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a posledný tohtoročný kurz CPR a 1. pomocia posledný tohtoročný kurz CPR a 1. pomoci
Viac razy sme apelovali na tvoje sve-
domie, že ak sa chceš po zbytok života
motať okolo vody, mal by si z času na
čas mal prejsť odborným školením s
témou Kardiopulmonálnej resuscitácie,
1. pomoci v prípade úrazov pri vode a
podávania kyslíka u potápačských ne-
hôd. Najbližší spomínaný program or-
ganizujeme v sobotu 10.12.2011
dopoludnia. Záujemcovia si budú môcť

Aj keď stres, zhon a náhlenie sa za
darčekmi sú už akýmsi znakom našej
doby, my v Aronnaxe si to až tak ne-
pripúšťame. Namiesto hľadania parko-
vacích miest a maratónu po nákupných
centrách pôjdeme radšej na klzisko,
kúpime, ozdobíme a ponoríme pod hlad-
inu náš „aronnaxácky“ vianočný
stromček. A tesne pred Štedrým dňom
vymeníme zbesilé jazdenie mestom,
za vianočný večierok na našej základ-
ni.  Aj keď Caffé Aronnax ešte nie je
celkom zrekonštruovaná veríme, že
zažijeme opäť spolu čarovné popolud-

nie plné nefalšovaného kamarátstva,
lásky a aj v každých časoch toľko
potrebného ľudského tepla. Ponúkneme
si vzájomne na ochutnanie rodinné špe-
ciality, vymeníme darčeky a možno sa
spolu zamyslíme nad ďalšími spoločný-
mi potápačskými projektami. Pre naše
ratolesti sme pripravili „Veľkú potá-
pačskú detskú hru“ a pre dospelých
nacvičili nové skladby. Nie sme
uzatvorená spoločnosť, preto ak sa na
to cítiš, ak vieš piecť, variť či hrať na hu-
dobný nástroj, príď sa ukázať.               

Robert Korim

dokonca vybrať z troch programov podľa
svojich potrieb a osobných preferencií: 
A: kompletný kurz ukončený certifikátom
CPR1st + CPROx + AED Administrator. 
B: „refresh“ pre tých, ktorým skončila po
2 rokoch platnosť (DM a Inštruktori)
C: kurz bez certifikátu, len pre získanie
odborných vedomostí a zručností.
Volaj 0903 228 688 alebo píš na mail: 

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

Naše malé Potápačské centrum
ARONNAX praje tebe, celej tvojej
rodine a najbližším priateľom po-
hodové prežitie Vianočných svia-
tkov a skvelý prechod do nového

roka. V prichádzajúcom roku 2012
ti želáme  veľa osobných aj pracov-
ných úspechov. Osobitne nás bude
tešiť, ak ti prinesie aj veľa krásnych
zážitkov z nádherného Sveta Ticha.

Zdravie - Lásku - Pokoj  
a Čistú vodu nám všetkým!
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Darčeky na Vianoce
môžu byť rôzne. Od
ponožiek cez
playstation až po

Ferrari. Aj na teba budú v najbližších
dňoch útočiť rôzne agentúry, firmy
a spoločnosti. 
Vianočná hudba, spoty telefónnych
operátorov aj všade prítomný tlak na
spotrebu bude enormný. Reklamy v
tlači aj v digitálnych médiách budú
chrliť darčekové certifikáty všetkých
druhov, typov, farieb a hoci aj chutí. 
Aj sezóna rôznych zľavových
portálov, ktoré sa u nás tešia až
nevídanej obľube, naberie na
obrátkach. 
Aj keď my v Aronnaxe sa nechceme
za každú cenu zaradiť medzi nich,
predsa len si dovoľujeme Vám touto
cestou ponúknuť nie celkom orig-
inálny nápad na darček, ktorí Vašich
blízkych možno poteší. A ktovie,
možno vyrieši aj Vašu dilemu - čo
mu tento rok vymyslím....
Popri tom, však neponúkame žiadne
iracionálne zľavy, skôr poctivo vy-
plnené služby seriózneho potá-
pačského centra.

Darčekové certifikáty sme vydali vo
forme poukazov na nasledovné služby
a tovar nášho Potápačského centra:

- Na nákup v hodnote 50 Eur
- Na nákup v hodnote 100 Eur
- Na nákup v hodnote 200 Eur

- Na skúšobný ponor v bazéne
- Na skúšobný ponor vo voľnej vode
- Na základný kurz potápania OWD

- Na kompletný servis regulátora
- Na 10 násobné plnenie fľaše
- Na 10 násobné naplnenie Nitroxom

Vianočné darčekové certifikáty



Rovnakou rýchlosťou sme plávali
niekoľko dní a 9. apríla večer sme uzre-
li najvýchodnejší cíp Južnej Ameriky,
ktorý tvorí mys Branco. Ale vtom Nautilus
sa znovu odchýlil zo smeru a vo velkej
hĺbke sa pustil do obrovského pod-
morského údolia, ktoré sa rozpriestiera
medzi týmto mysom a Sierrou Leone
na africkom pobreží. 
Pri Antilských ostrovoch sa údolie vidíi-
covito rozvetvuje a na severe sa končí
obrovskou preliačinou, hlbokou
deväťtisíc metrov. Na tomto mieste sa
začína šesť kilometrov vysoká zrázna
horská stena, ktorá ide až po Malé Antily.
Pri Kapverdských ostrovoch je taká istá
mohutná skalná hradba, takže obidve
steny uzatvárajú potopenú pevninu
Atlantídu. 
Na dne tohto ohromného údolia je
niekoľko vrchov, ktoré dodávajú pod-
morským hlbinám malebný výzor.
Rozprávam o tom, opierajúc sa najmä
o rukopisné mapy, uložené v knižnici
Nautila, ktoré pravdepodobne nakreslil
kapitán Nemo na základe osobného
skúmania. 
Dva dni sme sa zdržali v týchto
opustených a hlbokých vodách, používa-
júc bočné naklonené plochy. Nautilus
postupoval v dlhých šikmých priamkach,
a tak sa dostával do všetkých hĺbok. Ale
11. apríla náhle vyplával na hladinu a
pred širokým ústím rieky Amazonky,
ktorej prúd je taký výdatný, že more má
na priestore niekoľko míľ sladkú vodu,
sme znovu uvideli zem. 
Prekročili sme rovník. Dvadsať míľ na
západ ostala Guayana, francúzska koló-
nia, kde by sme boli ľahko našli útočište.
Ale dul prudký vietor a ľahký čln by nebol
mohol čeliť rozbúreným vlnám. Ned

Land to zaiste pochopil, lebo nespomí-
nal útek. Ja som zas radšej o jeho
plánoch na útek vôbec nehovoril, lebo
som ho nechcel dohnať k pokusu, ktorý
by bol určite zlyhal.
Týmto odkladom získaný čas som využil
na zaujímavé štúdium. Obidva dni, 11.
a 12. apríla, Nautilus stále plával na hla-
dine a do jeho vlečnej siete sa nachy-
tali podivuhodné nižšie živočíchy, ale aj
ryby a plazy.
Niektoré živočíchy sa pri výlove zachytili
na reťaziach vlečných sietí. Boli to väčši-
nou krásne aktínie, medzi nimi druh
Phyctalis protexta, ktorý má krátke val-
covité telo, ozdobené zvislými pruhmi,
pokryté červenými bodkami a ovenčené
krásne sa roztvárajúcimi chápadlami. 

Z mäkkýšov tam boli zastúpené druhy,
ktoré som už bol spomínal: vežovky,
porfýrové olivy s pruhmi pravidelne sa
križujúcimi a s hrdzavými škvrnami, ktoré
sa živo odrážali na mäsitom podklade,
fantastické rohatky, podobné skame-
neným škorpiónom, priesvitné hyaly, ar-
go-nauty, sépie - vynikajúca pochúťka
- a niektoré druhy kalmarov, ktoré
starovekí prírodopisci rátali medzi lieta-
júce ryby. Používajú sa najmä ako náv-
nada pri lovení tresiek.
Z rýb týchto vôd, ktoré som ešte nemal
príležitosť študovať, spomeniem aspoň
tieto. Boli tam ryby podobné úhorom, dl-
hé tridsať centimetrov, so zelenkavou
hlavou, fialovými plutvami, so sivo-
belasým chrbtom, hnedostriebri-stým
bruchom, posiatym živými škvrnami, a
so zlato lemovanou dúhovkou. 
Sú to zaujímavé zvieratá, ktoré do mo-
ra zaiste zaniesol prúd Amazonky, lebo
inak žijú iba v sladkých vodách. Ďalej
hrboľaté raje so špicatou papuľkou, s dl-
hým rozoklaným chvostom, ozbrojené dl-
hým vrúbkoväným bodcom, malé, me-
ter dlhé žraloky so sivou a bielou kožou,

so zubami v niekoľkých radoch, zah-
nutými dozadu, ktoré sú známe pod
menom kladivovce, morské kohúty, druh
červenkastých trojuholníkovitých rýb,
pol metra dlhých, ktorým predĺžené blan-
ité prsné plutvy dodávajú vzhľad ne-
topierov, ale pre rohovitý výrastok pri
nosnej dierke ich prevzali morskými jed-
norožcami, a napokon niekoľko druhov
ostencovitých, medzi nimi druh, ktoré-
mu sa bodkované boky prudko ligocú
zlatou farbou, a iný svetlofialový os-
tenec s odtieňmi meňavými ako hrdlo hu-
ba.
Končím tento trochu suchý, ale inak
veľmi presný výpočet skupinou vyšších
rýb, ktoré som tam videl: kambaly, pa-
triace k platesom, s veľmi tupým a sne-
hobielym pyskom, s telom pekne do
čierna sfarbeným, na ktorom majú veľmi
dlhý a veľmi tenučký mäsitý pruh, ost-
naté štvorzubce, sardinky dlhé tri
decimetre, žiarivo ohnivo striebristým
leskom, makrely s mnohými plutvami
pred chvostom, tmavé mečiare s čierny-
mi odtieňmi, ktoré sa lovia s fakľami - dva
metre dlhé ryby s tučným bielym a tuhým
mäsom, ktoré za čerstva chutnajú ako
úhor a vysušené ako údený losos, čer-
venkasté gambáče, ktoré majú šupiny
len pri koreni chrbtových a zadných plu-
tiev, zlatice, na ktorých sa lesk zlata a
striebra mieša s leskom rubínu a topá-
su, zlatochvosté pražmy, ktoré majú
nesmierne chutné mäso a ktoré
prezrádza vo vode ich svetielkovanie,
okáče s jemným jazykom a s oranžový-
mi odtieňmi, smuhy so zlatými chvos-
tovými plutvami, surinamské  mrenky a
tak ďalej.
Toto "atak ďalej" mi nemôže zabrániť,
aby som neuviedol ešte jednu rybu, na
ktorú Conseil bude dlho spomínať, a
nie bez príčiny.
Do jednej zo sietí sa chytila veľmi plochá
raja, ktorá by bola mala tvar dokonalého

kotúča, keby sa jej bol odrezal chvost.
Vážila asi dvadsať kilogramov. Spodok
mala biely, chrbát červenkastý, s veľký-
mi, čierno lemovanými okrúhlymi škvr-
nami tmavobelasej farby, s veľmi hlad-
kou kožou a s dvojitou plutvou na kon-
ci tela. Raja ležala na plošine, kŕčovite
sa trepotala, chcela sa prevrátiť na bru-
cho, a tak sa hádzala a namáhala, že
pri poslednom myknutí temer spadla
späť do mora. Ale Conseil, ktorému na
rybe záležalo, hodil sa na ňu, a prv, ako
som mu v tom mohol zabrániť, schytil ju
do obidvoch rúk. 
Ihneď sa však vyvalil nohami do vz-
duchu, a napoly ochromený kričal:
- Ach, pane, pane! Pomôžte mi!
Po prvý raz ma nešťastný chlapík
neoslovoval v tretej osobe. Zodvihol
som ho s Kanaďanom na nohy, zo
všetkej sily sme ho treli, a keď prišiel k
sebe, tento večný klasifikátor šepkal
prerývaným hlasom:
- Trieda chrupkovitých, podtrieda
priečnoústnych, rad raje, druh raja elek-
trická!
- Áno, priateľu, - povedal som, - do to-
hto žalostného stavu ťa priviedla raja
elektrická. 
- Ach, pán profesor mi môže veriť, -
povedal Conseil prísne, - že sa jej pom-
stím. - Ako? - Zjem ju!
A večer to aj urobil. Ale nebola to "slad-
ká pomsta", lebo, úprimne povedané, ra-
ja mala tuhé mäso.
Nešťastný Conseil siahol na na-
jnebezpečnejší druh elektrických rají,
na druh cumana, Toto čudné zviera om-
ráči ryby bleskom na vzdialenosť
niekoľkých metrov, taký silný elektrický
výboj vychádza zo zvláštneho orgánu,
ktorého povrch meria prinajmenej os-
emsto  štvorcových centimetrov.

Úryvok z dobrodružného románu 
Julesa Verna: 20.000 míľ pod morom



Písať v rubrike "Ako si vybrať......." o
záťažových systémoch je do určitej
miery bizarné. Väčšina potápačov totiž
v žiadnom prípade nemá v úmysle si
zadovážiť vlastné záťaže. Veď tých,
ktorí vlastnia kompletný výstroj je len
zlomok a sú to prevažne tí, ktorí chodia
potápať pravidelne, aj v našich vodách
a bez ohľadu na počasie, či ročné ob-
dobie. Drvivá väčšina potápačov však
vlastní len časť výstroja a jej zbytok si
požičiava na potápačských základni-
ach. Ostatné - fľaša, olovo a plnenie je
spravidla v cene akýkoľvek potá-
pačských balíčkov. Ale pozrime sa spolu
bližšie na jednotlivé typy záťažových
systémov.

Účel a funkcia

Primárnou funkciou záťaží v potápaní

je v počiatočnej fáze
ponoru pri zostupe
prekonať vztlakovú
silu obleku a ďalších

súčastí výstroja, ktoré majú pozitívnu bi-
lanciu a ťahajú potápača ku hladine. 

Materiál

Z hľadiska používaných materiálov sa
po celom svete používa olovo, pre svo-
ju ľahkú spracovateľnosť a značnú
hmotnosť pri minimálnom objeme. V
poslednom období sa síce veľa disku-
tuje o chemickom zložení olova
používaného v potápaní a jeho dopade
na životné prostredie. Faktom ale zostá-
va, že vyhráva olovo získavané z vy-
važovacích teliesok známych z prostre-
dia pneuservisov. O niečo kvalitnejšie
olovo získavajú samozvaní zlievači z
radov rodinných príslušníkov majiteľov
potápačských základní zo starých
vodovodných trubiek. A aj keď výrob-
covia potápačských potrieb vyvinuli

značné úsilie, aby sa presadili na trhu
s olovami potiahnutými plastovým
obalom, neujali sa pre značnú cenu. A
tak sa aj naďalej záťaže získavajú v
procese samovýroby.

Druhy a typy

V princípe rozdeľujeme záťaže na
monolitné a brokové. Tradičná pred-
stava potápača (nielen v tvorbe autorov
kreslených vtipov), je s opaskom, na
ktorom sú navlečené záťaže. 
V Európe zvyčajne nachádzame záťaže
v tvare štvorcov, či obdĺžnikov s dvoma
otvormi na prevlečenie opasku so šírk-
ou 50 mm. Pre škandinávske krajiny
sú typické okrúhle, či elipsovité závažia
a Severná Amerika s karibskou oblasťou
obľubuje závažia v tvare akýchsi "graná-
tov" s jediným otvorom. Takéto závažia
sa síce ľahko navliekajú, ale vyžadujú
používanie zabezpečovacej pracky, tzv.
"stopperu" zabraňujúceho zvlečeniu zá-
važí z opasku. V pracovnom potápaní

sa používajú aj
záťaže so zakom-
p o n o v a n o u
skrutkou s vonka-
jším závitom, ktoré
sa nasadzujú do
š p e c i á l n e h o
opasku s matica-
mi.
Hmotnostne sa
záťaže veľmi líšia.
Vyrábajú sa v
rozmedzí od 0,8
až po 3 kg ťažké kusy. Typickou hmot-
nostnou kategóriou je však 1,33 kg.

Vreckové záťaže

Okrem monolitne odliatych kusov sa
používajú aj vreckové záťaže. Ide o
olovené guľôčky v zatavených plas-
tikových či textilných vreckách. Tieto
sa potom vkladajú do "kapsových"
opaskov či všakovakých "zákutí" kom-
penzátorov. Ich nespornou výhodou je
skutočnosť, že ak neopatrnému jedin-
covi na súši náhodou vypadnú z rúk a
trafia jeho nohu, nedôjde k jeho pora-
neniu. 

Integrované záťažové systémy

Už v kapitole, v ktorej sme čitateľom ča-
sopisu H2O radili pri výbere kompen-
zátorov, sme spomínali integrované
záťaže. BCD s integrovaným záťažovým
systémom vznikli ako odozva na potá-
panie v chladnejších vodách, v ktorých
sa musíme chrániť hrubšími izolačný-
mi oblekmi, čo si vynútilo potrebu
väčšieho množstva olova. Takáto záťaž
koncentrovaná na opasku, vyvolávala
u mnohých potápačov bolesti v krížovej
časti.  
Výrobcovia BCD sa preto snažili umi-
estnenie záťaží tak, aby sa skĺbilo hneď

niekoľko požiadaviek:
- vhodné rozdelenie záťaže po bokoch,
ale niekedy aj v zadnej časti povedľa zá-
sobníka
- ľahké nasadzovanie a odstrojovanie
záťaže, realizovateľné aj na hladine v
hlbokej vode
- v prípade núdze možnosť rýchleho
odhodenia 
Jednotliví výrobcovia to riešia prostred-
níctvom vreciek, do ktorých sa umi-
estňujú klasické záťaže alebo sekané
olovo v sáčkoch. Tieto vaky po bokoch,
sa vkladajú do akýchsi "zásuvok" s rých-
lo otvárateľnými prackami. 
Integrovaný záťažový systém niekedy
tvoria vrecká so suchým zipsom, či plas-
tovým zámkom. Záťaž z každej strany
sa uvoľňuje nezávisle zatiahnutím za
príslušný mechanizmus. Exotickým sys-
témom je napríklad tiahlo podobné
odisťovaciemu mechanizmu padákov,
ktoré vyvlečie zo spodnej časti vakov na
olová zadržiavacie lanko a záťaž je v mi-
hu uvoľnená. 

Ďalšie záťažové systémy

Alternatívnym systémom distribúcie
záťaží je aj spôsob zavesenia opasku
na akomsi postroji pripomínajúcom
traky. Potápač tak na súši nesie celú
hmotnosť závaží na svojich ramenách,
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a nie na páse, čo zaťažuje najmä
krížovú oblasť. Takéto potápačské
"kšandy" pochádzajúce pôvodne z
prostredia komerčného potápania
obľubujú najmä potápači s extrémnou
nadváhou, ktorým bežný opasok nes-
tačí svojou kapacitou a ktorých neustále
prenasleduje prízrak možnosti straty
záťažového opasku po skoku do vody.
Pri použití suchých potápačských
oblekoch sa občas používajú aj nožné
záťaže s hmotnosťou maximálne do
1kg. Obyčajne sú v tvare akýchsi pod-
kovičiek či pásov. Na priehlavky potá-
pača sa pripevňujú prackou alebo vel-
cro zipsom. 
V súčasnom chápaní technického potá-
pania, pre ktoré je odhadzovanie záťaže
len veľmi nepravdepodobným scenárom
si našlo svoje miesto takzvané "V" zá-
važie. V tvare uvedeného písmena sa
napevno umiestňuje medzi oceľovú
chrbtovú dosku kompenzátora a dvojité
zásobníky. Málokedy prekračuje 2-kilo-
gramovú hmotnosť.

Ošetrovanie záťaží

Starostlivosť o záťaže vyžaduje len min-
imum pozornosti potápača. Spočíva na-
jmä v ich ochrane pred prudšími náraz-
mi, ktoré dokážu deformovať pevné
olovené bloky. Aj vrecká brokových
záťaží sa môžu v prípade nevhodného

zaobchádzania roztrhnúť. Podobne ako
iné súčasti výstroja, aj olová a opasky
v rámci ochrany pred agresívnym pô-
sobením soli po každom ponore v mori
oplachujeme čistou, sladkou  vodou.
Na rozdiel od citlivejších regulátorov a
prístrojov nie je bezpodmienečne nut-
né ich uskladňovať v osobitnom obale,
alebo na suchom, tmavom či dobre ve-
tranom mieste. 

Výber vhodných záťaží

Z uvedeného vyplýva, že výber
záťažového systému nie je nijak zložitým
procesom. Na to, aby sa dokázal jedinec
zorientovať v jednotlivých typoch celkom
istotne postačí zopár skúšobných
ponorov, alebo dobrá rada inštruktora
či skúsenejšieho potápača. Výber je is-
totne tiež ovplyvnený spôsobom potá-
pania, frekvenciou ponorov alebo typ-
ickým prírodným prostredím akvatória,
v ktorom sa jedinec najčastejšie ponára.
Kto rád nakupuje a chce mať vždy poc-
it prvotriednej kúpy, bude istotne sle-
dovať výsledky rôznych porovnávacích
testov, ktoré sú dnes bežne dostupné
na internete či v printových potá-
pačských periodikách. Pripúšťame však,
že pri výbere záťaží nebude pravde-
podobne stáť kritérium renomé výrobcu
alebo značka na prvom mieste. 

Rozhodovať asi budú: 
- Predpokladaný spôsob potápania
(rekreačné - technické - pracovné)
- Vhodnosť vzhľadom na veľkosť a typ
postavy
- Spoľahlivosť
- Odolnosť voči mechanickému poško-
deniu 
Ostatné zostáva otázkou vkusu budúce-
ho majiteľa týchto síce menej dôležitých,
ale zato nepostrádateľných súčastí
výstroja potápača. 

Daruj na Vianoce potápačský denník

Prázdny obal na denník s potlačou ..................... 19 Eur
Kompletný denník aj s 90-stranovou vložkou .... 25 Eur



Internetový obchod
Náš eShop, je formálne ukotvený na
www.aronnax.sk . Prostredníctvom
našej internetovskej stránky ponúkame
štandardným spôsobom potápačský
materiál, techniku aj doplnky.
Od ostatných internetovských predajcov
nás zásadne odlišuje predovšetkým
skutočnosť, že tovar ktorý predávame
poznáme tým najdôvernejšie možným
spôsobom.

Všetci sme potápači z dlhoročnými
skúsenosťami. Za tie stovky a u niek-
torých aj tisíce ponorov pod hladinu,
sme už potápali so všeličím. Videli sme
vývoj, vyskúšali si vydarené modely aj
zhodnotili výrobky, ktoré sa postupne 
ocitli na okraji záujmu výrobcov. 

Vieme poradiť na základe osobnej
skúsenosti a dokážeme rozlíšiť čo je
reklama a čo skutočná funkčnosť,
spoľahlivosť či trvácnosť.

Sme ozajstní potápačskí profesionáli a
odborníci. Radi vám pomôžeme vybrať
si ten pre vás najvhodnejší materiál a
techniku. Navštívte náš eShop na:

www.aronnax.sk/shop

My náš tovar nielen predávame, ale aj poznáme ...

AKO
KÚPIŤ

Náš internetový obchod s potá-
pačskými a plaveckými potreba-

mi, technikou a materiálom
nájdeš na našej stránke:

www.aronnax.sk/shop

Niektoré vybrané kompen-
zátory z nášho eShopu

Záťažové sáčky Zeagle (2 ks).... 41 Eur

Opasok Technisub Rapid............17 Eur

Závažie (1ks)................................. 6 Eur

3uholníky do Zeagle (2 ks)......... 36 Eur
www.aronnax.sk/shop

http://www.aronnax.sk
http://www.aronnax.sk/shop
http://www.aronnax.sk/shop
http://www.aronnax.sk/shop


Môj záťažový

systém na

Zeagle
Ranger

Vždy sa musím tak trocha smiať,
keď sa ma pýtajú začínajúci potá-
pači, vety typu: „koľko si pridať zá-
važí keď si berú pod hladinu navyše
kuklu, či rukavice....“
Ja nosím do  vody už roky rokúce
tie isté závažia. Ani neviem koľko
majú kilogramov.
Je jedno či mám na sebe prístroj s
objemom 7, 10 či 2x12 litrov. Záťaže
nemením ani keď potápam v slad-
kej či v slanej vode. Nešpekulujem
ani nad tým či budem odetý v su-
chom, mokrom či v tenkom obleku.
Moje trojuholníkové ingoty sú proste
štandardnou súčasťou môjho
výstroja ako maska či počítač.

Ale pravda je tá, že ak cestujem za
potápaním letecky, beriem si do 
svojho Rangeríka originál vyrobené,
žlté vrecká od firmy Zeagle.

Záťažové vrecká
Zeagle

Cena len 41 €/pár

platí až do vydania
ďalšieho eNews

centrum@aronnax.sk

mailto:centrum@aronnax.sk


PAVÚK A KESON

Medzi pavúkmi sú aj tzv. "vodné",
napr. Argyroneta aquatica. Takmer
celý svoj život strávia pod vodou a
na povrch vychádzajú len v prí-
padoch, keď potrebujú doplniť zá-
sobu vzduchu vo svojom potá-
pačskom zvone. Vedci v posled-
nom období zistili, že keson sa
správa ako žiabre nasávajúce kys-
lík z vody a že pavúky sa nad hlad-
inu pre vracajú len raz denne.
Pavúk si vo vegetácii pod hladinou
vytvára sieť, ktorú napĺňa vzdu-
chom (a teda aj O2). Z hladiny si
ho prináša na bruchu. Dokonca aj
vajíčka pavúky kladú do kesonov.
Pomocou série meraní O2 v bub-
line a okolitej vode vedci vypočítali,
koľko O2 prichádza do bubliny a
zistili, že zvon je schopný získať
kyslík v najhorúcejších dňoch aj zo
stojatej vody. Rýchlosť metaboliz-
mu pavúka bola rovnako nízka,
ako rýchlosť metabolizmu su-
chozemských pavúkov čakajúcich
na korisť. Okrem napĺňania kys-
líkový potrieb pavúka sa ale bubli-
na neustále zmenšuje, pretože
dusík preniká do vody, čo prinúti
pavúka sa občas vrátiť na hladinu.
Redukcia počtu potrebných náv-
štev hladiny je pre pavúka vlastne
výhodou, lebo na seba až tak ne-
upozorňuje predátorov a svojím
pohybom neplaší svoju korisť.

SPRÁVA PRE CHUDÝCH

Z výskumu myší vyplýva, že ľudia,
ktorí sa márne pokúšajú pomocou
diét schudnúť môžu žiť, aj napriek
známemu "jojo efektu" zdravšie
než obézni. Myši, ktoré žrali počas
svojho približne 2-ročného života
striedavo potravu s veľkým a
malým obsahom tukov, žili o 25%
dlhšie a mali lepšiu hladinu krvnej
glukózy než obézne zvieratá
žerúce len potravy bohaté na tuky.
Doteraz sa tradovalo, že neustála
zmena hmotnosti snahou o chud-
nutie, môže byť pre zdravie škodli-
vá. Výskum však ukázal, že aj
takáto snaha o diétu s navracaním
hmotnosti je lepšia, ako zostať
obézny a vôbec sa nesnažiť. V pr-
vom výs-kume "jojo efektu" experti
sledovali 30 myší s tromi spôsobmi
kŕmenia, počas 2 rokov, čo je typ-
ická dĺžka života laboratórnych
myší. Myši, ktorých potrava bola
bohatá na tuky, žrali viac, mali
väčšiu hmotnosť a vyššiu hladinu
tuku a glukózy v krvi. Mali sklon k
cukrovke. Stav myší sa ale menil,
ak dostávali potravu v štýle "jojo
efektu", v obdobiach s tukmi sa ich
stav zhoršoval, ich hmotnosť a glu-
kóza sa však vrátili počas obdobia
s upravenou potravou do normy.

A ZNOVA O VODE

Neobyčajné správanie vody, jednej z
notoricky známych chemických látok,
ktorej vzorec poznajú aj malé
školopovinné deti, je ešte zvláštnejšie
ako sa predpokladalo. Výskumníci zis-
tili, že naša známa H2O ochladená
pod bod mrazu sa dokáže zmeniť na
celkom nový typ kvapaliny. Vedci z
Bostonskej univerzity tvrdia, že voda
má viac ako 80 nezvyčajných vlastnos-
tí, z ktorých niektoré nedokážu ani
podnes spoľahlivo vysvetliť. Voda
napríklad dokáže existovať vo všet-
kých 3 skupenstvách v jednom mo-
mente súčasne. Alebo napríklad sily na
jej povrchu umožňujú hmyzu kráčať po
nej. Voda tiež dokáže samovoľne stú-
pať nahor z koreňov do listov stromov
a iných rastlín. Voda sa môže zmeniť z
jedného typu kvapaliny na iný v tzv.
zmene skupenstva "kvapalina - kva-
palina". Taktiež sa zistilo, že s ochla-
dením vody klesá jej schopnosť viesť
teplo, čo nie je pre bežnú kvapalinu nič
neprirodzené. Ak sa však teplota zníži
pod -47.8 °C , začne kvapalná voda
viesť teplo lepšie. Výskum ukázal, že
pod touto teplotou podlieha kvapalná
voda výrazným, ale postupným štruk-
turálnym zmenám, keď sa jej vnútorný
systém usporiada a pripomína ľad. 

LODNÁ DOPRAVA

Lodná doprava sa považuje za
ekologickú. Je pravdou, že lodné
spaľovacie motory sú efektívnejšie
ako prúdové, ale súčasne emisie z
lodnej dopravy sú viac ako 2x vyš-
šie než z leteckej dopravy a naďa-
lej prudko rastú. Štúdie ukázali, že
emisie z lodnej dopravy sa pohybu-
jú 600-800 miliónov ton CO2 roč-
ne, približne 3% celkovej svetovej
produkcie. Súčasne prognostici
predpokladajú, že v najbližších 20
rokoch dôjde k jej zvýšeniu až o
75%. Vylepšiť environmentálne
vlastnosti lodnej dopravy je možné
odstránením znečisťujúcich látok
zo spalín, úpravami trupov lodí, po-
honných systémov a samozrejme
aj výkonov motora. Najnovšie sa
zjavila myšlienka zachytávania a
ukladania uhlíka zo spalín lodných
motorov priamo na palube plavi-
diel. Zachytávanie uhlíka je možné,
pretože emisie sú sústredené oko-
lo jediného zdroja: výfuku motora.
Problémom je preto najmä vytvoriť
proces chemického zachytávania
CO2 tak, aby bol udržaný na palu-
be lode. Chemickú absorpciu je
možné vyriešiť použitím oxidu vá-
penatého, ktorý reaguje s CO2 za
vzniku uhličitanu vápenatého. V
počiatkoch kozmonautiky bol na
odstraňovanie CO2 z kapsúl astro-
nautov úspešne použitý tiež hydro-
xid lítia. CO2 je pri tom uzavretý v
stabilnej chemickej forme. Nie je
teda potrebné používať na skla-
dovanie tlakové nádrže a odpadá
riziko uvoľnenia plynu. Systém sa
tak stáva atraktívny na použitie v
lodnej doprave. Reakcia je reverzi-
bilná, CO2 môže byť za pou-žitia
tepla znova uvoľnený a  materiál
znovu obnovený. 

FyzikaFyzika

FyziológiaFyziológia

EkológiaEkológia ZoológiaZoológia



Cenoty

Slovom cenot nazý-
vame otvory, dutiny a

jaskyne, ktorým sa vyznačujú krasové
útvary typické pre vápenecové pobrežie
Strednej Ameriky. Mayské slovo
„dzonot“ popisuje jazierko, kadiaľ sa dá
vstúpiť do podzemných priestorov
zatopených jaskýň. O vzniku cenotov
jestvuje niekoľko teórií. Najpravde-
podobnejšia je tá, ktorá ich vznik popisu-
je prepadnutím stropu jaskne.  Ale nech
už je z nich správna ktorá koľvek, fak-
tom zostáva, že sa jedná o unikátne
potápanie vo vode, ktorá sa často oz-
načuje ako - jedna z najčistejších na
svete.

Logistika zájazdu

Lietadlom z Viedne do Cancúnu v
Mexicu. Odtiaľ po kolesách asi 50 min
do Playa del Carmen, kde sa ubytu-
jeme v príjemnom hoteli len na skok
od pieskovej pláže. Všetky apartmány
budú mať vlastnú kuchynku, sociálne
zariadenia aj obývaciu časť.

Potápanie v sladkej vode

Ponárať sa budeme v spolupráci s mi-
estnou potápačskou základňou na  dnes
už legendárnych miestach akými sú
cenoty Dos Ochos, Garden Eden,
Grand Cenote a mnoho ďalších. Voda
v týchto sladkovodných studniach je
kryštáľovo čistá. Krasová výzdoba
tvorená stalagtitmi a stalagmitmi vytvára
v interiéri týchto cavern bizarný svet
akoby z dielne autorov známych sci-
ence fiktion. V oblasti sú cenoty s rôz-
nou obtiažnosťou, keď na potápaní v
nich je vyžadovaná rôzna kvalifikácia od
A-OWD cez Cavern Diver až po Full
Cave certifikát jaskynného potápača.

Potápanie v oceáne

V tesnej blízkosti, oproti miestu nášho
mexického pobytu bude ostrov
Cozumel. Je známy najmä skvelým prú-
dovým potápaním a vzhľadom na jeho
polohu aj množstvom tropických druhov
rýb. Na Cozumel sa presunieme rých-
lym trajektom priamo z našej pláže, pre-
to aj 2-3 ponori v mori budú v dosahu
jednodňového výletu.

Mayská kultúra

Polostrov Yucatán je domov pôvodného
indiánskeho obyvateľstva Ameriky -
Mayov. Ich niekoľko tisícročná civilizá-
cia nám zanechala na polostrove
množstvo vzácnych archeologických
pamiatok, ktoré patria k zlatému fondu
svetového kultúrneho dedičstva.
prezrieme si spolu inštalácie v prírode,
navštívime pyramídy aj spoznáme
bližšie túto kapitolu ľudských dejín.

A čo nepotápači

Playa del Carmen je príjemné turistické
letovisko, na Mayskej riviére, pri po-
breží Karibského mora. Pôvodne tu bo-
la rybárska osada, ktorá sa postupne
rozrástla. Na prvý pohľad návštevníka
očarí pokojná a priateľská atmosféra,
zjavne odlišná od Cancúnu. Hlavnou
triedou mestečka je ulica 5 Avenida,
ktorá je pešou zónou, kde sa nachádza
väčšina obchodíkov so suvenírmi, veľa

Yucatán - Mexico

Termín - 
február 2012
Termín -
február 2012

Yucatán - Mexico 
Atraktívne potápanie v cenotochAtraktívne potápanie v cenotoch

http://www.aronnax.sk/travel/produkty/plavby_mexico.phphttp://www.aronnax.sk/travel/produkty/plavby_mexico.php

barov, aj zábavných podnikov. Na Playa
del Carmen sa žije tiež bohatým
večerným životom keď množstvo reš-
taurácií priam vyzýva k ochutnávke-
mexických špecialít. Za návštevu
rozhodne stojí tiež miestny kostol. 

Náš tip

Na Mayskej Riviére je
niekoľko tzv. Natura
Parkov, ktoré sú akým-
si krížencom zábav-
ného parku, zoolog-
ickej záhrady a školy v
prírode. Ich návšteva
je ideálnym doplnkom
k potápaniu a šplhaniu
sa po pyramídach.

http://www.aronnax.sk/travel/produkty/plavby_mexico.php
http://www.aronnax.sk/travel/produkty/plavby_mexico.php


Za potápaním cestujeme často letecky.
Väčšina chartrových letov z Európy do
teplejších destinácií poskytujú svojim
cestujúcim možnosť, si zbaliť výstroj
do vaku s hmotnosťou maximálne 15 kg.
Aj batožina do lietadla (cabin laguage)
je obmedzená na 5 kg a presné vonka-
jšie rozmery nepresahujúce úložný
priestor v lietadlách. Práve spomínané
parametre, dokážu vytvoriť vrásky na
čele nejedného potápača chystajúceho
sa na vysnívanú potápačskú dovolenku.

Vak

Aj samotný vak má svoju hmotnosť. Z
tohto hľadiska ten krásny farebný, potá-
pačským emblémom označený vak z
police tvojho obľúbeného potápačského
obchodu nemusí byť tým najlepším
riešením. Ale na tú tému inokedy a na
inom mieste. Teraz to zostručnime na
ideu, že potápačský vak by mal byť
nenápadný, pevný a ľahký. Lebo práve
vyššie spomínaný hmotnostný limit je
tým povestným orieškom, ktorý treba ro-
zlúsknuť.

Regulátor

Obyčajne si ho berieme do príručnej
batožiny, ktorá s nami putuje do kabíny
lietadla. Akosi sa nevieme stotožniť s
predstavou, že by sme regulátory
nechali vo veľkom vaku uloženom v
kargu. Mohol by sa poškodiť či v horšom
prípade stratiť! Regulátor balíme do
malého, z vnútra vypchaného ruksaku,
v ktorom nájde svoje teplé miestečko. 
Iným variantom je, umiestniť regulátor
do stredu veľkého vaku a obaliť ho
mäkkým šatstvom, či osuškou. Funguje

to tiež, ale akosi ho všetci radšej trans-
portujeme so sebou. 

Potápačský počítač

Túto pomerne drahú súčasť potá-
pačského výstroja dávame "vždy" do
príručnej batožiny. Veď koniec koncov
ide o skvelého pomocníka na našich
potápačských cestách. Ale posledné
roky už tento problém neriešime.
Zakúpili sme si tzv. "wristop comput-
ers", ktoré sa rozmermi aj dizajnom vi-
ac ponášajú na hodinky. Pre tých s
horším zrakom, ktorí potrebujú prístro-
je s väčším displejom máme radu.
Zamotajte si svoj počítač do šatky,
ponožiek či "čiapky-costeauovky". Nie
je to síce žiaden high-tech ochrana ale
je to funkčné. A čo funguje - to je dobré. 

U niektorých typov počítačov (najmä
americkej proviencie), sa dá vybrať
napájacia batéria. V takom prípade ju
doporučujeme na cestu lietadlom vy-
brať. Ak dôjde k problémom s
monočlánkami, nezničí to počítač. A
pochopiteľne, ani len náhodou sa
nemôže spustiť počítač samočinne a
zbytočne tak míňať napätie. 

Maska

Kvalitnejšie masky sa predávajú v plas-
tikovom obale. Ten pochopiteľne slúži
na ich ochranu a preto putuje do vaku
spolu s maskou. Do krabičky sa okrem
masky zmestia tiež drobnosti akými sú
kompas, karabínky, sk-pásky atď. Ak
však chceš ušetriť pár gramov a trocha
miesta, zroluj masku do svojho neo-
prénu.

Kompenzátor vztlaku

Vesty patria k objemnejším súčastiam
výstroja a občas robia pri balení sa do
lietadla problémy,. Bohužiaľ, niet po-
moci. Pre zmenšenie jeho objemu sa
okrem dôsledného vypustenia vzduchu
z vaku nedá už nič viac urobiť. Obyčajne
kladieme BCD do vaku na jeho spodok
ako prvú súčasť výstroja. Do určitej
miery tak vytvorí protektívnu vrstvu v je-
ho útrobách.   

Plutvy

Ak sa staneš vlastníkom ozajstného
potápačského vaku, plutvy ti doň vojdú
bez problémov. Často majú takéto vaky
špeciálne oddelenia po bokoch určené
pre plutvy. Okrem nich ich vypchaj
menšími súčasťami oblečenia alebo
tam umiestni neoprénové topánky, kuk-
ly či rukavice. Ak máš vak len s jedným

oddelením - daj ich po bokoch, čo vytvorí
vo vaku určitú ochranu pred nárazmi z
boku.

Oblek

Teraz je chvíľa pre oblek. Zroluj ho a vy-
plň jadro priestoru vaku. Skombinuj ho
s osobným šatstvom, neseserom s hy-
gienickými potrebami či knihou. Doplň
kuklou, rukavicami a neoprénovými
topánkami.

Rôzne

Všetko ostatné, čo si pravdepodobne
budeš chcieť vziať so sebou, poľahky
vpraceš do útrob vaku. Bez problémov
tam vojdú ručné svietidlá, opasok bez
závaží, hrkálky, podvodné písacie
tabličky, prostriedky proti roseniu sa
masiek.....

Balenie potápačského vaku do lietadla



Vancouver - KANADA
Na marec - apríl 2012 pripravujeme výjazdNa marec - apríl 2012 pripravujeme výjazd

Vancouver - KANADANa obdobie marec-apríl 2013
pripravujeme potápačsko-lyžiar-
sko-poznávací zájazd do kanad-
skej provincie Britská Kolumbia.
O jednej z našich výprav do tejto
časti sveta sa dočítaš aj na strane
15 našich eNews.

O krajine javorového listu

Kanada je obrovská krajina s ro-
zlohou 9 976 139 km2. Na tomto
priam subkontinentálnom území
žije približne 34 miliónov obyva-
teľov. Tvoria ich najmä Angličania
(28%), Francúzi (23%), Škóti, Íri,
Nemci, Taliani, Ukrajinci, Číňania
.... Z pohľadu cirkvi tu prevládajú
katolíci (43%), protestanti (23%)
vrátane anglikánov a baptistov.
Hlavným mestom je Ottawa, platí
sa kanadským dolárom s vyobra-
zenou Alžbetou II. (Kanada je
súčasťou britského spoločenstva
národov),  a oficiálnymi jazykmi
sú angličtina a francúzština.

Podnebie

Klimatické podmienky sú vďaka
obrovskej rozlohe krajiny veľmi
rozmanité, na najvzdialenejšom
severe a na arktickom súostroví
je drsné polárne podnebie (prie-
merné ročné teploty od 0 – 2°C a
zrážky do 200 mm). Zvyšok krajiny
je v miernom pásme s veľkými te-
plotnými rozdielmi v lete a v zime.

Turisti v Kanade

Vraví sa, že v Kanade je zdravo a

bezpečne. Preto je ako stvorená
pre spoznávanie. Funguje tu všet-
ko, čo dokáže cestovateľovi sprí-
jemniť pobyt. Aj keď história kraji-
ny má len zopár 100 rokov, Kana-
ďania sú na ňu patrične hrdí a ra-
di túto hrdosť prenášajú na dru-
hých. Vysokú úroveň organizácie
dopravy, ubytovania, gastronómie
a ďalších služieb ani netreba
zvlášť zdôrazňovať. 

Čo zažijeme

Náš jarný výjazd bude mať tri vr-
choly:

HORY - LYŽE - SNOWBOARD
Radi by sme Vám sprostredkovali
aspoň kúsok z lyžiarskej/SB tradí-
cie tejto krajiny, v ktorej  sneh má
svoje výsostné postavenie. Lyžo-
vať a boardovať budeme tak na
lokálnom kopci nad Vancouve-
rom, ako aj v jednom z najväč-
ších stredísk na svete vo Whistleri
- dejisku Zimných olympijských 
hier v roku 2010.

MESTO - KULTÚRA - ĽUDIA
Našou ambíciou bude aspoň čias-
točne zoznámiť účastníkov zájaz-
du s kultúrnymi koreňmi, zvykmi,
životnými hodnotami a pohľadom
na svet, očami súčasných obyva-
teľov Kanady. 

POTÁPANIE - PACIFIK - VRAKY
Tichý oceán na západnom pobre-
ží Kanady patrí k najlepším loka-
litám studenovodného potápania
na svete. Napriek tomu v týchto
vodách život len tak bujnie. Mož-
no tu vidieť mimoriadne veľké
živočíchy aj zástupcov tichomor-
skej flóry. V okolí Vancouveru sa
už dve desiatky rokov úmyselne
(pre potreby potápačov) potápajú
vraky rôznych lodí. Potápanie na
nich je veľmi bizarným zážitkom.

Logistika

Zájazd do Kanady bude pozostá-
vať z troch blokov, každého v tr-
vaní približne 5-6 dní tak, ako
sme ich popísali. Bude na výbere

každého účastníka, ktoré dva,
(prípadne aj všetky tri) tématické
bloky si vyberie. Súhrnú cenu zá-
jazdu ovplyvní preto výber kon-
krétnych blokov, aktuálne ceny
leteniek a ďalšie detaily.

Prečo s nami ?

V minulosti sme boli súčasťou
lyžiarskeho/potápačského prie-
myslu v Kanade, kde sme
niekoľko rokov žili a pracovali.
Terény - kopce aj oceán v okolí
Vancouveru dôverne poznáme. Aj
keď chápeme, že severoamerickú
kultúru našinec vníma najmä cez
prizmu hollywoodskych filmov, ra-
di by sme Vám Kanadu, kanaďa-
nov aj jedno z najkrajších miest
na svete ukázali z trocha iného
uhla pohľadu. Netradičnou bude
forma aj priebeh zájazdu, v kto-
rom sa skĺbi čaro komorne lade-
ného výletu s profesionálnym ve-
dením na súši, snehu aj pod
vodou.

Robert a Jana



Rekreačné potápanie
je považované za
kolektívny šport.
Bezpečné a zážitkov

plné ponory predpokladajú vzájomnú
spoluprácu pomerne nezávislých jed-
incov. Team je najčastejšie tvorený dvo-
jicou, ale v niektorých formách
rekreačného potápania aj trojicou či
vyšším počtom potápačov. 
Buddy systém, alebo partnerské potá-
panie vo dvojici, je napriek neutícha-
júcim diskusiám stále popri kvalitnej
príprave na ponor základným kameňom
obvyklého chápania bezpečného potá-
pania. Väčšina ďalších renomovaných
edukačných systémov preferuje "Buddy
systém" ako integrovanú súčasť výcviku
a sólové potápanie ako také, zásadne
odmieta.
Je omylom sa domnievať, že prvoradou
príčinou partnerského spôsobu potá-
pania je poskytovať pomoc v prípade
ohrozenia. Hlavnou úlohou spoločníka
pod vodou je predovšetkým zabrániť
tomu, aby sa vôbec niečo prihodilo.

Výber partnera

Pre správny výber spoločníka na ponor
rozhodne nestačí poznať jeho meno,
počet ponorov či potápačskú kvalifiká-
ciu. Medzi hlavné požiadavky na part-
nera patrí napríklad aj ochota sa potá-
pať vo dvojici a plné chápanie význa-
mu "Buddy systému". 

Potápači - budúci spoločníci pod vodou
by mali vzájomne poznať svoje:
-skúsenosti,
-zdravotný stav,
-stupeň trénovanosti,
-motívy a ciele potápania,
-znalosť signálov a krízových postupov,
-ovládanie funkčnosti svojho a part-
nerovho výstroja,

-hĺbkové limity,
-iné obmedzenia ...

Dôvody pre potápanie s part-
nerom

Medzi najčastejšie uvádzané argumenty
pre potápanie vo dvojici patria:
1.vzájomná kontrola
2.riešenie problémov s výstrojom
3.pomoc pri uviaznutí, zapletení,
zamotaní
4.dopomoc pri únave, vyčerpaní,
odplavení, pri kŕčoch
5.pomoc pri nedostatku, alebo zas-
tavenej dodávke vzduchu
6.pomoc pri náhlom bezvedomí
7.psychická podpora
8.odovzdávanie skúseností v praxi
9.spoločná príprava na ponor 
10.zdvojovanie, redundancia výstroja

Vzájomná kontrola

Často sme svedkami toho, že sa niek-
torí potápači, alebo inštruktori potápa-
jú sami. Zdravé sebavedomie je jedna
stránka problém, ale možnosť pomoci
partnera v prípade rozvíjajúcej sa krízy
pravdepodobne druhá. Pod vzájomnou

kontrolou máme na mysli najmä tú sku-
točnosť, že zorné pole potápača v
maske je značne obmedzené. V prí-
pade dvoch potápačov je väčší pred-
poklad včasného rozpoznania prípad-
ného nebezpečenstva, rýb či iných ob-
jektov záujmu potápačov o niečo skôr.
Ide aj o pravidelné pozorovanie part-
nera, jeho vyváženie, spôsob dýcha-
nia a celkové správanie.

Riešenie problémov s výstrojom

Niektoré časti vlastného tela či výstro-
ja sú pre potápača nielen neviditeľné,
ale často aj nedosiahnuteľné. Partner
pri potápaní znamená preto možnosť
neustálej vzájomnej kontroly výstroja
čo sa z hľadiska prevencie stáva
dôležitým faktorom bezpečnosti. Svojho
druha bezodkladne upozorňujeme na
odstávajúci, či nesprávne uložený
výstroj.

Pomoc pri uviaznutí, zapletení či
zamotaní sa

V prípade banálneho zamotania sa do
rybárskeho vlasca, je dopomoc part-
nera príjemná a vítaná. Naproti tomu pri
vážnejších uviaznutiach v lanách či v
sieťach je prítomnosť druha nevyhnut-
nosťou.

Dopomoc pri únave, vyčerpaní,
odplavení, či kŕčoch

Dopomoc partnera pri úbytku síl, najmä
v podmienkach morského potápania
môže byť veľmi významným faktorom
a značne uľahčiť riešenie krízovej situá-
cie.

Pomoc pri nedostatku alebo zás-
tave vzduchu

Napriek neustálemu zdokonaľovaniu
výstroja rekreačného potápača,

Príčiny a ciele partnerského potápania



nemôžeme úplne vylúčiť zástavu
dodávky vzduchu následkom technick-
ej závady. Častokrát je octopus tvojho
partnera, či iný náhradný zdroj dýcha-
nia najmä v stredných hĺbkach prak-
ticky jediným spôsobom riešenia tejto
krajnej situácie.

Pomoc pri náhlom bezvedomí

Bezvedomie pod vodou je nesmierne
vážnou situáciou kde rýchla reakcia
partnera a jeho konanie môže byť
jazýčkom na váhach života a smrti.

Psychická podpora

Moderná psychológia, najmä teória
riešenia krízových situácií dokazujú, že
potápač vo dvojici lepšie odoláva stre-
su a neskôr podľahne skratovému či
panickému jednaniu.

Odovzdávanie skúseností v praxi

Obvykle sa vedúcim ponoru stáva
skúsenejší a trénovanejší potápač, ale-
bo ten, ktorý je lepšie oboznámený s
danou potápačskou lokalitou či náplňou
ponoru. Najkvalifikovanejší potápač by
mal viesť ponor, nie však každý.
Odovzdanie vedenia ponoru menej
skúsenému partnerovi je vynikajúcou
príležitosťou nadobúdania nových potá-

pačských schopností a zručností.

Spoločná príprava na ponor 

Je samozrejme predpokladom kvalit-
nejšieho plánu ponoru. Preto partner-
stvo začína už na súši, pri výbere vhod-
ného miesta, času a spôsobu ponoru,
prístupových ciest, atď. Počas ponoru
potom predpokladáme dvojitú kontrolu
dodržiavania plánu ako aj overovanie si
jeho aktuálnosti vzhľadom na meniace
sa vonkajšie podmienky.

Redundancia výstroja

Zdvojovanie výstroja je nepriamou
výhodou partnerského potápania. Na
mysli tým máme najmä svietidlá a
prístrojové vybavenie, kedy dva
hĺbkomery, kompasy či potápačské počí-
tače znamenajú za predpokladu vzájom-
ného porovnávania si hodnôt zvýšenie
bezpečnosti. 

Úvaha na záver

Aké vlastnosti by si rád našiel u svojho
partnera ? Sú to obetavosť, disciplino-
vanosť, odborné vedomosti, kvalifiko-
vanosť, kvalitný výstroj a ďalšie ? Ak je
tvojou odpoveďou áno, uvedom si sku-
točnosť, že pravdepodobne tie isté
atribúty a požiadavky má tvoj partner na
teba. Paradoxom je tiež, že o potreb-
ných charakteristikách a vlastnostiach
svojich partnerov sa najlepšie dozvedáš
vtedy, ak im niektoré chýbajú. Rovnako
platnou je opäť spätná väzba.  Hoci nie
sme dokonalí, je v záujme bezpečného
potápania aby si si ty aj tvoj tradičný
potápačský spoločník uvedomovali
princípy partnerského systému potá-
pania. Snažte sa ich pridŕžať, učiť sa od
seba navzájom a postupne so zvyšo-
vaním náročnosti zdokonaľovať !

ELBA - KORZIKA
Katamarán Belina
14. - 21. jún 2012
26. júl -2. august 2012
13.- 20. september 2012

ČERVENÉ MORE
Pobyt na safari lodiach
5. - 12. máj 2012
23. - 30. jún 2012
30. jún - 7. júl 2012
13. - 20. október 2012

JADRAN
Rodinné plavby
30. jún - 7. júl 2012
7.- 14. júl 2012

Termíny našich plavieb pre rok 2012



Termín:
2.-4. december
Termín:
2.-4. december

Berlína 
Mestský výlet do hlavného mesta SRNMestský výlet do hlavného mesta SRN

Berlína
Poďte s nami a zažijete najlepšie
indoorové kúpanie na svete!

Dynamický, hektický, multikultúrny -
taký je Berlín. Neprekypuje síce his-
torickými zákutiami, za návštevu však
rozhodne stojí.

Brandenburská brána

Najnavštevovanejšou pamiatkou po
Brandenburskej bráne zostáva aj 20
rokov po zbúraní fragment Berlínskeho

múra. Z pôvodných 160 km steny, ktorá
delila Berlín na Východný a Západný,
dnes zostalo 1 300 metrov známych
ako East Side Gallery. 118 umelcov z
21 krajín ju pomaľovalo pestrými grafit-
mi a vznikla tak pozoruhodná galéria
pod šírym nebom. 

Ďalšie pamätihodnosti

Berlínske skvosty ako sú Víťazný stĺp,
Potzdamer Platz so zvyškami
Berlínskeho múra, zámok Bellevue, roz-
valina kostola Gedächtniskirche a iné sa
dajú vzhliadnuť aj zrýchlenou formou -
z horného poschodia najznámejšej au-
tobusovej poschodovej linky  číslo 100

alebo číslo 200. 

Múzeá

Berlín je domovom vyše 160 múzeí na-
jrôznejšieho druhu (Pergamonské
múzeum,  Egyptské múzeum, s orig-
inálom sošky Nefertiti, Múzeum erotiky
.....) Najznámejšie z nich sa volá
Museumsinsel, teda Ostrov múzeí  a leží
uprostred mesta na ostrove Fischerinsel,
na rieke Spréve. Jedinečný súbor piatich
múzeí prezentuje 6 000 rokov staré
artefakty z histórie ľudstva, zozbierané
nemeckými archeológmi v najrôzne-
jších kútoch sveta. 

Centrum mesta

Tradičným centrom Berlína je
Alexanderplatz, námestie s dominant-
nou televíznou vežou (Fernsehturm) a
Chrámom Panny Márie. Miestna trieda
Kurfürstendamm (podľa Berlínčanov
Ku-damm) je obchodným, nákupným
a kultúrnym centrom mesta. 

Vrchol zájazdu

Tropický raj nájdeme v aquaparku.
Navštívime centrum, umiestnené v naj-
väčšej samostatne stojacej hale bez
podporných vnútorných pilierov na
svete. Meria 360 m, je vysoká 107 m a
široká 210 m. Dosť na to, aby sa do nej
zmestili nielen umelé pláže s pieskom
a slnečníkmi, more a palmy, ale aj trop-
ický prales či celá prímorská dedinka s
reštauráciami s ponukou exotických
jedál. Hala pôvodne slúžila ako letecká

základňa sovietov, ktorí ju chceli využiť
na výrobu vzducholodí. Tento plán však
zapadol prachom. V roku 2004 ju kúpil
malajzijský koncern a za krátkych 8
mesiacov vybudovali najväčší európ-
sky tropický raj.
Nájdeme tu 7 m širokú piesočnú pláž,
bazén Južné more s rozlohou 4 tisíc m2,
Lagúnu Bali, vodopády, divokú vodu,
vírivky a 3 obrovské tobogány. Jeden z
nich je najväčším v Nemecku, meria až
25 metrov a pri spustení sa z neho dosi-
ahneme rýchlosť až 70 km/hod.
Nechýbajú ani sauny a soláriá. Teplota
vzduchu v hale dosahuje okolo 28 st. C,
teplota vody je 28-31 st., vo vírivke až
38 st. a vlhkosť vzduchu dosahuje 70
%. Domčeky v tropických dedinkách sú
napodobeninami stavieb z Thajska,
Bornea či Bali, v dažďovom pralese je
vysadených asi 50 tisíc kusov rastlín,
dohromady ide o 600 druhov. 
Okrem paliem, banánovníkov,
kakaovníkov tu môžete vidieť i mä-
sožravé rastliny. Pri prechádzke nás
budú sprevádzať autentické zvuky džun-
gle! Dedinky sú počas dní aj večerov de-
jiskom rôznych predstavení exotických
tancov, iluzionistov či akrobatov. 

Logistika zájazdu

Bývať budeme v slušnom a relatívne lac-
nom hotely. S výnimkou tropického ra-
ja, ku ktorému sa dovezieme autom,
sa budeme po Berlíne pohybovať mest-
skou hromadnou dopravou. Informácie:

travel@aronnax.sk

mailto:travel@aronnax.sk


Sponzori a partneri 

Aronnax je hrdým spoluorganizátorom najväčšieho potápačského podujatia roku 2012 na Slovensku

Organizátori

Prvý februárový víkend sa v Bratislave uskutoční 11. ročník stretnutia technických
potápačov z SK a CZ.  V line-upe prednášajúcich sú legendy ako Bill Stone, Pascal
Bernabe, Phil Short, ako aj poprední potápači z našich a okolitých krajín.
Ide o ojedinelú príležitosť vidieť, počuť a potriasť rukou s najlepšími potápačmi
planéty.
Ceny v tombole sú až neuveriteľne atraktívne, pričom matematika predpokladá, že
každý 20 účastník vyhráva. Sú v nej skútre, počítače, zájazdy aj potápačské helmy!
Obsah meetingu, podrobný program s menami prednášajúcich ako aj spôsob prih-
lásenia sa nájdeš na stránke: www.techmeeting.eu

http://www.techmeeting.eu


Jeden z najznámejších vrakov vo-
jenskej ponorky leží v 40-metrovej
hĺbke vo francúzskych vodách pri
myse Camarat neďaleko turistického
centra Saint Tropez 

Väčšina začínajúcich potápačov si
pod pojmom vrakové potápanie pred-
staví obrázok ako vystrihnutý z
kresleného vtipu. Takmer nikdy v ňom
nechýba pieskové dno s kýlom a do-
hora trčiacimi zbytkami lodných rebier
akejsi galeóny, v ktorej útrobách
spočívajú truhlice s bájnymi pokladmi.
Ale vrakom nenazývame len torzá
oplachtených plavidiel, ale aj zostatky
automobilov, lietadiel ba aj lokomotív.
Medzi rarity, ktoré dokážu potešiť srd-
ce milovníka vrakového potápania
patrí aj tých niekoľko ponoriek, ktoré
ležia v dosahu hĺbkových limitov
rekreačných potápačov. 

Aj keď subjektívny pohľad na krásu
jednotlivých vrakov môže byť odlišný,
vrak ponorky RUBIS je v radoch potá-
pačov považovaný za jeden z najkra-
jších na svete. Túžba ponoriť sa na
tejto lokalite je v potápačskej komu-
nite taká samozrejmá ako pre arche-
ológov návšteva pyramíd v Gíze na
predmestí Káhiri.

Rubis patril do triedy ponoriek typu
Saphir. Toto plavidlo s dĺžkou 66 m,
šírkou vyše 7 m a výškou vo veži 9 m

bolo postavené v
Toulonských lodeniciach.
Po spustení na vodu v
roku 1933 bolo zaradené
na kladenie mín. S hmot-
nosťou 923 ton Rubis

dosahoval rýchlosť 12 uzlov na hla-
dine, respektíve 8 uzlov pod vodou.
Jeho operačná hĺbka sa pohybovala
okolo 80 metrov a posádku tvorilo až
40 námorníkov a 5 dôstojníkov.

Z historických prameňov vieme, že
ponorka položila počas 28 plavieb
celkom 683 mín, ktoré sa stali príči-
nou potopenia pätnástich doprovod-
ných plavidiel siedmych hliadkových
člnov a jednej nákladnej lode s výt-
lakom 4360 ton, nepočítajúc ťažko
poškodenú ponorku. Na konci vojny
sa Rubis triumfálne vrátil do Toulonu,
kde posádke udelili najvyššie
francúzske a britské vyznamenania.
Po generálnej oprave ponorka Rubis
niekoľko rokov slúžila ako cvičné
plavidlo francúzskeho námorníctva. V
r. 1950 ju prestavili na plávajúce
cvičisko pre námorných kadetov a
neskôr slúžila aj pri pokusoch so
sonarom. 

Stratégia potápania na ponorke Rubis
vychádza z ubytovania na pláži južne
od Saint Tropez a využitia služieb mi-
estneho potápačského centra. Našim
sprievodcom po vrakoch, ktorých je v
týchto vodách neúrekom, sa stal vo
Francúzsku žijúci Nemec Alex. Na mi-
esta ponorov sa tu potápači dopravu-
jú rýchlymi, 6-8 metrov dlhými na-
fukovacími člnmi.

Brífing pred ponorom bol pomerne
stručný a obmedzil sa na základné
parametre zostupu. Viac ani nebolo
treba. Každý z nás bol dôkladne
pripravený a poznal históriu ponorky,
ktorá bola nositeľkou Záslužného
kríža za účasť v oslobodzovacích bo-
joch druhej svetovej vojny. Ako hrdinu
ju so všetkými poctami potopili v roku
1958 len preto, aby sa vyhla potupné-
mu osudu - zošrotovaniu. Jej vrak sa
tak na dlhé roky stal nemým pamät-
níkom nefalšovaného hrdinstva
posádky a ojedinelým historickým ob-
jektom.

Osobitne nás však vystríhali pred
penetráciou do vnútra ponorky. V jej
útrobách údajne žije niekoľko mimori-
adne veľkých exemplárov morských
úhorov. Je to tvor, ktorý vďaka ostrým
zubom a nesmierne dôraznému
stisku čeľustí dokáže ublížiť aj
človeku. Na ilustráciu nám francúzsky
divemaster ukázal niekoľko fotografií,
na ktorých bola tvár muža v neopréne
poznačená dvoma nepeknými rana-
mi. Aj taká môže byť daň za vniknutie
do kráľovstva obyvateľov vrakov
morí.
Po brífingu montujeme výstroj a naša
potápačská skupinka - päť mužov a
tri ženy - sa plná očakávania nalodila
do člna. Náš sprievodca Alex smeruje
nafukovací čln na otvorené more.
Naviguje pre nás nepochopiteľným
spôsobom, a akoby riadený nejakým
šiestym zmyslom približne po

štvrťhodinke absolútne suverénne
vyhlási, že sme dosiahli lokalitu nad
vrakom ponorky Rubis. Náš údiv je
o to väčší, že z miesta, kde vrak
údajne leží, pre rannú a pomerne
hustú hmlu nevidíme kontúry brehu
dostatočne jasne na to, aby sme
boli schopní zamerať prípadné tere-
strické body aa použiť metódu trian-
gulácie.

Jeho slovám však veríme a po krátkej
príprave padáme do azúrovej hlbiny.
Už po poklese o niekoľko metrov sa z
temnoty postupne za-
čali vynárať kontúry
slávneho plavidla.
Najskôr sa
nedokážeme na vraku
orientovať, ale po pri-
blížení na hĺbku prib-
ližne 25 metrov už
celkom presne rozlišu-
jeme provu aj zadnú
časť ponorky.

Vrak si dodnes za-
choval veľa zo svojej
dôstojnosti a
pochmúrneho, až
hrozivého zjavu. V je-
ho okolí na dne niet
žiadnej vegetácie len
samý piesok. Zdá sa,
akoby len uspatý číhal
a čakal na pokyn nev-
iditeľného veliteľa aby
opäť ožil, zdvihol sa z
dna odplával do šedo-
modrých hĺbok plniť
ďalšie bojové úlohy. 

Pri pohľad na majestát-
nosť plavidla sa ne-
dokážem odosobniť od
výjavu, ktorý sa mi ako
film premieta pred oča-
mi a ktorý poznám z lit-
eratúry. Dňa 26. ok-
tóbra 1976 sa na hladine na mieste
potopenia Rubisu ešte raz ro-
zozvučala siréna vojenskej lode
Daphnée. Jej veliteľ predniesol krátky
prejav a palubné delo vystrelilo 19
rán čestnej salvy. Do vĺn potom puto-
val popol zosnulého admirála
Cabariera - rytiera Čestnej légie,
náčelníka štábu francúzskeho vojen-
ského námorníctva a prvého veliteľa
tohto slávneho plavidla. Tak znela je-

ho posledná vôľa - byť pochovaný
blízko čestného hrobu ponorky Rubis.
Prehliadku začíname od veliteľskej

veže. Dosiaľ ju zdobí
výstupok periskopu,
určeného na po-
zorovanie situácie
nad hladinou. Aj keď
je ešte pokrytá ple-
chom, jej vrstvy sa
začínajú odlupovať. V
tesnej blízkosti mostí-
ka sa paluba
kruhovite rozširuje a
označuje miesto, kde
kedysi stálo delo.
Dokonca rozozná-
vame aj zvyšky
zábradlia, pôvodne
vedúceho od mostíka
k delostreleckému
stanovišťu. Dnes sa
tu preháňajú len
početné kŕdle rýb.
Výrazným detailom
mohutnej prednej
časti, týčiacej sa
vysoko nad dnom, je
píla na rezanie sietí,
cez ktorú splýva mo-
hutný zväzok
spletených lán a
reťazí. Práve na
prednej časti ponorky
sa zub času pod-
porovaný procesom
korózie podpísal na-
jviac. Krycí plášť jej

trupu je silne poškodený, čo umožňu-
je nahliadnuť do jej vnútra, miestami
až na dno ponorky. Kužely našich svi-
etidiel odhaľujú neuveriteľné množst-
vo rôznych zariadení, komôrok,
otvorov vytvárajúcich akýsi labyrint,
ktorý sa celkom prirodzene stal do-
movom morskej fauny a flóry. 

Záver nájdeš na stránke Scuba.sk
www.scuba.sk/travel/najmilsie_robert.php

Na legendárnom vraku ponorky RUBIS

http://www.scuba.sk/travel/najmilsie_robert.php




Môj ponor v 
termáli Meleg Víz
Konečne!!! Je október a ja si nedoč-
kavo 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 kôp-
ka, všetci vybavení špičkovým výstro-
jom a poriadnou 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
tábora. Naše ubikácie sú už pripra-
vené a uvítací výbor v podobe jednej
osoby myšacieho pohlavia, túžobne
čakajúcej na zvyšky zo stola tiež. Ver-
ný 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 naraňa-

jkovať. A teraz to začalo. Po
úmornom hľadaní sa mi konečne po-
darilo objaviť stravovacie zariadenie.
Teda s prižmúrením oboch očí. Po dl-
hom rozmýšľaní som dospel k ná-
zoru, že rohlíky použijem ako olovo
na dováženie, prípadne ako base-
ballovú pálku.
Miestom ponoru bolo jazierko s
priemerom asi 50 metrov so zakotve-
ným člnom v jeho strede, z ktorého
visia laná so záložnými fľašami pre
prípad vynútenej bezpečnostnej za-
stávky. 
Po príprave a formalitách pred po-
norom vstupujeme konečne v trojici
do vody. Ja v strede, Fero naľavo a
Jano napravo. Keďže viditeľnosť sa
pohybuje okolo 1 metra, vzorovo sa
navzájom uväzujeme. Pomaly pláva-
me ku stredu, kde sa rozďavuje otvor
vedúci k spodnému rozšírenému
priestoru. Klesáme, snažiac sa dosi-
ahnuť plánovanú hĺbku a pozorujem
ako sa viditeľnosť postupne stráca
úplne. Dopadáme na dno a začína sa

konečne niečo diať. V takmer úplnej
tme si "odtrápime" približne 15 minút
ponoru, keď mi môj partner zrazu dá-
va signál k výstupu. Súhlasím, preto-
že viditeľnosť začína dosahovať zá-
porné hodnoty, keď v tom vidím malý
zádrhel. Fero je vľavo a v ústach má
môj oktopus. Určite by sa uživil ako
vreckár, pretože som si vôbec nevši-
mol, že mi ho berie. Na môj zvedavý
signál odpovedá, že má malé problé-
my. 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
sledujem, ako Fero úplne pasívne visí
a v tvári má absolútne apatický výraz,
akoby 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 ryba na háčiku by
bol určite v inej situácii zábavný, teraz
však nasleduje niečo iné. Keďže ne-
ustále stúpam, octopus sa mu vytrhá-
va z úst a tak sa rutinérsky vyzlieka z
kompenzátora a v štýle "Magická hl-
bočina" smeruje nahor. Medzitým sa
končí aj môj výstup, pretože prázdna
J.-ova vesta ma ťahala A. aj M. dolu.
Tak odrezávam lano a ja predvádzam
divákom vynorenie á la Lietajúca ry-
ba. J. už na hladine začína veselo a
bezstarostne komunikovať so všet-
kým obyvateľstvom a tak jediným
problémom zostáva jeho investícia do
výstroja, ktorého sa frajersky zbavil.
Tento problém za nás rieši najbližšie
vynorujúci sa miestny potápač s pl-
nou náručou jeho majetku. To potá-
panie naozaj stálo za to. Bolo to pre
nás poučením a neskôr vzhľa-dom ku
šťastnému koncu aj zábavou pre
všetkých ostatných, pre ktorých sa
stávame terčom duchaplných vtipov.

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

Pripraviť sa - Pozor - Štart ....!

Stroskotanec a pôžitky ...
Muž stroskotal na pustom ostrovčeku, kde ledva prežil sám 10 rokov. Jedného
dňa čosi spozoruje na horizonte a pomyslí si, "To nie je loď". Keď sa predmet
viac priblíži, opäť si pomyslí, "Nie je to čln". A po ďalšom priblížení, "Ani plť to
nie je". Nakoniec sa z príboja pred ním vynorí nádherná žena v kompletnom
potápačskom výstroji!

Žena podíde k nemu a pýta sa, "Kedy si mal naposledy cigaretu?"
"Pred 10 rokmi!" zvolá. Potápačka siahne do ľavého vrecka a z vodotesného
puzdra vytiahne krabičku cigariet. Ihneď po nej siahol, zapálil si a po dlhom
hlbokom vdychu vyfúkne dymový kruh a vzdychne, "Óh, to je slasť!"

Žena sa opäť pýta, "Koľko rokov uplynulo, odkedy si mal posledný drink?"
"10 rokov" odvetil, "10 rokov!" zopakoval.
Kráska siahne do pravého vrecka a vyčarí ploskačku, ktorú podá stroskotan-
covi. Ten sa dlhým dúškom labužnícky napije a povie, "Uf, to je fantastické!"

Potom si žena pomalým pohybom hlboko rozopne zips potápačského obleku a
zašepká "A koľko času ubehlo odvtedy, čo si zažil skutočné rozptýlenie?"
Muž vyskočí a radostne zvýskne, "Ó bože, neuveriteľné! Nevrav že si priniesla
aj sadu golfových palíc?" 

http://www.scuba.sk


Nedali sme sa na BDM zahanbiť

5 tipov na akcie centra Aronnax - Dec. 2011
Mestský zájazd - Berlín, Nemecko
2.- 4. december   2011
Berlín má čo ponúknuť. Svetoznáme múzeá, galérie, bu-
dovy a miesta kadiaľ kráčala história. A k tomu jeden z na-
jväčších Aquaparkov na svete so šmykľavkami aké si ešte
nezažil!

Potápačská streda, Bratislava
7. december 2011

Ďalšie napínavé spoločné sedenie prinesie prezentáciu ak-
cií z posledného obdobia. Potápačské stredy, (vždy prvá
v mesiaci) sa uskutoční 7.12.2011 o 18.30 hod v reštau-
rácii Delfín, Ružová Dolina 18, Bratislava.

Zdobenie a uloženie vianočného
stromčeka pod hladinu Štrkovca
18. december 2011
Stará dobrá klasika. Pred Vianočnými sviatkami si ho vyz-
dobíme a zanoríme pod štrkovecký ľad. Potom na ponor
3kráľový, si ho pekne sporiadane zasa vyberieme. Akcia
je otvorená pre všetkých, ktorí sa neboja chladu.

Vianočné posedenie, základňa Aronnax
22. december 2011 

Na Vianočný večierok volám k nám všetkých potápačov
ich partnerov aj deti. Prídte k nám ochutnať z našej ka-
pustnice, vypiť slávny punč a zajesť pár sladkostí. Budú
darčeky, tombola pre deti, aj zopár nových songov v po-
daní Aronnax Band Tria. Nadýchnime sa spolu!

Kurz 1. pomoci a resuscitácie - BA
sobota 10. december 2011
Školenie bude vedené pútavou formou. Záujemcovia si
budú môcť vybrať z troch programov. 
A: kompletný kurz ukončený certifikátom. 
B: „refresh“ pre tých, ktorým skončila po 2 rokoch platnosť
C: kurz bez certifikátu, len pre získanie zručností 
www.aronnax.sk/skola/kurzy/zachranarske/cpr_ox.php

Keď sme v roku 2007
po prvýkrát pricestovali
do Trenčína na bad-
mintonový Potápačský

turnaj miešaných párov, poriadne
sme nafasovali. Skončili sme
beznádejne poslední. Telá nás na
druhý deň riadne boleli, ale skonšta-
tovali sme, že Trenčania sú fajn par-
tia a že to stálo za to. Odvtedy uply-
nulo pár rokov. Zlepšili sme sa, naše
deti sme dali do badmintonových
krúžkov a hľa.... Začali sme sa poma-
ly posúvať vo výsledkových listinách
smerom nahor! Z posledného turnaja,
v uplynulom týždni sme dokonca brali
aj medailové pozície! Ale napriek
našemu súčasnému nadšeniu, zostá-
va stále platné Coubertinovské: „Nie
je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa!“

http://www.aronnax.sk/skola/kurzy/zachranarske/cpr_ox.php

