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Niektoré súčasti výstroja, napríklad
oblek, topánky či rukavice, chce mať
každý potápač svoje vlastné. Iné si
pravidelne požičiava (fľašu a olovo).
Vzduch pochopiteľne dostane na každej
základni. Ale čo so zbytkom ?
Niekto možno zatúži mať vlastný kom-
penzátor vztlaku. Regulátor - ktorému
by bezvýhradne veril a v prípade ktorého
má jasný prehľad o intervaloch jeho
servisovania či jeho technických
možnostiach. A potom sú tu ešte počí-
tače, chápané aj ako hračky modernej

Priznám sa, že napriek tomu že si vážim
ľudí čo dosiahli akúkoľvek výnimočnosť
v ktorejkoľvek stránke ľudského bytia,
rád čítam biografie veľkých a uznávam
úspešných, boli mi od počiatku môjho
chápania okolia sympatické osobnosti
všestranné a jedinci univerzálni. Na
potápaní mám rád, že na rozdiel od
masami veľmi populárnych ľudských
činností či záľub, sa jedná o veľmi kom-
plexný šport. Spája v sebe mnohé podľa
môjho názoru veľmi pozitívne ľudské
vlastnosti akými sú: obetavosť, zod-
povednosť aj zmysel pre kolektívnosť.

Manipulácia s potápačským výstrojom
vyžaduje určitú dávku technického
myslenia, precíznosť aj manuálnu
zručnosť. Plánovanie aj samotný
priebeh ponoru podmieňujú disciplína
a presnosť. Úspešná komunikácia pod
vodou je daná dôvtipom aj hereckými
vlastnosťami. Spoznávanie rýb a ďalších
živočíchov, chovanie sa mora a ďalšie
prírodné javy predpokladajú osvojenie
si poznatkov z biológie, zemepisu,
chémie aj ďalších vedných disciplín
Mám rád tú komplexnosť v potápaní.

Robert Korim

súčasnosti.
Ak máš množstvo záľub či venuješ sa
viacerým materiálovo náročným špor-
tom, možno si budeš chcieť zadovážiť
potápačský výstroj z druhej ruky.
Výbornou príležitosťou na to bude aj-
nami organizovaná ScubaBurza v sobo-
tu 8. októbra 2011 na našej základni v
domčeku na adrese Líščie Nivy 21 v
Bratislave. Vstupné 2 Eur je rovnaké pre
kupujúcich aj predávajúcich. Ak budeš
predajca, zaregistruj sa na mailovej
adrese: centrum@aronnax.sk
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Zatvárame základňu

Sezóna na našej základni v
Prišćapac na ostrove Korčula v

Chorvátsku sa pomaly blíži ku kon-
cu. Aj keď hlásia na najbližší týždeň

stále ešte 31 stupňov Celzia a
teplota vody neklesla pod 24

stupňov, dni sa krátia. Ale na druhej
strane tých 24 stupňov je až na
dno! Poď s nami na záverečný

týždeň do Chorvátska! Cestujeme v
stredu 28. septembra a na základni

budeme ešte celý prvý 
októbrový týždeň. Bude skvelé

potápanie a dobrá nálada.
Registruj sa na: travel@aronnax.sk
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Bude zasa ScubaBurza výstroja
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Asi každého z nás as-
poň v určitom období
detstva nadchýňala
predstava stať sa

archeológom a objaviť raz čosi cenné.
Keď sa väčšina mojich priateľov začala
zaoberať potápaním, hltať
Cousteauove seriály a neskôr dobro-
družné filmy z vodného prostredia,
veľkú časť našich snov zaberali imag-
inárne nálezy starých španielskych
galeón. Staré zbrane, truhlice plné zla-
ta, drahokamy a šperky. Pravda nikdy
v nich nechýbalo slavnostné vyťaho-
vanie starých kanónov navijakom na
palubu doprovodnej lode.
A zrazu bolo tu! Na jednej z lokalít,
kam dochádzame člnom z našej potá-
pačskej základne Prišćapac na os-
trove Korčula, sme už pred rokmi našli
čosi, čo nám tvarom pripomínalo
mosadzné delo. 
Až po dlhom čase sme sa odhodlali
neinvazívnou metódou očistiť objekt
od stáročných nánosov. Pracovalo sa
jemne a ohľaduplne. Väčšine z nás
sa pri tom v hlavách odvíjal ten pocit
z detsva a predstavám nebolo konca.
Prácu sme sa znažili zdokumentovať,
ale vzrušenie bolo veľké. 
Hypotéza sa nakoniec potvrdila a pod
odstránenou vrstvou kalcitových
schránok a ďalšej činnosti mora sa
objavila zadná časť kanónu. Jasne je
vidieť tvar a cirkulárne reliéfy dela. Je
to nepochybne odlievaný kanón!
Naša radosť bola značná, dokonca
bolo aj šampanské. Vzrušenie
nakoniec opadlo a odrazu sa priplazili
kdesi zozadu našich myslí pálčivé
otázky:
- Čo teraz s tým ? 
- Kde ako to nahlásiť ? 
- Kopať ďalej ?
- Alebo všetko ututlať ?
....skutočne nevieme ... 

V takomto stave sme delo našli...

Pracovali sme veľmi neinvazívne 

A takto si naše delo predstavujeme

Cirokovou kefou aj holými rukami

Našli sme delo - ale čo ďalej s ním ?



V zovretí ľadu ..... 

- Musíme byť rýchlejší ako mráz. To je
všetko. Cez deň som niekoľko hodín
zaťato kopal. Práca mi dodávala vieru.
Ostatne, pracovať znamenalo odísť z
Nautila, znamenalo dýchať priamo čistý
vzduch, načerpaný z nádrží a dodávaný
Rouquayrolovým prístrojom, znamena-
lo odísť z vydýchaného a skazeného
ovzdušia lode.
K večeru bola jama vyhĺbená o ďalší
meter. Keď som sa vrátil na loď, skoro
som sa zadusil kysličníkom uhličitým,
ktorým bol vzduch presýtený. Ach, prečo
sme nemali chemické prostriedky, ktorý-
mi by sme boli mohli odstrániť ten je-
dovatý plyn! Kyslík nám nechýbal. Vo
vode okolo nás ho bolo bárskoľko, a
keby smejú boli rozkladali našimi moc-
nými elektrickými článkami, boli by sme
si obnovili tento oživujúci plyn. Veľa som
o tom uvažoval, ale čo z toho, keď na-
mi vydychovaný kysličník uhličitý už
zaplnil všetky časti lode? Aby sme ho
mohli neutralizovať, boli by sme potre-
bovali naplniť nejaké nádoby hydroxy-
dom draselným a stále nimi triasť. Lenže
tej látky na lodi nebolo a nič ju nemoh-
lo nahradiť. Večer musel kapitán Nemo
otvoriť kohútiky na nádržiach a vpustiť
do Nautila trochu čistého vzduchu. Bez
toho opatrenia by sme sa neboli pre-
budili. Na druhý deň, 26. marca, som
pokračoval v práci na hĺbení piateho
metra. Bočné steny a spodok ľadovej
bariéry viditeľne hrubli. Bolo zrejmé, že
sa spoja prv, než sa Nautilus dokáže
uvoľniť. Na chvíľku sa ma zmocnilo zú-
falstvo. Čakan mi temer vypadol z ruky.
Načo mám hĺbiť jamu, keď aj tak za-
hyniem udusením, keď ma rozdrví vo-

da, ktorá sa mení na kameň, keď mám
prežiť múky, ktoré by ani ukrutní divosi
nevymysleli? Zdalo sa mi, že som medzi
strašnými čeľusťami obludy, ktoré sa
nezadržateľne blížia k sebe.
V tú chvíľu kapitán Nemo, ktorý viedol
prácu a sám tiež pracoval, prechádzal
popri mne. Dotkol som sa ho rukou a
ukázal mu steny nášho väzenia. Ľadová
hradba na pravej strane sa priblížila na-
jmenej na štyri metre k Nautilu. Kapitán
ma pochopil a kývol na mňa, aby som
išiel za ním. Vrátili sme sa na loď. Dal
som si dolu skafander a zašiel som s
kapitánom do salónu.
- Pán Aronnax, povedal mi, musíme sa
pokúsiť nájsť nejaký   účinný prostriedok,
ináč budeme zatmelení v tuhnúcej vode
ako v cemente.
- Áno, - povedal som, - ale čo sa dá ro-
biť?
- Ech! - zvolal kapitán. - Keby bol môj
Nautilus dosť pevný, aby vydržal ten
tlak, a nebol ním rozdrvený!
- Ako? - spýtal som sa nechápuc, čo
vlastne kapitán myslí.
- Nerozumiete, - pokračoval, - že by
nám zamŕzanie vody mohlo pomôcť?
Nie je vám jasné, že zamrznutá voda
roztrhne ľadové polia, ktoré nás väznia,
tak ako roztrhne aj najtvrdšie kamene,
keď zamŕza? Neviete, že to je sila, ktorá
by nás mohla spasiť?
- Áno, kapitán, možno je to tak. Ale aj
keď je Nautilus akokoľvek schopný klásť
odpor, nevydrží strašný tlak a ostane z
neho len plechový plát.
- Viem to, pane. Nemôžem sa preto
spoliehať na pomoc prírody, ale na seba.
Musíme  brániť zamŕzaniu. Musíme ho
zastaviť. Nezvierajú sa len bočné steny,
ale ani pred, ani za Nautilorn neostáva
viac ako tri metre vody.         
- Ako dlho nám vzduch z nádrží umožní
dýchať na lodi? - spýtal som sa.
Kapitán mi pozrel do očí.

- Pozajtra, - povedal, - budú nádrže
prázdne!
Zalial ma studený pot. Ale prečo ma
vlastne tá od poveď zarážala? Dňa 22.
marca sa Nautilus ponoril a dnes už bo-
lo 26. marca. Už päť dní sme žili zo zá-
sob vzduchu na lodi! A zvyšky
dýchateľného vzduchu bolo treba nechať
pre tých, ktorí prerúba-vali ľad. Ešte aj
vo chvíli, čo píšem tieto riadky, vybavu-
jú sa mi dojmy tak živo, že sa ma nev-
dojak celého zmocňuje hrôza a márn
pocit, akoby mi v pľúcach chýbal vz-
duch.
Kapitán Nemo medzitým nehybne sedel
a mlčky premýšľal. Bolo vidieť, že na
niečo prišiel. Ale zdalo sa mi, že tú
myšlienku odmieta. V duchu si dával
zápornú odpoveď. Napokon mu vykizli
z úst tieto slová:
- Vriaca voda! - zašepkal.
- Vriaca voda?! - zvolal som.
- Áno, pán profesor. Sme uza-
vretí v pomerne malom priestore.
Nezvýšili by prúdy vriacej vody, ktoré
by pumpy Nautila neprestajne chrlili,
teplotu vody a nespomalili by zamŕzanie?
- Treba sa o to pokúsiť, - povedal som
rozhodne. - Pokúsime sa, pán profesor.
Teplomer vtedy ukazoval vonku sedem
stupňov pod nulou. Kapitán Nemo ma
zaviedol do kuchyne, kde pracovali veľké
destilačné prístroje, dodávajúce pitnú
vodu. Prístroje dal naplniť vodou a všetko
teplo elektrických článkov vpustiť do
špirál, ponorených do vody. Za niekoľko
minút sa voda zohriala na sto stupňov.
Potom, ako ju purnpami odvádzali, pos-
tupne ju nahrádzali novou vodou. Teplo,
vyrábané článkami, bolo také, že len čo
studená voda, čerpaná z mora, prešla
prístrojmi, už tiekla vriaca do púmp. O
tri hodiny teplomer ukazoval vonku šesť
stupňov pod nulou. Získali sme stupeň.
O ďalšie dve hodiny ukazoval teplomer
iba štyri stupne.

- Podarí sa nám to, - povedal som
kapitánovi.
- I ja si to myslím, - odvetil mi. - Nerozdrví
nás. Teraz sa nám treba obávať iba
zadusenia.
Cez noc teplota vody stúpla na jeden stu-
peň pod nulou. Vriaca voda už dokáza-
la jej teplotu zvýšiť. Ale keďže morská
voda začína mrznúť až pri mínus dvoch
stupňoch, bol som si už istý, že neza-
mrzneme.
Na druhý deň, 27. marca, bolo z jamy
vyrvaných šesť metrov ľadu. Ostávalo
teda odstrániť už iba štyri metre. To zna-
menalo ešte štyridsaťosem hodín práce.
Vzduch v Nautile sme už nemohli ob-
noviť, preto nám bolo v ten deň čoraz
horšie. Premáhala ma neznesiteľná
ťažoba. Okolo tretej hodiny popoludní sa
pocit úzkosti prudko vystupňoval. Od
zívania mi vyskakovali sánky. Ťažko
som dýchal, lapajúc po vzdušnom palive,
bez ktorého sa nedá dýchať a ktorého
stále viac ubúdalo. Zmocnila sa ma
duševná malátnosť. Ležal som bezvlád-
ny, takmer v bezvedomí. Statočný
Conseil ma neopúšťal, hoci sa na ňom
javili tie isté príznaky a hoci trpel rovnako
ako ja. Každú chvíľu ma vzal za ruku,
povzbudzoval ma a počul som ho šepkať:
- Ach, keby som mohol nedýchať, aby
som mohol pánu profesorovi nechať 
viac vzduchu! Slzy sa mi tisli do očí,
keď som ho počul takto hovoriť.
Situácia nás všetkých vnútri lode bola
neznesiteľná, a tak sme si veľmi rýchle
a s radosťou obliekali skafandre, keď
prišiel na nás rad pracovať. Na ľade ra-
dostne zvonili čakany. Telo sa unavovalo,
ruky odierali, čo však znamenala úna-
va, čo záležalo na poraneniach! Živo-
todarný vzduch prúdil do pľúc! Dýchali
sme! Dýchali!

Úryvok z XXIV.-tej kapitoly knihy 
Julesa Verna: 20.000 míľ pod morom



Boli časy, keď sa situácia zastavenej
dodávky či nedostatok plynu dali
vzhľadom na konštrukciu výstroja riešiť
len takzvaným "striedavým" dýchaním.
Potápači sa zanárali pod vodu len s
jedným druhým stupňom regulátora. Ak
ich partner požiadal o pomoc, ne-
zostávalo im nič iné len nadýchnuť sa,
vybrať svoj "jediný" regulátor z úst a
poskytnúť ho partnerovi. Ten sa mal
nadýchnuť , vrátiť ho späť svojmu ma-
jiteľovi a tak ďalej dokola. Pochopiteľne,
takáto zložitá manipulácia s jediným
zdrojom dýchania, spojená s núdzovým
výstupom nahor k hladine bola veľmi
komplikovaným manévrom, ktorí sa
často nekončil práve bez problemat-
icky. Striedavé dýchanie sa preto
donekonečna nacvičovalo a rozhodne
bolo čiernou morou všetkých začínajú-

cich potápačov.
Približne v polovici 80-
tych rokov sa objavili
prvé "zdvojené" ven-

tily, ktoré umožňovali pripojenie dvoch
separátnych regulátorov na ten istý zá-
sobník. Neskôr sa pre potreby
rekreačného potápania štandardizovala
nová súčasť výstroja - octopus. Takto
bol nazvaný prídavný druhý stupeň reg-
ulátora, ktorý v podstate nebol určený
pre jeho nositeľa, ale skôr pre ma-
jiteľovho partnera. Potápač mohol
dýchať z jedného a druhý podať svoj-
mu partnerovi v núdzi. Dnes rozlišu-
jeme tri základné alternatívne konfig-
urácie zdrojov plynu.

Štandardné octopusy

Telá bežných alternatívnych druhých
stupňov - takzvaných octopusov, tvoria
v podstate celkom "normálne" regulá-
tory. Odlišná je len ich farba, zvyčajne

žltá, či signálna zelená pre ľahšiu iden-
tifikáciu  pod vodou. Ich hadica má
predĺžená dĺžkuaby
sa s octopusom
ľahšie manipulovalo
a poskytoval väčšiu
voľnosť. V prípade
kvalitnejších octopusov
nachádzame na tele druhých
stupňov aj reguláciu nády-
chového odporu či iné nastave-
nia. Do rôznych regulátorových
setov, či súprav určených do
potápačských požičovní dodá-
vajú výrobcovia skôr o radu nižšie
a teda aj lacnejšie druhé stupne. 
V snahe o zmenšenie tlačného odporu
či zatraktívnenie octopusov sme boli v
priebehu uplynulých rokov svedkami
snahy výrobcov a vyvinutie rôznych
tvarov druhých stupňov. Od plochých
foriem, cez excentricky konštruované
výdychové ventily až po exempláre bez
náustku či s takmer nepoužiteľnou spr-

c h o u .
Môžeme konš-
tatovať, že sa neujal
ani jeden z nich. Brzdou ich masívne-
jšieho rozšírenia sa stal  komplikovanejší
servis, nedostatok náhradných dielov a
v neposlednom rade aj kompliko-
vanejšie (priam až nebezpečne-
jšie) nasadenie v serióznej núd-
zovej situácii.

Umiestnenie octopusu

Zatiaľ čo konštrukcia a dizajn oc-
topusov sa od výrobcu k výrobcovi
príliš nelíši, jestvuje obrovská vari-
abilita jeho umiestnenia a spôsobu
uchytenia na výstroji potápača. Na
pultoch potápačských obchodov
potom nachádzame rôzne úchyty,
háčiky, obrúčky a gumičky. Tí ktorí,
nechcú ďalšiu súčasť výstroja
navyše, si žltú hadicu octopusu
jednoducho zatočia do slučky a za-
strčia popod popruh či do vrecka
kompenzátora. Bez ohľadu na
používanú konfiguráciu, jestvuje
určitý logicky zdôvodniteľný spô-

sob,  ako má potápač nosiť svoj alter-
natívny zdroj dýchania:
Prídavný druhý stupeň by mal byť

pripevnený k veste či k jej popruhom
takým spôsobom, aby sa voľne

nepohyboval, neprekážal a
sám neuvoľňoval.

Bod pripevnenia, by
mal byť v priestore
akéhosi pomysleného

trojuholníka medzi ús-
tami darcu a spodnými

okrajmi jeho rebier tam,
kde je viditeľný.

Používanie octopusu

Pri poskytovaní konvenčného octo-
pusu partnerovi, jestvujú v zásade dve
možnosti:  
- V prvom prípade potápač v núdzi bez
omeškania pripláva k potenciálnemu
darcovi, sám si vezme jeho octopus a
začne z neho dýchať. Ako náhle sa
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situácia upokojí, naznačí partnerovi čo
sa stalo a potápači môžu prípadne za-
hájiť výstup. Výhodou tohto spôsobu
je, že darca nikdy nemusí vyberať svoj
primárny druhý stupeň z úst. Tento spô-
sob, sa v rôznych variantoch realizácie
učí vo väčšine certifikačných agentúr,
pričom sa predpokladá, že si ho osvo-
jil každý rekreačný potápač.
- V druhom prípade, ak sa potápač v
núdzi priblíži k darcovi a namiesto svo-
jvoľného odobratia si alternatívneho
zdroja plynu signalizuje: "Som bez
plynu, prosím daj mi dýchať!" mu môže

darca poskytnúť svoj
primárny, alebo svoj
sekundárny druhý
stupeň. Oba spôsoby
fungujú, pričom log-
icky platí, že darca
môže poskytnúť vys-
tresovanému potá-
pačovi rýchlejšie ten
regulátor, ktorý má ih-
neď poruke - v ús-

tach. A následne potom lokalizovať a
použiť svoj alternatívny druhý stupeň. 

Technické potápanie

V krajine zdvojených zásobníkov,
umelých zmesí plynov, stupňovitej
dekompresie - proste vo svete tech-
nického potápania je zdieľanie plynu
vyriešené jednoznačne. Väčšina tech-
nických potápačov používa regulátorový
systém pozostávajúci z dvoch nezávis-
lých to znamená separátnych prvých
aj druhých stupňov pripojených na zd-

vojené ventily. Mnohí z nich
zostávajú pri tejto konfigurácii
aj v prípade ak sa chystajú na
vyložene rekreačný ponor.
Môže sa ti preto ľahko stať, že
sa ocitneš v páre s potápačom,
ktorého zostava sa bude
výrazne odlišovať od tvojej. Je
preto užitočné poznať
funkčnosť takéhoto systému.
Za štandard sa považuje kon-
figurácia výstroja, v ktorom je
primárny regulátor (ten z
ktorého potápač dýcha) na dl-
hšej približne 200-210 cm dlhej
hadici. Podobne ako v pred-
chádzajúcom prípade, aj tu
poskytuje potápač svoj
primárny druhý stupeň. Dlhá
hadica tak umožní potápačovi
v núdzi plávať za darcom aj v

úzkych priestoroch akými môžu byť
zatopené chodby vrakov či jaskýň.  
Alternatívny druhý stupeň (nazývaný
tiež "backup") je namontovaný naopak
na kratšej cca 55 cm dlhej LP hadici a
k telu pripevnený elastickou hadičkou
pod krkom potápača. Po odovzdaní
primárneho regulátora svojmu part-
nerovi prechádza darca na dýchanie
práve z tohto regulátora. Z uvedeného
vyplýva, že tento alternatívny zdroj môže
v skutočnej situácii použiť len potápač,
ktorý ho má na tele.

Inflátor - octopus

Snaha dizajnérov potápačského výstro-
ja redukovať počet hadíc a tým aj
množstvo používanej techniky sa
navonok prejavila aj skvelým nápadom,
umiestniť octopus do tela inflátoravy-
važovacej vesty či
krídla. Vznikla tak
kombinácia inflá-
torového mechaniz-
mu s dýchacím reg-
ulátorom. Hlavnou
výhodou tohto sys-
tému je, že sa
zmenšuje hydrody-
namický odpor potá-
pača o spomínanú
redukciou výstroja o
jednu hadicu.
Naopak nevýhodou

tejto konštrukcie je, že potápač v núdzi
musí "počkať" na to, až mu darca
poskytne svoj primárny regulátor z úst
a nemôže sa "obslúžiť" sám. Pretože
tento alternatívny zdroj je umiestnený
na pomerne krátkej hadici, môže ho
používať len osoba, ktorá ho má na
sebe spolu s vestou nasadený. S in-
flátorom - octopusom v ústach, dýcha-
júc v miernom strese tiež nie je celkom
jednoduché kontrolovane vystúpiť na
hladinu. Táto zručnosť sa musí preto
pravidelne nacvičovať! 

Možnosť samozáchrany

Zatiaľ čo alternatívny druhý stupeň
môže pomôcť partnerovi, neposkytuje
veľa možností samozáchrany. Táto sku-
točnosť je dôvodom prečo mnohí, na-
jmä sólovým spôsobom sa potápajúci
potápači nosia so sebou prístroje, ktoré
im umožňujú celkom nezávislé dýchanie
pre prípad, že zostanú bez plynu. 

Spare Air

Pod touto ochrannou značkou sa skrý-
va celkom nezávislý prístroj s malou
litrážou do 1 litra vodného objemu.
Spare Air fľaše sú spravidla z duralovej
zliatiny a signálnej farby. Hrdlo fľaše je

namiesto ventilu konštruované ako
integrovaný regulátor, ktorého oba
stupne tlakovej redukcie sú v jedi-
nom bloku spolu s náustkom. Jeho
použitie je preto v štýle
JamesaBonda veľmi jednoduché.
Pretože objem plynu, ktorý má potá-
pač so Spare Air k dispozícii je veľmi
malý, poskytuje tento možnosť
záchrany len z hĺbky typickej pre
rekreačné potápanie.

Pony fľaše

V zmysle alternatívnych zdrojov dýcha-
nia boli v minulosti najmä pre náročne-
jšie druhy ponorov populárne aj malé
potápačské prístroje s milým názvom
"Pony". Šlo o fľaše s objemom okolo 3-
5 litrov, vybavené osobitným regulá-
torom s dlhšou hadicou. Nosili sa pripev-
nené zboku k hlavnému zásobníku a
potápačovi, či jeho partnerovi umožňo-
vali bezpečný výstup nahor na hladinu
vrátane bezpečnostnej či plánovanej
dekompresnej zastávky. 

Stage fľaše

Samozrejme, za alternatívny zdroj
dýchania môžeme považovať aj takz-
vané "stage" fľaše. Ich určenie je však
trocha odlišné a súvisí s postupným
prekonávaním úsekov v jaskyniach či s
dekompresiou v pripade hlbších
ponorov. A tak aj vo svete technického
potápania sa pre zdieľanie plynu
používajú bežné a už skôr popísané
alternatívne zdroje dýchania.



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

Niektoré vybrané octopusy
z nášho eShopu

APEKS XTX20 .......................... 97 Eur

AQUA-LUNG ABS .................... 84 Eur

AQUA-LUNG Caypso ............... 77 Eur

AQUA-LUNG Kronos ............... 110 Eur

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

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


Môj 

alternatívny

zdroj
plynu

Už som spomínal, že mám rád reg-
ulátory Apeks. Sú solídne, veľa vy-
držia, nerozľaďujú sa a znesú aj
drsnejšie správanie. Z môjho
pohľadu je tiež dôležité, že sa ľahko
servisujú.
Spomeniem však konfiguráciu,
ktorú používam. Môj primárny reg-
ulátor je neupravovaný druhý stu-
peň, čiernej farby a na štandardnej
75 cm dlhej hadici. Počas ponoru ho
mám v ústach a dýcham z neho.
Môj alternatívny zdroj plynu je
celkom obyčajný octopus (druhý
stupeň žletej farby), ktorý nosím
pod krkom zavesený na gumičke.
Jeho hadica je kratšia než štan-
dardná - len 55 cm dlhá. Takto up-
ravený octopus takmer nevnímam a
nezavadzia mi. V prípade potreby
podávam potápačovi v núdzi svoj
hlavný zdroj plynu, pričom ja sám
prechádzam na alternatívny, za-
vesený pod krkom.  

LP hadica 55 cm

Cena len XX € !
platí až do vydania
ďalšieho eNews

centrum@aronnax.sk

mailto:centrum@aronnax.sk


ZOPÁR FAKTOV ZO
ŽIVOTA JESETEROV

Jesetery patria k primitívnej
skupine rýb. Dožívajú sa až 150
rokov. Vedci sa domnievajú, že boli
na Zemi už pred 260 miliónmi
rokov, teda ešte pred dinosaurami.
Jeseter nemá zuby ani kosti a vie
plávať len smerom dopredu.
Jesetery patria k ohrozeným
živočíchom, nedá sa vylúčiť ich vy-
hynutie, 4 druhy už vyhynuli.
Neresia  sa veľmi neskoro, ale nie
každý rok. Prvý sa medzi ohrozené
druhy dostal Jeseter beluga,
ktorého ikry sú lahôdka pre
labužníkov známa ako čierny kav-
iár. Za 1 kilogram sú ochotní
zaplatiť až 7300 €. Príčinou vy-
hubenia môže byť tiež ich priveľký
lov, ale aj stavanie hrádzí.
Najväčšou jeseterovitou rybou je
Viza veľká, ktorá dorastá do dĺžky
9 metrov. Samica kladie až 5 mil.
ikier. Najhodnotnejší kaviár sa
získava z menších druhov, ako je
Jeseter malý,  ktorý dorastá len do
1 metra.

PREČO PLAČEME?

Slzy sú súčasťou života každého
človeka. Pri narodení človeka je
prvá reakcia na vonkajší svet plač.
Plačeme všetci, ale prečo? Nikdy
neplačeme bez príčiny! Slzíme z
rôznych príčin. Slzy sú pre naše
oko nevyhnutné a plnia funkciu
prirodzeného zvlhčovača oka.
Reflexné slzy sú odpoveďou na
vonkajšie podráždenie, či už
fyzikálne alebo chemické.
Emocionálne slzy sú citovou reak-
ciou na určitú situáciu. 
Spúšťačom emocionálnych sĺz
môže byť hnev, bolesť, zúfalstvo,
radosť, šťastie či humor. Pri plači z
tela vyplavujeme mangán a hor-
món prolaktín, čo pomáha pri
odbúraní depresie. Slzami sa
zbavujeme mnohých
nebezpečných toxínov. Ženy plačú
asi 5x častejšie ako muži. 

ANOMÁLIE VODY

Voda má podľa vedcov 66 rôznych
anomálií, ktoré nepozorovali pri 
iných kvapalinách. Tu sú niektoré 
z nich. U bežných látok s poklesom
teploty rastie hustota. Pri vode to
platí len čiastočne. Voda má naj-
väčšiu hustotu a najmenší objem
pri teplote 3,95 °C. Ďalším ochla-
dzovaním voda zväčšuje objem a
zmenšuje hustotu, čo má za násle-
dok, že voda na povrchu mrzne a
ľad sa udrží na hladine, čím ju
chráni pred ďalším premŕzaním.
To je veľmi dôležité pre prežitie 
organizmov vo vode.
Ďalšou anomáliou je tzv. Mpembov
jav, ktorý hovorí o tom, že teplá 
voda zamrzne rýchlejšie, ako stu-
dená.
Bez povrchového napätia vody by
sme nemali vodné kvapky. Toto
napätie  umožňuje niektorým dru-
hom hmyzu pohybovať sa po vod-
nej hladine.
Vysoká merná tepelná kapacita
prispieva ku stabilizácií teploty vôd
svetových oceánov.

ČO JE HMLA?

Jedným zo znakov jesene sú aj
hmly. Hmla je atmosférický aerosól
pozostávajúci z veľmi malých
kvapôčiek vody, prípadne ľadu.
Tieto sú rozptýlené vo vzduchu  a
veľmi znižujú dohľadnosť pri zemi.
Ak je táto vyššia alebo rovná 1 km,
nehovoríme o hmle, ale o dymne.
Pri hmle je vysoká relatívna
vlhkosť vzduchu, často až 100 %.
Hmla vzniká pri poklese teploty vz-
duchu pod rosný bod. V mestách,
kde je vysoká koncentrácia
škodlivín vo vzduchu, ktoré pôso-
bia ako kondenzačné jadrá, stačí
len priblíženie sa teploty vzduchu
k teplote rosného bodu a už po-
zorujeme hmlu. Jej vznik má ro-
zličné príčiny. Najčastejšie
môžeme pozorovať hmlu radiačnú,
advekčnú a advekčno-radiačnú.
Radiačná hmla, alebo hmla z
vyžarovania,  vzniká radiačným
ochladzovaním vzduchu od ak-
tívneho povrchu. Teplota tohto
povrchu sa znižuje následkom
efektívneho vyžarovania. Takto
vznikajú hmly najmä v noci. V zim-
nom polroku sa takto vytvorené
hmly niekedy udržia po celý deň.
Advekčná hmla sa tvorí ochladzo-
vaním relatívne teplého a vlhkého
vzduchu pri jeho advekcii, teda
presune,  nad chladnejší povrch.
Advekčno-radiačná hmla vzniká pri
splnení  kritérií vyššie uvedených
hmiel.

FyzikaFyzika HydrológiaHydrológia ZoológiaZoológia

BiológiaBiológia



Lodné safari na útesy
otvoreného mora pa-
tria k tomu na-
jlepšiemu, čo môže

Červené More potápačom dneška
ponúknuť. Potápanie z plavidla pred-
stavuje bezpochyby kvalitatívne vyššiu
úroveň zážitkov zo stretnutia s dravý-
mi rybami, nevšednými živočíchmi a
často aj s prostredím menej dotknutým
rukou človeka. Safari plavby organizu-
jeme vždy so spoľahlivými plavidlami. 

Loď M/Y Aphrodite

Aphrodite je skvele vybavené potá-
pačské plavidlo dané do prevádzky v au-
guste 2008. Ubytuje 22 potápačov v
priestranných klimatizovaných kajutách
s vlastnými kúpeľňami. Loď má 2 velké
slnečné terasy, potápačskú platformu,
komfortnú jedáleň oddelenú od salónu.
Nitrox 32-34 je v cene potápačského
balíčku!

Technické údaje lode:
Klasifikácia: Luxury Plus - Gold Class
Rok výstavby: 2008
Počet cestujúcich: 22
Dĺžka a šírka: 36 m / 8,3 m
Motory: MAN, 2 x 1200 hp
Generátory: 2x Perkins Silent 85 kW
Navigácia: GPS, echo, radar, kompas
Komunikácia: VHF rádio, HF, sat.tel.
Voda: 16.000 l + desalinizačná jedn.
Bezpečnostná výbava: vesty, záchran-
né člny, kyslíková súprava, EPIRB
Potápačská výbava:
Kompresory: Bauer 240, LW 280 l/min
Motorové člny:2xZodiak 5,2m, 25+ 40 hp
80 cf ALU flaše 12l a 14l, ventily DIN/INT
Možnosť skladby do Twin setov
Ubytovanie:
11 dvojlôžkových priestranných kajút.
Všetky kajuty majú kúpeľňu, klimatizá-
ciu s vlastnou reguláciou teploty, chlad-

ničku, postele a regulovateľný hudob-
ný kanál.
V podpalubí sa nachádza 6 kajút typu
Twin a 1 priestranná Master Suite s
francúzskou posteľou.
Na strednej a hornej palube sú 4 kaju-
ty Twin Sea View s oddelenými lôžka-
mi a veľkými oknami s výhľadom na
more. Jedna z nich má francúzsku
posteľ a jedno oddelené lôžko - vhod-
ná pre rodinu s dieťaťom (trojka).
Zvlášť sú kajuty pre posádku.

Salón a jedáleň
Salón je veľmi priestranný a rovnako ako
jedáleň klimatizovaný. Nachádza sa v
ňom plazmový TV wide screen 96 cm,
DVD prehrávač, domáce kino.
Samostatná jedáleň pojme 24 sediaci-
ch stolovníkov.

Posádka
Tvorí ju 12 osôb: kapitán, mechanik,
kuchár, pomocník kuchára, barman s
asistentom, námorníci, divemasteri.
Strava na lodi

Spoločné stravovanie
Jedlá sa na lodi podávajú 3x denne for-
mou švédskych stolov. Nechýbajú v
nich špeciality z domácej ani európskej
kuchyne. Hojne sú zastúpené ryby a
ďalšie morské živočíchy. Nikdy nechýba-
jú zeleninové šaláty ani niekoľko príloh.
Malé chody a nápoje
Potápači si po prebudení, ešte pred
prvým ponorom môžu vždy "zahryznúť"

k útesom ST. JOHN´Ś

Termín
12.-19.11.2011
Termín
12.-19.11.2011

k útesom ST. JOHN´S
Lodné safari v Červenom moriLodné safari v Červenom mori

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

do nejakého ľahkého jedla či zákuskov.
Po popoludňajšom ponore ich vždy
očakávajú misy s ovocím. Pasažieri
majú k dispozícii neobmedzené množst-
vo pitnej vody a nealkoholických nápo-
jov (Cola, Fanta, Sprite). Rovnako,
samoobslužným spôsobom si môžu
pripravovať kávu alebo čaj podša vlast-
nej chuti a výberu. Na lodi, je možné si
za úhradu objednať aj čapované pivo mi-
estnych značiek a relatívne kvalitné
víno vo fľašiach.

Čo zažijeme?

Na safari sa zvyčajne veľmi nepospá-
va. Väčšinou každý, kto meral cestu až

do Afriky a investoval nemalé finančné
prostriedky, chce vidieť zo sveta pod
vodnou hladinou čo najviac. Preto sa
vstáva spolu so slnkom a väčšinou o
7:00 sme už po prvýkrát vo vode.
Nasledujú skvelé raňajky a druhý ponor
dňa okolo 11:00. Obed, krátka pauza a
približne o 15:00 sme opäť pod vodou.
Po večeri, tí čo vládzu, alebo aspoň
chcú, skáču do vody po štvrtý krát na
nočný ponor, zvyčajne o 20:00. Po
takomto režime dňa väčšinou každý o
22:00 spí ako zabitý.

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


Ak si už certifikovaný potápač, ktorý in-
vestoval do svojho výcviku alebo aj do
výstroja, budeš pravdepodobne v naj-
bližšom čase chcieť vycestovať za potá-
paním do sveta, ktorý poznáš 
z prírodopisných a cestovateľských
kanálov.

Spôsoby výberu zájazdu

Je veľa spôsobov, ako sa dostať na
potápačskú dovolenku. Spektrum
možností začína vycestovaním "na sle-
po", v prípade ktorého obchádzaš 
miestne ubytovacie zariadenia a klopeš
na dvere tamojších potápačských zák-
ladní. O prekvapenia pochopiteľne nikdy
nie je núdza, aj keď pripúšťame, že
takýto spôsob nesie so sebou aj nádych
dobrodružstva, či priam voľno-
myšlienkárstva.

Ďalšou, len jemne "bezpečnejšou" metó-
dou je pokus, kedy sa prihlásiš na www
stránku poskytovateľa tejto služby 
v zahraničí, zaplatíš zálohu prostred-
níctvom kreditnej karty a to čo ťa v sku-
točnosti na druhej strane sveta čaká, sa
dozvedáš až na mieste činu. V mnohých
prípadoch vyzerá realita diametrálne
odlišne než tá, ktorá na teba bliká 
z obrazovky počítača v prítmí tvojej pra-
covne. Ako všetci, ktorí aspoň trocha
vidia do sveta počítačovej techniky
vieme, že programy na úpravu fotografií
dokážu "divy". 

V poradí nasledujúcim spôsobom, je
metóda "amatérskeho" organizátora 
zájazdu. Spočíva v tom, že jeden ale-
bo viacerí z budúcich účastníkov sa
obetujú a pustia sa do práce, ktorá im

pri všetkej úcte k ich manažérskym
schopnostiam nie je celkom prirodzená.
Absencia niektorých detailných znalostí
lokality, kontaktov či iných detailov spô-
sobí v neskoršom priebehu zájazdu
niekedy banálne "nedorozumenia",
inokedy obsahuje aj katastrofálne ne-
dostatky. Šance na úspešný priebeh
takto organizovaného zájazdu sa pocho-
piteľne zvyšujú viacnásobným opako-
vaním dovolenky na identické miesto 
s podobnými podmienkami.

S cestovnou kanceláriou

Jedným z pomerne bezpečných spô-
sobov prípravy potápačskej dovolenky
je zverenie sa do rúk pracovníkov ces-
tovnej kancelárie. Takýto nákup zna-
mená pre zákazníka celý rad výhod.
Prvou je určitá, aj keď pripúšťame že lim-
itovaná záruka, že sa cesta za potá-
paním aj naozaj uskutoční. Ak dôjde 
k situácii, že CK nedokáže, alebo
nemôže splniť svoje záväzky voči klien-
tovi, vzťahuje sa na tento kontrakt rekla-
mačný poriadok. A naopak, je tu
možnosť poistenia si zájazdu zo strany
jeho budúceho účastníka. Ak zákazník
nemôže z osobných, zdravotných či in-
ých príčin nastúpiť na už vyplatenú do-
volenku, poisťovacia inštitúcia za neho
vyrovná s cestovnou kanceláriou
doposiaľ vzniknuté náklady. 

Ak ide o bežnú agentúru, ktorá predá-
va množstvo zájazdov rôzneho zam-
erania, je takmer isté že sa v dov-
olenkovej škále nájde aj pobyt spojený
s potápaním. U väčších operátorov je
vysoko pravdepodobné, že ponúkajú
kvalitné potápačské produkty. V ich
katalógoch nechýbajú veľké a luxusné
potápačské lode, pobytové zájazdy s

ubytovaním v mnohohviezdičkových
hoteloch s celým radom doplnkových
aktivít a služieb, akými môžu byť fit-
ness, masážny salón či hoci aj 
indoorové golfové odpalište. 
Paradoxom pritom zostáva, že v drvivej
väčšine prípadov potápači, ktorí sa hod-
lajú 2-3x denne zanoriť pod hladinu ne-
majú kedy tieto možnosti využívať.
Nehľadiac na skutočnosť, že skutoční
potápačskí labužníci pred okázalými
symbolmi tzv. západnej civilizácie
reprezentovanej sklom, kožou 
a mramorom často preferujú menšie, 
v prírodnom prostredí posadené stre-
diská s komornejšou atmosférou.
Jazýčkom na váhach merania
úspešnosti dovolenky sa pre týchto
milovníkov potápania stáva často os-
obnosť lokálneho potápačského
sprievodcu, ktorý detailne pozná nielen
miestopis na súši, či faunu a flóru pod
vodou ale aj dokáže doporučiť ochut-
návku vína alebo vybaviť návštevu 

u samotárskeho umelca. Takéto služby
však vysoko prevyšujú možností
veľkých európskych touroperátorov.

Špecializované CK

Uvedenými konštatovaniami sme sa
pre tento článok ocitli v kľúčovom bode,
ktorým je možnosť využitia služieb agen-
tov menšej, ale špecializovanej ces-
tovnej kancelárie. Výhody takto orga-
nizovaného pobytu sú zrejmé.
Dominantným argumentom je znalosť
problematiky potápania. Pracovníci
takýchto cestovných kancelárií sú sa-
mi aktívnymi potápačmi, ktorí sa orien-
tujú v svetových potápačských lokalitách
tak, ako bankoví úradníci v kurzovom
lístku. 
Okrem potápačsky najkrajších lokalít
majú v malíčku informácie o počasí,
predpokladaných teplotách vody aj vz-
duchu. Zatiaľ čo internet poskytne su-
chopárne informácie o konkrétnom

Ako si kupovať zájazd v špecializovanej CK



vraku či jaskyni, sú často krát agenti špe-
cializovanej cestovnej kancelárie schop-
ní podať emotívnu výpoveď či doporučiť
vhodné miesto na fotografovanie tých-
to objektov na základe osobnej
skúsenosti. Vedia bez zaváhania defi-
novať spôsob dosiahnutia potápačských
lokalít, poznajú mená kapitánov a ich
obľúbené pitie ako aj ďalšie detaily,
ktoré vyplývajú z množstva opakovane
realizovaných zájazdov. 

Na rozdiel od veľkých touroperátorov
dokážu odpovedať na otázky typu:
"budú tam oceľové alebo duralové fľaše
.....?"
"mam si brať so sebou aj DIN/YOKE

adaptér .....?"
"budem tam mať možnosť zažiť prú-

dové potápanie .....? 
a ďalšie.

Pretože väčšinu svojich klientov poznajú
v špecializovanej cestovnej kancelárie
osobne, prípadne sprostredkovane cez
okruh potápačských inštruktorov a di-
vemasterov, s ktorými spolupracujú,
nikdy im nechýba spätná väzba. Týmto

spôsobom sa po čase vyselektuje spek-
trum skutočne kvalitných a bezchybne
realizovateľných zájazdov. Väčšina
takýchto úzko zameraných cestovných
kancelárií poskytuje aj niekoľko vlast-
ných produktov. Môže nimi byť
pravidelne sa opakujúci zájazd na niek-
torú zo známych svetových destinácií
alebo plavba na potápačskej lodi s uby-
tovaním na palube. V oboch prípadoch
je dovolenka priamo organizovaná per-
sonálom kancelárie od A až po Z. 

Agentúra zaisťuje dopravu, potápačské
povolenia, poistenia a ďalšiu adminis-
tratívu spojenú s miestnymi regulačný-
mi predpismi. O potápačský servis, pod
ktorým rozumieme plnenie fliaš, vyz-
načenie akvatória, obsluhu motorových
člnov a ďalšie činnosti sa starajú
kmeňoví inštruktori tejto organizácie.
Klienti, ktorí časom začnú využívať
služby špecializovanej cestovnej
kancelárie pravidelnejšie majú výhodu
v tom, že vopred vedia s kým budú mať
na druhej strane zemegule do činenia.
Odpadá tým jazyková, kultúrna či
akákoľvek iná bariéra.

Naše najbližšie zájazdy
MALTA
Letecký zájazd
27. okt.- 2. nov. 2011
Safari vo francúzskej časti Mediteránu s útul-
nym katamaránom BELINA. Plaviť a potápať
sa budeme na ostrove Elba.Katamarán hostí
len 10 potápačov, preto nie je problémom
pripraviť zájazd vo veľmi komornej či rodin-
nej atmosfére. 
http://www.aronnax.sk/travel/produkty/vikendy_malta.php

ČERVENÉ MORE -
EGYPT
12.-19. november 2011
Po mnohých úspešných plavbach na severe
Červeného mora, sa vyberieme k útesom St.
John´s na juhu Egypta
www.aronnax.sk/travel/produkty/plavby_egypt.php

BERLÍN
- Mestský výlet
2.- 4. december 2011
Každú zimu navštívime víkendovým spô-
sobom 2-3 metropoly Európy. Začiatkom de-
cembra sa chystáme do hlavného mesta
Nemecka. Vykúpeme sa v obrovskom Aquaparku!

http://www.aronnax.sk/travel/produkty/vikendy_malta.php
http://www.aronnax.sk/travel/produkty/plavby_egypt.php


MALTA
Letecký 6-dňový výjazd  za potápanímLetecký 6-dňový výjazd  za potápaním

MALTATERMÍN:  27. okt. - 2. nov. 2011
CENA: 750 EUR

V cene je zahrnuté:

- Spiatočná letenka Viedeň Schwechat
- Malta (Luqua) a späť, vrátane
letiskových poplatkov
- transfer z a na letisko na Malte
- 4x ubytovanie (6x vo Variante B) v
apartmánoch bez stravy
- 6 ponorov so sprievodcom (vraky,
útesy alebo jaskyne) vrátane fliaš, plne-
nia vzduchom a olovených záťaží

V cene nie je zahrnuté:

- Strava
- Poistenie cestovné ani potápačské
- Potápačský výstroj (s výnimkou fliaš
a záťaží, ktoré sú súčasťou potá-
pačského balíčku)

UPOZORNENIA !

Zájazd sa uskutoční pri minimálnom
počte 6 potápajúcich sa účastníkov.
Uzávierka prihlášok (podmienená
zaplatením 50%-tnej zálohy z ceny zá-
jazdu) je do 30. septembra 2011.

Logistika

Na Maltu poletíme z rakúskeho
Schwechatu. Presun na (z) letisko je in-
dividuálny. Pri väčšom počte účastníkov,
organizujme hromadnú dopravu.

Odlet je vo štvrtok 27. októbra 10:35 s
príletom na Maltu 12:50. Odlet späť z
Malty je v stredu 2. novembra o 6:10 s
príletom do Viedne o 8:30.

Ubytovanie

Bývať budeme v komplexe Sands
Apartments, v tesnom susedstve našej
potápačskej základne. Apartmány sú
variabilné vo svojej veľkosti, preto je
možné si voliť medzi 1- a 2-spáIňovými.
Na vrchnom poschodí sú potom pries-
tranné Penthousy. Potrebám potápačov
(napríklad pri uskladnení výstroja) slúžia
priestory v suteréne. Apartmány sú vy-
bavené posteľným prádlom a uterákmi.
Bonusom je Free WiFi signál.

Časový harmonogram

Na miesto sa dostaneme v štvrtok
popoludní. Potápať pôjdeme nasledu-
júce 3 dni (piatok - nedeľa).  Nasledujúce
dva dni pondelok-utorok si môže každý
spraviť individuálny program. V stredu
ráno cestujeme naspäť do vlasti.
Potápanie

Potápačské centrum

Naše partnerské centrum je situované
priamo v St Paul´s Bay, v jednom z
dvoch hlavných turistických centier os-
trova. V jeho okolí je množstvo reštau-
rácií, obchodov, barov..... Založené bo-
lo už pred 40 rokmi (!) ako jedno z
prvých na Malte. Svojim zákazníkom
poskytuje celú škálu výučbových pro-
gramov od začiatočníkov až po úroveň
inštruktora.

Charakter potápania

Potápanie na Malte je relatívne

jednoduché. Takmer ku všetkým mies-
tam je prístup až priamo k vode. Ďalej
stačí plávať len niekoľko minút k dosi-
ahnutiu 35 metrovej hĺbke. Malta je zná-
ma najmä skalnými formáciami a neu-
veriteľnými podvodnými scenériami.
plnými výbežkov, prudkých zlomov,
priechodov dier a tunelov. Zaujímavá je
aj pre milovníkov vrakov.

Naše ponory

Tento zájazd sme koncipovali s dôrazom
potápania na ostrove Malta. V budúc-
nosti plánujeme aj výjazd na priľahlý
ostrov Gozo, ktorý taktiež poskytuje
množstvo krásnych potápačských
lokalít. Napriek tomu za príplatok 25
Eur (náklady spojené s transportom
loďou) je možné potápať aj na Goze. 

Lokality

- Vrak Tugboat Rozi
Cirkewwa Point, maximálna hĺbka 34
metrov. Ponor sa dá realizovať aj z bre-
hu, pretože vrak je len vo vzdialenosti
150 metrov od východzieho bodu.

Počas ponoru k vraku je možné vidieť
jeden z najkrajších útesov na Malte.
Samotný vrak je domovom množstva
druhov rýb. Na zostup je vyžadovaný
certifikát AOWD alebo jeho ekvivalent.

- Um El Faroud
150 metrov od Wield Iz-Zurrieq, max-
imálna hĺbka 34 metrov. Tiež sa jedná
o ponor z brehu, keď sa dá za približne
sedem minút plávania pod vodou dos-
tať až k vraku. Podobne ako pred-
chádzajúci vrak aj Um El Faroud je
umelo potopený vrak. Vyžadovaný je
certifikát AOWD alebo jeho ekvivalent.

- Le Polynesien
7 míl od prístavu Valletta Grand Harbour
je v maximálnej hĺbke 63 metrov vrak
Le Polynesien. Dĺžka vraku je 152
metrov a tonáž bývalej lode 6659 BRT.
Jedná sa spravidla o dekompresné
potápanie z plavidla. Vrak je v takmer
bezchybnom stave, pričom je na jeho
palubách možné vidieť veľké množst-
vo rýb, vrátane veľkých garúp. Vyžadu-
jú sa certifikáty z oblasti technického
potápania.

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

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


V minulom (júnovom
čísle) našich eNews
sme sa venovali prob-
lematike komunikácii 

v potápaní vo všeobecnej rovine. Najmä
skutočnostiam, prečo najčastejšie
dokádza k jej zlyhávaniu. V tomto článku
sa venujeme komunikácii na hladine. 

Signály z hora

Kedykoľvek sa potápame z člna, je
dôležité aby mohla jeho posádka s na-
mi komunikovať. Celý rad situácií od
zraneného potápača cez uvoľnenú
kotvu až po náhlu zmenu počasia môžu
byť dôvodom na prerušenie ponoru a
návrat do prístavu. Táto signalizácia
môže variovať od člna ku člnu a obsa-
hovať môže rozličné formy komuniká-
cie. Niekedy je ňou naštartovanie mo-
tora inokedy zvuk sirény. Spôsob jej 
realizácie by nemal chýbať v žiadnom
brífingu pred ponorom.

Signály na hladine

Niekedy je potrebné, aby potápač ko-
munikoval s inými potápačmi na hla-
dine, alebo posádkou lode či základne
na súši. Toto môže byť realizované vo-
pred dohovoreným signálom pre 

vyzdvihnutie potápača alebo signálom
stavu núdze.
Najčastejšou komunikáciou medzi potá-
pačom a loďou je signál "OK" po dosi-
ahnutí hladiny ku koncu ponoru, ktorým
potápačom oznamuje divemasterovi
alebo kapitánovi, že je všetko v poriad-
ku. 
Iným, veľmi potrebným znakom je signál
núdze "SOS" - búchaním 
vystretými pažami o hladinu. 
V našej potápačskej škole Aronnax
používame aj ďalší potápačský hladi-
nový signál, ktorým je vystretá paža v
uhle približne 45 stupňov k hladine a
dlaň zovretá v päsť. 
Znamená “priplávajte po mňa s člnom,
s loďou či s iným prostriedkom. Nehrozí
mi žiadne priame nebezpečenstvo len
nevládzem (nie som schopný) doplávať
k základni na plavidle či súši.

Akustické signály 

Jestvuje viacej spôsobov, akým
môžeme upozorniť na seba. Ak nie je
potápač ďaleko od základne, obyčajne
stačí mávanie rukami. V záujme väčšej
možnosti spozorovania si môže do rúk
vziať plutvy.
Pochopiteľne všetko mávanie sveta by

bolo zbytočné, ak by sa nikto nedíval,
Preto musí mať potápač možnosť 
upútania pozornosti nejakým zvukovým
signálom. Výborne sa ku tomu hodí
píšťalka. 
Ostrý zvuk, ktorý je počuť aj na väčšiu
vzdialenosť je schopná vydávať aj
špeciálna pneumatická siréna pripev-
nená na stredotlakovú hadicu inflátora.
Akustické signály by mali byť podobne
ako signály lanom podriadené určitým
dohodám. 

Doporučujeme používať signály: 
- jeden dlhý signál znamená návestie =
akési upútanie pozornosti
- tri krátke hvizdy = O.K. (všetko je v po-
riadku)
- séria krátkych prerušovaných signálov
= SOS (potrebujem okamžitú pomoc)

Ďalšie prostriedky

Ak vieš ako s tým pracovať, môže počas
slnečných dní dobre poslúžiť záchran-
né zrkadielko. Ak si ho nikdy nepoužíval,
radšej si túto zručnosť natrénuj ešte
pred potrebou jej ostrého použitia.

V prúde

V prípade prúdového potápania, nos
so sebou aj ďalší prostriedok, ktorým je
signálna bója v tvare “klobásy”. Táto
bója v jasnej farbe je schopná sa vztýčiť
viac ako meter nad hladinu, čo zvyšu-
je šance na skoré spozorovanie potá-
pača na hladine. 

V noci 

Ak ide o nočné potápanie, použi svoju
lampu svietením smerom ku lodi, čím
upútaš pozornosť. Rovnako môžeš svo-
jou baterkou nasvietiť už predtým
vztýčenú značkovaciu bóju, čo ťa ešte
viacej zviditeľní. Pochopiteľne použitie
strobo - lampy zvyšuje tvoje šance.

Zhrnutie

Stará poučka rímskych legionárov hov-
orí, že "čím viac sa sústredíme na ume-
nie komunikácie - tým jednoduchšia
bude vojenská stratégia". 
S trochu nadsázky to môžeme povedať
aj o potápaní. Podvodná komunikácia
je možno základnou zručnosťou, ale
zato nesmierne dôležitou pre bezpečné
a radostné potápanie.

Potápači a komunikácia na hladine



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.

Info.  travel@aronnax.sk
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Do svojich 15tich som bol ako každý iný
chlapec. Ale stačila jedna malá, banál-
na nepozornosť, jeden nerozvážny skok
do vody a jeden prekliaty kameň v
plytkej vode celkom zmenil môj život.
Nemocnice, ozdravovne a sanatóriá sa
stali mojim druhým domovom a každo-
dennou realitou. 
Pripútaný na lôžko a neskôr na invalidný
vozík som pochopil, že sa môj až príliš
rýchlo zmenil z 3D sveta na obyčajný
plochý a len dvojrozmerný. Nikdy som
sa ľahko nevzdával, ani v škole ani na
ulici, ale odrazu ma čakal boj, ktorý pa-
trí k tým najťažším. Uvedomil som si, že
ma čaká po zbytok života handicap,
komplikácie a možno aj osamotenie.
Ale naučil som sa opäť bojovať a zau-
mienil som si, že budem žiť tak ako
ktokoľvek iný. 

Zážitkové športy

Nezložil som zbrane,
nečakal ako iní na milodary ale od poči-
atku som pracoval. A odrazu kde sa
vzala, tu sa vzala, chuť skúšať až pokiaľ
to s mojím telesným oslabením ide.
Začal som pre seba a ďalších priateľov
organizovať zážitkové pobyty a ukážky
nezvyčajných športov. A tak po tande-
mových zoskokoch s padákom, raftin-
gu na divokej rieke či bungeejumpingu
sme začali uvažovať aj o rekreačnom
potápaní. Nebolo ľahké nájsť u nás
potápačskú školu, ktorej inštruktori by
si boli trúfli na našu partu na kolesách.
Nakoniec sme skončili v bratislavskom
potápačskom centre ARONNAX. Tam,
kde mali síce limitované, ale na sloven-
ské pomery predsa len najväčšie
skúsenosti s potápačským výcvikom
handicapovaných športovcov.  

Teoretické lekcie

Aj keď sme to vlastne chceli len skúsiť,
po prvých dvoch Robertových veľmi en-
tuziastických prezentáciách sme sa
unisimmo rozhodli pre absolvovanie
kompletného kurzu potápania.
Pochopiteľne, že sme mali obavy, ale
ťažiskom jeho úvodných prezentácií bol
práve pocit bez tiaže, ktorý považoval
za to najkrajšie, čo potápanie vraj
prináša. Okrem fotiek nám pustili aj
skvelý film Igora Marka s názvom Plutvy
na kolesách, opisujúci príbeh českého
potápača, ktorý sa s pomocou pod-
vodného skútra prakticky rovnocenne
zúčastňoval potápačských aktivít na
safari v Červenom mori. Práve prísľub,
že nám potápanie umožní sa odpútať
od nášho najbližšieho, ale súčasne aj
najnenávidenejšieho predmetu, svojho
vozíka bol veľmi lákavý.

Výcvik v bazéne

Kurz pokračoval výcvikom v bazéne.
Pochopiteľne aj jeho výber bol pod-
mienený bezbariérovým prístupom.
Najskôr sme si skladali výstroj a potom
na pomocnej výťahovej stoličke rovno
do vody. Nasledovali ukážky, prvé
pokusy, omyly a nakoniec sa predsa
len dostavil ten pocit beztiaže. Najskôr
som sa nechcel ani za otca obliecť do
neoprénového obleku s odôvodnením,
že voda je v bazéne teplá. Ale po ho-
dine to už na mňa navliekali a pochopil
som, čo tým mysleli na teórii keď
vysvetľovali, že voda sa chová ako
zlodej tepla. 
Najväčšie problémy som mal so sku-
točnosťou, že moje telo sa na rozdiel od
ostatných všelijako krútilo a prevraca-
lo. Veľmi dlho sme s inštruktormi hľadali

ideálne rozloženie záťaží, pretože kla-
sický opasok bol prakticky nepoužiteľný.
Namiesto toho sme skúšali rôzne kom-
binácie členkových záťaží používaných
pri potápaní v suchom obleku.
Mal som aj problémy. V prvej hodine
bazénu som tak usilovne plával sem a
tam, že nohy, ktoré som pochopiteľne
v mojom prípade len pasívne ťahal za
sebou, sa mi šúchali po dne až dovtedy,
kým som si ich nerozodral až na krv o
kachličky. Čo tam po tom - aj tak som
to necítil. Nafasoval som neoprénové
topánky a už som opäť brázdil vody
bazéna silnými tempami paží.
Bolo to úžasné ale nechcite vedieť aký
som bol smädný na konci lekcie. Vypil
by som aj Niagaru a bez problémov
som uveril ďalšej lekcie z teórie, v ktorej
sme sa učili o plnení fliaš značne de-
hydratovaným vzduchom. 

Potápanie na otvorenej vode

Pár dní na to prišla dlho očakávaná
chvíľa, keď sme sa cela vozíčkárska

banda ocitli pred realitou ponorov na
otvorenej vode. Kolbišťom sa stala vraj
najlepšia potápačská lokalita v okolí
Bratislavy - Senecké jazerá. Nebolo mi
od začiatku jasné, ako nás chalani z
ARONNAX chcú dostať do vody, preto
som pre nás radšej zabezpečil ešte je-
den vozík, ktorý som mienil v rámci ak-
cie obetovať a namočiť až do vody.
Obliekanie oveľa hrubších oblekov, než
aké sme používali v bazéne bola kapi-
tola sama o sebe. Ale vďaka finte s
mikroténovýn sáčkom sme prekonali aj
tuto prekážku. 
Nakoniec sa ukázalo, že ani vstup do
vody nebol neprekonateľnou prekážkou.
Za asistencie niekoľkých dobrovoľníkov
to s naším "offroaďákom" (ako sme naz-
vali mnou prinesený extra vozík) šlo v
celku hladko. 

Tretia dimenzia

Pochopiteľne, že teplota vody a
viditeľnosť ma trocha zaskočili. Ale po-
tom, čo ma Beáta vystabilizovala ktovie
koľkými závažiami sa to zrazu stalo.
Vôbec som sa nebál. Naopak voda,
ktorá mi vlastne spôsobila moju život-
nú traumu sa mi zrazu zdala ako lono
matky. Ako náruč bezpečia, ktorú som
v posledných rokoch tak zúfalo hľadal.
Zabudol som na realitu okolo seba a čas
prestal jestvovať. Plával som v priestore
a cítil som sa voľný a odpútaný od vozí-
ka. Prevracal som sa hore aj dolu, po-
hyboval sa možno až príliš rýchlo ale
nemohol som si pomôcť - ten pocit ob-
javu "tretej dimenzie života" - ten bol sil-
nejší ako ja. Vďaka Vám všetkým, ktorí
ste sa oň zaslúžili.

Lovaš Štefan
teraz už "skoro" potápač

Tretia dimenzia života - z vozíka do vody





Očami prvého 
alebo 

o jednom omyle

Potom, čo nás DRUHÝ uháňal už
niekoľko mesiacov, aby sme ho
konečne zobrali do nejakej jaskyne
sme sa rozhodli zorganizovať výjazd
do jednej známej jaskyne na Orave.
DRUHÝ už investoval do potá-
pačského výstroja nemalé prostried-
ky, takto rád uvítal príležitosť aby si
mohol rozšíriť svoj výstroj aj o
špeciálne svietidlá, helmu a rôzne do-
plnky. Na potešenie svojej polovičky
sa tak zvýšil počet krabíc, v ktorých
skladuje doma niekedy mokrý ale
veľmi často aj zvláštne páchnuci
športový materiál.
Nikto z nás v "TEJ  NOVEJ" jaskyni
nebol, ale mali sme predsa podrobné
nákresy, popis a Janovu výpoveď,
ktorý sa ešte v žilinskom drese v tejto
lokalite potápal. Podľa neho ide o
ľahkú jaskynku, s minimálnym
kalením a bez úzkych či inak
nebezpečných priestorov. 

Nákres hovoril o približne 200 metro-
vom nástupe ku 1.sifónu, ktorého
dĺžka mala byť 120 metrov. Podľa in-
ého náčrtu ešte z roku 1984 je v
priestore nástupu tzv. 0-tý sifón s
dĺžkou asi 50 metrov hneď z kraja,
kde sa vyvieračka dostáva na denné
svetlo.
Tesne pred odchodom na akciu som
narýchlo so žilinskými potápačmi
konzultoval podmienky a presnú polo-
hu vstupu do jaskyne, ktorá mala byť

len pár metrov od parko-
viska.
V deň "D" sme sa všetci
traja a rovnaký počet

členov povrchovej podpornej skupiny
zišli na konkrétnom parkovisku. Po
úzkostlivej montáži a niekoľkonásob-
nej kontrole materiálu sme tento
transportovali až k vodnému toku
vyvierajúcemu z jaskyne. 

Plán ponoru predpokladal, že pôjdem
ako PRVÝ, náš nováčik DRUHÝ sa
bude medzi nami hrať na "sendvič" a
ten najštíhlejší popláva ako TRETÍ.
Po preplávaní 0-tého sifónu, ktorý
sme brali ako tréning sme si chceli
vyskúšať naše nové ochranné kom-
binézy v šlapáku k 1.sifónu. Jeho pre-
plávanie sme brali ako otázku osob-
nej cti, veď o svoje panenstvo prišiel
už v roku 1979. Ďalšie sifóny už mali
byť prekonávané podľa situácie a ak-
tuálnej zásoby vzduchu.

Prvé metre sme prekonali v neobvyk-
lej pohode. Prispela k tomu sku-
točnosť, že sifón bol perfektne vyvi-
azaný a pomerne široký. Náš "green-
horn" si perfektne vyvážený plával a
dokonca sa kochal krásou podzem-
ných priestorov. Čistota vody bola ob-
stojná, dokonca som na diaľku komu-
nikoval s TRETÍM. Asi po 15 metroch
sa sifón začal náhle kľukatiť. Pohyb v
takomto priestore znamená automat-
icky ťažkosti s vyvážením, občasný
dotyk o skaly a nedobrovoľné vírenie
sedimentov. Ku takto zhoršenej
viditeľnosti neprispelo ani nečakané
zužovanie priestoru. 

DRUHÝ sa držal veľmi statočne a su-
verénne mi opätoval signály O.K. Pri
následnom postupe ma čakalo ďalšie
prekvapenie. Dovtedy vynikajúco

vyviazaná šnúra zrazu končila volne
pohodeným navijakom - akoby v
chvate opustenom mojím neznámym
jaskyniarskym predchodcom. V tejto
chvíli som zvažoval ďalší postup, ale
spomenúc si na Janove slová o tom,
že sifón má len 50-60 metrov a končí
priestorom s možnosťou vynorenia sa
som sa rozhodol pre jaskyniarsky
"útok". 

Voda v sifóne sa vytrvale kalila, ale
DRUHÝ mi celkom stereotypne
odpovedal na hmatové signály, že je
celkom v poriadku. Po ďalšej desiatke
metrov som konečne a definitívne
však nadobudol mne dovtedy nezná-
my pocit, že niečo nie je v poriadku. 

Aj keď mala prúdnica jasné pokračo-
vanie, priestor sa zúžil natoľko, že
som sa začal obávať o psychický stav
DRUHÉHO ako aj o možnosť
bezpečného otočenia sa. Ten však na
hmatový signál "končíme a otáčame
sa" odpovedal chladnokrvným O.K. a
v pohode začal cúvať.
Ani som sa nepokúšal vyviazať šnúru
a bubon som zanechal na mieste
otočenia. Cesta späť bola len rutin-
nou záležitosťou. Pochopiteľne
viditeľnosť cestou späť ako to už v
našich jaskyniach býva bola slabšia,
ale na vodiacu šnúru sme videli. 

Po vynorení sa na denné svetlo sme
začali pobavene diskutovať o tom -
kde sa stala chyba. Ja som bol
zmätený. DRUHÝ si len triedil zážitky.
TRETÍ nevidel z jaskyne takmer nič.
Jedno sme však vedeli definitívne -
tento ponor sme rozhodne urobili V
CELKOM  INEJ  JASKYNI.

podobné amatérske diela  si môžeš
prečítať na stránke Scuba.sk

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

Potápanie formuje postavu ...

Pravdaže - komu ako .....

http://www.scuba.sk


Plávali sme Aronnax Orient Cup

5 tipov na akcie centra Aronnax - október 2011
Ukončenie sezóny, Priščapac - Korčula
28. september - 4. október 2011
Bývajú to skvelé párty na koniec roka, keď oficiálne
zatvárame sezónu na našej základni v Chorvátsku na os-
trove Korčula. Aj tento rok sa chystáme využiť dobré
počasie a mimoriadne teplú vodu na posledné jadranské
ponory tejto sezóny
http://www.aronnax.sk/klub/potapali_sme_korcule.php

ScubaBurza, Bratislava
sobota 8. október 2011
Kúpiť či predať potápačský výstroj, materiál k vode alebo
iné doplnky môžeš na tradičnom podujatí, ktoré dva razy
ročne organizuje naše potápačské centrum v záhrade
Domčeka na ulici Líščie Nivy 21. Vstupné je 2 Eur na 
osobu tak pre predávajúcich ako aj pre kupujúcich.
http://www.aronnax.sk/klub/usporiadali_sme_burza.php

Studený ponor v Hegyeshalom
nedeľa 9. október 2011
Aj keď bohužiaľ v neďalekom Hegyeshalome v Maďarsku
už nemôžeme potápať na vraku prepravníku používanom
pri ťažbe štrku, chodievame sem raz ročne za čistou vodou,
väčšou hĺbkou (pre odvážnych až 35 m) a v neposlednom
rade aj pozorovať sumce. Nie je to len pre klubistov....
Zarezervovať si výstroj môžeš na centrum@aronnax.sk 

Vyrezávanie tekvíc a Halloween
piatok 28.10. 2011
Nielen pre deti máme pripravený program na tento pi-
atkový večer. Okrem súťaže o vyrezávanie “najstrašidel-
nejšej” tekvice bude aj pokus o “6 hlasné pokapala na salaši
.....” a banjista Miro má vraj nové struny. Na podujatie
pozývame aj nečlenov a všetkých, ktorí nepokazia zábavu.
http://www.aronnax.sk/klub/pre_deti_halloween.php

Letecký zájazd za potápaním, Malta
27. október 2. november  2011
Letecky z Viedne poletíme na Stredomorský ostrov Malta.
Bývať budeme v apartmánovom komplexe s vlastným
stravovaním (cenová úroveň reštauračných zariadení je na
Malte dosť vysoká) a potápať budeme s renomovaným potá-
pačským centrom s dlhoročnou tradíciou. 
http://www.aronnax.sk/travel/produkty/vikendy_malta.php

Každý rok v septembri
u s p o r a d ú v a m e
Orientačné preteky
jednotlivcov, družstiev

či aspoň dvojíc. Veď koniec koncov
potápanie je kolektívny šport. Tento
rok to bol “M-Kurz” dvojíc. A keďže
tento šport je v rámci slovenského
potápania vlastne mŕtvy, sme jediní
čo čosi podobné organizujú.Plávalo
sa na vzdialenosť približne 110
metrov so štyrmi zmenami kurzu.
Formálne boli najlepší Beáta s
Ďurom, ale zvíťazili sme my všetci,
ktorí sme sa zúčastnili bez ohľadu
na počet získaných bójí alebo čas v
cieli. Najmladší pretekár mal len 11
rokov, boli medzi nami aj baby a
Igorov (tentokrát) “Dragúnsky guláš”
sa dal zjesť tiež. Dovidenia o rok!

http://www.aronnax.sk/klub/potapali_sme_korcule.php
http://www.aronnax.sk/klub/usporiadali_sme_burza.php
mailto:centrum@aronnax.sk
http://www.aronnax.sk/klub/pre_deti_halloween.php
http://www.aronnax.sk/travel/produkty/vikendy_malta.php

