažierov, 2 divemasteri a 5 členná
posádka.

Ubytovanie

Kajuty sa nachádzajú na všetlkých troch
palubách. Na hornej palube je 6 kajút s
poschodovými posteľami, s WC a umý-
vadlom. Na hlavnej palube sa nachádza-
jú 4 kajuty, s posteľami na identickej
úrovni, WC a umývadlo. V podpalubí je
ďalších 5 kajút s posteľami na rovnakej
úrovni a WC. Všetky kajuty sú vybavené
odkladacou skrinkou, a poličkou. 

Spoločné stravovanie.

Jedlá sa na lodi podávajú tri razy denne.
Raňajky sú takzvané "kontinentálne":
chlieb alebo pečivo, maslo, med, džem
a vajíčka, syr či salám. Nechýbajú nikdy
džús, čaj alebo káva. Obed sa skladá z
polievky, hlavného jedla a zákusku či
ovocia. Na večeru sú často podávané
špeciality z chorvátskej kuchyne ako aj
ryby a ďalšie morské živočíchy. Nikdy
nechýbajú zeleninové prílohy.

Nápoje k obedu a večeri, nie sú v cene
zájazdov. Pasažieri si ale môžu za úhradu
objednať v lodnom bare bežné nealko-

holické nápoje (Cola, Fanta, Sprite). Pre
lepšiu náladu potom aj pivo, víno, či mi-
estne nápoje, akými sú: Rakija, Travarica,
Pelinkovac, Orachovac.

Ďalšie priestory lode

Centrom lode a miestom spoločného
stravovania je priestranný salón. Je vy-
bavený televízorom a malou audiovežou.
K dispozícii sú tiež karty, šachy a ďalšie
spoločenské hry. Kto má radšej čerstvý
vzduch a výhľad na more, nájde útočisko
v prednej časti hlavnej paluby. Pohodlné
sedenie, chládok vytvorený pergolou pri-
am nabádajú na popoludňajšiu siestu.
Populárne sú tu najmä podvečerné
posedenia pri západe slnka a fľaše
Graševiny - miestneho vína. Aj zadnáčasť
hornej paluby poskytuje pohodlie sede-
nia na mäkkých matracoch. Po zotmení,
sa tu pri svite mesiace či mihotavom sve-
tle prístavu vedú rozhovory na témy od
výmyslu sveta. Predná časť hornej palu-
by síce nie je krytá pred slnkom, ale večer
poskytuje miesto na spoločné večierky
pasažierov. 

Čo zažijeme počas bežného dňa

Na rozdiel od safari v Červenom Mori, má
plavenie sa po vlnách Jadranu oveľa
pokojnejší charkter. Zvyčajne sa do sý-
tosti vyspíme. Vstáva sa tak, aby náš
hosť stihol raňajky do 9:00. Potom sa
vypláva z prístavu či zátoky (podľa toho
kde Naval nocoval) a zamieri sa na miesto
prvého ponoru dňa. Potápa sa medzi
11:00 a 13:00. Nasleduje obed a všeobec-
ný pokoj a sieta na lodi. Po nej sa Šće-
dro presunie na lokalitu druhého ponoru.
Ten sa skončí väčšinou okolo 17:00. 

Noc na lodi

Po popoludňajšom ponore, sa loď pre-
sunie do prístavu, čo umožní našim
hosťom vyraziť po večeri do ulíc niek-
torého mesta, či prístavnej osady za
účelom spoznávania mediteránskej
kultúry. Ak je v ten deň plánované aj
nočné potápanie, zamierime s loďou do
zátoky, v ktorej aj prenocujeme.
Romantika s hviezdami, je v takom prí-
pade zaručená a priam nabáda na preno-
covanie na hornej palube pod holou oblo-
hou. K tomu gitara a zopár clivých tónov....

Trasa našej plavby

Plaviť sa budeme k ostrovom a útesom
strednej Dalmácie, jednej z najslnečne-
jších častí jadranského pobrežia.
Zvyčajne zo 7-mich nocí na palube,
strávime 4-5 v mestách a 2-3 v zátokách
na kotve, či vyviazaný lanami o brehy.
Našim domovským prístavom a miestom
naloďovania sa bude mesto so
starobylým prístavom – Trogir, neďaleko
chorvátskej metropoly Split. Trasa plav-
by sa prispôsobí našim chutiam, počasiu
a rytmu potápania. 

Safari na lodi BODUL s lacným potápaním



Seminár: Chlad v potápaní

5 tipov na akcie centra Aronnax - jar 2013
Potápanie v NEMO33, Brusel
19.-22. apríl 2013
Do Bruselu a jeho “najhlbšieho bazéna sveta” v centre
NEMO33 chodievame každý rok v období marec-apríl.
Tentokrát letíme na 3 noci, čo nám objavovania Bruselu
umožní aspoň jeden jednodňový výlet do Antwerp či
mestečka nazývaného aj “Benátkami severu” - Bruggy.

Baron Gautsch a ďalšie vraky. Istria
26. apríl 1. máj 2013
Kedysi (a pravdepodobne aj dnes) platilo, že kto sa ch-
cel sám seba nazvať Jadranským morským vlkom,
musel mať vo svojom denníku zápis o ponore na zná-
mom vraku Baron Gautsch. 
www.aronnax.sk/travel/produkty/vikendy_istria.php

Gruener See, Rakúsko
8. máj 2013
Toto “svetoznáme” jazero sa vyznačuje unikátnym hy-
drologickým režimom, ktorý nám potápačom, umožňuje
len veľmi krátke obdobie v roku sa potápať vo vode s
takmer 100 metrovou viditeľnosťou.
Kto nevidel - nezažije. Kto videl - podnes neverí !

Počítače v potápaní, Klub Aronnax
18. máj 2013
Ďalší z radu seminárov (organizovali sme “Suché potá-
pačské obleky” ako aj “Chlad v potápaní”), ktoré v našom
Klube organizujeme. Účastníci sa detailne oboznámia s
históriou súčasnosťou a možno aj budúcnosťou compu-
trov používaných pod vodou. 
www.aronnax.sk/skola/kurzy/computers.php

Burza literatúry, Klub Aronnax
sobota 4. máj 2013

Ak chceš čosi z oblasti Potápačskej literatúry (knihy, ča-
sopisy, manuály....) kúpiť, predať či vymeniť neváhaj
prísť na našu burzu na Domček Aronnax-u.
Bude krst, čítačka aj prednáška. Aj “jahňací guláš”.
http://www.aronnax.sk/skola/kurzy/library.php

Bola to premiérová akcia
v našom zrekonštruo-
vanom Klube Aronnax.
V útulnom prostredí  za

účasti špičkových slovenských a
zahraničných spíkrov sme rozoberali
tématiku chladu v rekreačnom, tech-
nickom aj komerčnom potápaní. Lektori
nám detailne objasnili fyziologické zák-
lady hypotermie a zhrnuli historické aj
súčasné riešenia tejto problematiky.
Súčasne naznačili, čo nás asi čaká v
budúcnosti. Veľká debata sa strhla na
tému Argónu - respektíve použitia CO2
ako inflačného plynu v suchých potá-
pačských oblekoch. Ďakujeme spolu-
organizátorom a najmä prednášajúcim:
Prof. Novomeskému, P. Kubičkovi, P.
Kostolanskému a ďalším. Viac sa
dozvieš z reportu na našej webstránke.


