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Přemýšlíte, kam byste se díky uvolňujícím se opatřením vydali? Nejlépe do teplého čistého moře. A nejbližší je právě dostupný Jadran. Nezávisí na leteckém provozu, na severní část stačí prodloužený víkend,
jižní se hodí na celý týden nebo dva, tedy potápěčská dovolená. A Češi budou zřejmě mezi prvními turisty,
jak tomu bylo za první republiky nebo po válce Domovinski rat v půlce 90. let.

Přátelé potápěči, jaro jsme v nouzovém stavu prožili s rouškou na obličeji. Koronavirová pandemie paralyzovala i činnost našich potápěčských
klubů: zavřené bazény, zrušené společné akce, tréninky a závody, storno
výjezdů k moři a k rakouským či německým jezerům. Alespoň, že byly
možné ponory v sucháčích v tuzemských lomech. Těšíme se na léto
a změnu k lepšímu, i když nás lékaři nabádají k opatrnosti
a varují před možnou druhou vlnou covidu-19.
Myslím, že přes uvedenou nepřízeň doby je dobré podělit se
s vámi o dobré zprávy a naladit si společně optimismus. Věřím, že nás čeká léto pro potápěče přívětivé.
V klubech závodníci všech sportovních disciplín „mobilizují“
síly k odstranění jarního bazénového tréninkového manka
s podporou sportovní komise svazu. Na červnovém shromáždění delegátů SPČR jsme proto především dohodli finanční zajištění rozpočtu letošních závodů a soutěží včetně mistrovských i mládežnických. Státní dotace sportovním svazům
jsou letos naposledy poskytovány ministerstvem školství,
veškerou agendu a dotační pravomoc převzala Národní sportovní agentura, v jejímž čele je známý hokejista Milan Hnilička. Hned od počátku prosazuje prioritu podpory sportovcům registrovaných v pravidelných soutěžích a závodících
o medaile a tituly.
Nicméně v zájmu našeho svazu je také vytvářet potřebné
podmínky a podporovat potápění pro většinu našich členů,
kterými jsme my všichni, kteří se pod hladinou s tlakovými
lahvemi na zádech sice nehoníme za rekordy, ale objevujeme
nádheru fauny a flóry našich lomů, řek a jezer. A párkrát do
roka i podmořské krásy života a přírody.
Proto je pozitivní zprávou, že svazové prezidium schválilo
mimo jiné i finance na probíhající nutné opravy vichřicí poničeného otopného solárního systému a úpravy ve Výcvikovém
středisku SČP Barbora u Teplic, aby byl obnoven jeho provoz
především pro výcvik a přípravu potápěčů.
Samozřejmě, že rozsah péče svazu o rozvoj potápění je mnohem širší. Heslovitě to vyjadřuje Programové prohlášení na
roky 2016 až 2020, z jehož splnění se budeme zpovídat na
podzimní potápěčské Valné hromadě SČP 21. listopadu v Benešově.
Priority máme jasné: SPORT A REPREZENTACE + VÝCVIK +
MLÁDEŽ + EKONOMIKA + PROPAGACE + CMAS.
Jsou nás tři tisíce aktivních evidovaných českých potápěčů
a půldruhého tisíce moravských. Patříme mezi nejúspěšnější ve Sdružení sportovních svazů ČR, máme výborné trenéry, kvalitní instruktory, zkušené kvalifikované potápěče
i mladé začínající s výcvikem a v neposlední řadě i obětavé
a zodpovědné funkcionáře ve více než stovce klubů. Chceme
víc a budeme ještě lepší!
K tomu přeji nám všem pevné zdraví a krásné léto, rychlé
ploutve, čistou vodu a dostatek vzduchu při každém ponoru.

Více na straně 3

Váš Ing. Jaroslav Hudec, viceprezident Svazu českých potápěčů
a předseda klubu OSAC Plzeň
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Covid-19:
Doporučení prevence pro
potápěčskou komunitu
Vzhledem k nedávnému rozšíření nového koronaviru doporučuje zdravotní tým DAN Europe, abyste pečovali o své zdraví a chránili sebe i ostatní dodržováním následujících základních rad:
• Často si myjte ruce
• Nedotýkejte se očí, nosu a úst
• Praktikujte dýchací hygienu

šímu šíření tohoto onemocnění. Předběžné informace naznačují, že tento nový koronavir přežívá na
povrchu několik hodin.

• Máte-li teplotu, kašel a potíže s dýcháním, vyhledejte včas zdravotní péči

V každém případě je mimořádně důležité pořádně
dezinfikovat výbavu, a to hlavně:

• Neustále se informujte o nejnovějším vývoji
a dodržujte rady od svého poskytovatele zdravotní péče, epidemiologická situace se stále vyvíjí.

• Druhý stupeň / naústek regulátoru

• Informujte se o nejnovějším stavu a sledujte
ochranná opatření proti tomuto novému koronaviru zveřejňovaná na webové stránce WHO,
nebo sledujte informace poskytované Ministerstvem zdravotnictví ve vaší zemi nebo v zemi
vašeho trvalého pobytu
Provádějte důkladnou dezinfekci potápěčské
výbavy
V souvislosti s šířením covid-19 se v potápěčské
komunitě objevily dotazy ohledně přenosu tohoto
onemocnění při použití vypůjčené výbavy.
Každý si tuto koronavirovou hrozbu uvědomuje a potápěči chtějí vědět, jaká opatření se činí proti dal-

• Šnorchl
• Ústní hustilku BCD

vat pouze výrobky schválené pro dezinfekci povrchů, jako např. spreje, vlhké utěrky nebo vhodné dezinfekční prostředky.
Upozornění:
• Výrobky běžně používané k čistění potápěčské
výbavy, např. antibakteriální a chlorhexidinové
spreje a ústní vody, jsou proti koronaviru neúčinné.
• Neexistují důkazy, že by použití horké mýdlové
vody bylo pro dezinfekcí účinné, vyjma použití
takové vody při teplotě vyšší než 40 °C po dobu
nejméně 20 minut (například při praní v pračce).

• Vnitřek masky
Neustále mějte na mysli:
• Domácí čisticí prostředky jsou stejně účinné
proti koronaviru COVID-19 jako proti virům běžné rýmy a chřipky. Proto doporučujeme používat
1% vodní roztok chlornanu sodného (tj. bělidla)
po dobu působení delší než 15 minut, přičemž
tento roztok se musí dostat na každou část výbavy (jedná se o úplné ponoření).

• Použití produktů schválených pro dezinfekci povrchů, např. sprejů, vlhkých utěrek atd. jinak než
při úplném ponoření do roztoku shora uvedeného chlornanu sodného dezinfekci potápěčské
výbavy nezaručuje.
Text: Ve spolupráci s DAN Europe

• Tento produkt používejte přesně podle instrukcí od výrobce a dobře si opláchněte ruce čistou
vodou.
• Pro očistu běžně používaných povrchů (stoly,
kliky, vypínače, židle atd.) doporučujeme použí-

Jak situaci vidí vedení DAN?
Změnit chování, ne způsob myšlení: našeho vedení
Milý člene/milá členko DAN, v těchto dnech čelí naše mezinárodní potápěčská komunita velkým výzvám. Covid-19 nás nutí potlačit naši touhu
věnovat se průzkumu pod vodou a omezit interakci s našimi potápěčskými
kolegy. Vyvolává to i pocit nejistoty u všech, kdo si zvolili potápění za svou
profesi a zdroj příjmu. Epidemiologická situace se stále vyvíjí. Nikdo nedokáže předpovědět, jako dlouho to bude trvat v Evropě a v celém světě.
My jsme však vždy věřili v sílu pozitivního a aktivního chování.
Mnoho lidí nyní říká: „Nemůžeme nic dělat.“
Je to pravda? Jsme přesvědčeni, že ke zlepšení situace může přispět
každý.
Jak? Především přesným dodržováním místních nařízení a předpisů
a také respektováním doporučení od odborníků. Náš tým vydal několik
pravidel, mnohá z nich jsou uvedena výše.
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Nám potápěčům jsou důvěrně známé koncepce, jak zvládat různá rizika
a nebezpečí a také jak zmírňovat dopady nepříznivých situací. Díky tomu
můžeme sehrát důležitou roli při boji s tímto společným nepřítelem.
Členové DAN jsou skutečnými vyslanci propagujícími návyky pro zachování zdraví a bezpečí a právě teď je chvíle, kdy bychom měli uvést do praxe,
co jsme se naučili: Zvládat nebezpečné situace, být opatrný a pozorný,
respektovat život a naše okolí!
Celé znění doporučení, které všem svým členům zaslali prezident a zakladatel DAN Alessandro Marroni a výkonná viceprezidentka Laura Marroni najdete na http://www.svazpotapecu.cz/soubor-dan-covid-397-.pdf

Kam po coronavirovi?
Přemýšlíte, kam byste se díky uvolňujícím se opatřením vydali? Nejlépe do teplého čistého moře. A nejbližší je právě
dostupný Jadran. Nezávisí na leteckém provozu, na severní část stačí prodloužený víkend, jižní se hodí na celý týden
nebo dva, tedy potápěčská dovolená. A Češi budou zřejmě mezi prvními turisty, jak tomu bylo za první republiky nebo
po válce Domovinski rat v půlce 90. let.
pičtí motýli i jako štítníci (Trigla lucerna) – „chodící“ ryby s křídly, chorvatsky kokot letač. Vzácný, ale o to větší dojem, udělá pilobřich ostnitý (Zeus
faber), lidově Svatopetrská ryba, chorvatsky kovač.
Mezi další pozoruhodnosti patří vraky, kterých je u břehů Jadranu velké
množství díky členitému pobřeží, zimním bouřím a válečným aktivitám.
Stačí se podívat na web, zeptat se rybářů nebo místní potápěčské základny. A najdou i takové kuriozity jako potopení vlastní minou, opilí námořní-

Mnoho potápěčů namítá, že chorvatský zákon o potápění je šílený a nebudou tam jezdit, navíc že v Chorvatsku nejsou ryby. Je pravda, že administrativa kolem potápění byla odedávna v Jugoslávii omezující. Nyní je volné
individuální potápění drahé, jinak se v současné době v Chorvatsku můžete potápět pouze s místní potápěčskou základnou. Stačí zjistit na internetu, kde základny jsou: www.ronjenjehrvatska.com/hr/ronilacki_centri
(a jsou tam i známé lokality).
Je pravda, že velké ryby vymizely, kanice nevidno už pár desetiletí a místňáci si stěžují, že musí lovit hlouběji a hlouběji s menším a menším úspěchem. Je to bohužel důsledek „volné ruky trhu“.

ci na Silvestra nebo ztráta nákladu při potopení lodi, která převážela sůl.
Z antické doby pochází mnoho podmořských památek, hlavně amforová
pole. Tři z nich byla díky archeologickému ústavu „zaklecovaná“ velkou
voliérou a umožňují potápěčům pohled a fotky neporušených amfor včetně
antických kotev.
A v neposlední řadě je více než tisícikilometrová pobřežní čára tvořena druhohorním vápencem, a tak je zde mnoho tajuplných zatopených jeskyní
pro potápěče, kteří jsou seznámeni s bezpečným jeskynním potápěním.
Důsledkem krasovění je i kolem stovky podmořských vyvěraček – vruljí,
které jsou při jízdě po Jadranské magistrále shora vidět jako vařící se voda
u pobřeží, zvláště pak po dešti. Na třech vyvěračkách vznikly dokonce malé
hydroelektrárny.
Chorvatsko prostě stojí za poznávání nad i pod vodou …
Text: Jiří Hovorka, klub ORCA, hovorka_jiri324@centrum.cz
Foto: Marcela Hovorková

Nicméně přes tyto komplikace nabízí Jadran mnoho potápěčských zážitků.
Místo velkých ryb je zde naopak velké množství bezobratlých, předpokládá to ovšem dobře se dívat, nevynechat žádnou prohlubeň, skulinu, žádné
balvany, dokonce v noci ani písčité dno, nepříliš oblíbené mezi potápěči.
Atraktivní nahožábré plže je nutno pečlivě hledat, ale makro-fotografům
se vyplatí najít hvězdnatky, flabelíny, facelíny, plochatky, listovky nebo dokonce januluse. Ve velkých zastíněných kavernách je možno vidět úžasně
pestrobarevné společenství hub, chaluh, rohovitek, sasanek, červnatců,
rournatců, mechovek i větevníků. A v nejmenších sekundárních děrách lze
objevit ropušnice, tresku středomořskou, úhořovce a množství polokrabů
Galathea. Když víte, co můžete vidět, tak na začátku ponoru zahlédnete
hluboko pod sebou tajemné „modré elipsy“ Sapphirina gemma o rozměrech 10 x 5 mm, které mají úžasné interferenční barvy podobně jako tro-
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Vliv karantény
na sportovní potápěče
Karanténa přišla zrovna v době, kdy se začínala naplno rozjíždět sezona – to znamená, že seriál závodů SP byl téměř
celý zrušený. Plavci stihli odzávodit pouze první kolo, které se konalo v únoru v maďarském Egeru. Nikdo v půlce března nemohl tušit, jak celá sezona dopadne. Pro plavecké sporty je trénink ve vodě velmi důležitý a opravdu téměř nenahraditelný. Návrat nebude lehký.
Většina sportovců si udržovala fyzickou kondici alespoň cvičením doma či venkovními aktivitami. Pro širší reprezentaci se mi podařilo zajistit aplikaci, kde
fyzioterapeutka každý týden (až do konce srpna) vytváří baterii cviků nejen na
posílení konkrétních svalových partií, ale i kompenzačních cviků na nejvíce namáhané části těla.
Potápěči nemohli téměř dva a půl měsíce trénovat, protože plavecké stadiony
byly kompletně zavřené. Závody byly postupně rušeny. Nyní je situace taková,
že CMAS zrušil veškeré soutěže do konce srpna. Pokud by však situace okolo
pandemie byla příznivá, mohly by se hlavní soutěže (ME juniorů, ME seniorů,
univerzitní závody a ME masters) uskutečnit v listopadu právě v Itálii. Hlavní
rozhodnutí ale nepadne dříve než v červenci.

Určitě bych soutěž přála především juniorům, protože spousta z nich bude
v této kategorii už jen do konce roku 2020, než přejdou do kategorie seniorů.
Pokud by se závody opravdu konaly, nemůžeme od sportovců čekat nejlepší
výkony, ale určitě bych je z hlediska psychiky sportovců uvítala.
Bazény se postupně otevírají a kluby se mohou postupně vrátit do zajetých kolejí, i když je to organizačně náročné dodržet všechna bezpečnostní nařízení.
Pokud by se opravdu závody ME měly uskutečnit, budeme muset změnit kompletně tréninkovou sezonu a zařadit plaveckou přípravu reprezentantů i do
letních měsíců, kdy většinou sportovci mají po sezoně, a na programu je především odpočinek.

Potápěči šili roušky
Během karantény se také členové potápěčských klubů zapojili do šití roušek
nejen pro sebe, ale i pro potřebné. Stovky jich ušili v pražském klubu Orca
Diving.
Členové klubu ve Vyšším Brodě jich ušili asi 1500, 450 z nich dovezli jejich člen
Roman Kozel do Českého Krumlova, kde v té době řádila nákaza, tam je předal ředitelce nemocnice Alině Kozlové.
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Text: Zuzana Svozilová

„Cílem je, aby se tu lidem líbilo
a aby, když budou odjíždět,
si ty hezké pocity zachovali“
Výcvikové středisko Svazu českých potápěčů se těší na nové návštěvníky po pauze, nabídne jim zrekonstruované
prostory.
Teprve před pár měsíci přebral výcvikové středisko
Barbora pod svou správu Pavel Pospíšil. Krátce po
nástupu ale musel čelit různým nepředvídatelným
okolnostem. Napřed objekt poškodila únorová bouře, poté přišla pandemie, do toho bylo potřeba udělat plánovanou údržbu. „Došlo k úpravám celého
spodního patra. To znamená, že se rekonstruovala
kuchyň, společenská místnost, toalety a sprchy.
Tedy místa, která každý z návštěvníků ocení, že jsou
v pořádku,“ říká Pospíšil.

A další plány? „Mým cílem je pobyt na Barboře zpříjemnit, a to nejen potápěčům, ale i třeba jejich doprovodu, který holduje jiným koníčkům. Jsme v lokalitě pod Krušnými horami, takže jsou tu
možnosti výletů jak pěších, tak na kole,“ přibližuje
své pochody správce a dodává, že do budoucna přemýšlí i o rekonstrukci pokojů. „Moje vize je, byť bychom přišli o nějaké místo z kapacity, udělat jeden
lepší pokoj třeba pro lidi, co by chtěli mít víc soukromí.“
Podle něj v dnešní době, kdy můžeme cestovat a mít
srovnání se světem, rostou i nároky. „Lidé nechtějí
být v turistické ubytovně, když za to mají platit. První, co třeba žena prohlédne, je kuchyň a záchod,
chlapi jsou na toto trochu línější. Proto jsme v první fázi opravovali právě tyto prostory. Vidím to stejně, cestujeme a moje žena je přesně taková,“ říká
s úsměvem Pospíšil

Nově je opravená i společenská místnost, kde přibyl
i bílý prostor, na který se dá promítat. „Jsme tak
připraveni i na ty, kteří si chtějí udělat přednášku
nebo promítání,“ upřesňuje Pospíšil s tím, že už
několik let se zde na podzim koná akce, při níž si
potápěči promítají krátké filmy, které jednotliví aktéři natočili během roku.
Objekt se od února připravoval na to, aby mohl být
v provozu a ještě lepší než loni. „Udělala se voda,
která byla ve stavu, kdy to ne vždy fungovalo. V současné chvíli probíhá rekonstrukce topného systému,
který byl poškozený silným únorovým větrem,“ doplňuje Pospíšil s tím, že potápěči už můžou kdykoliv přijet.

Takže potápěči, kdy přijedete? „Naším cílem je, aby
se tu lidé cítili dobře. Aby, až budou odjíždět, měli
pocit, že se sem budou rádi vracet,“ uzavírá správce budovy.
Text: Iveta Benáková
Foto: SČP
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Co se u nás děje
Brožura o korálových útesech i v češtině
K mezinárodnímu připomenutí roku
korálových útesů, který připadl na
rok 2018, připravila organizace
CMAS speciální obrázkovou brožuru. V ní srozumitelně vysvětlovala,
co jsou to korálové útesy, co jim škodí a jak je naopak chránit. Nyní ji
Svaz potápěčů ČR nechal přeložit
i do češtiny. Můžete si ji zdarma
stáhnout na webu www.svazpotapecu.cz/soubor-coral-reef-402-.pdf,
nebo si její tištěnou podobu vyzvednout v pražské kanceláři organizace.

Svaz potápěčů slaví 30 let

Co je korálový útes
Vydáno k
Mezinárodnímu roku
korálových útesů 2018

2018

2018

Více informací o
Mezinárodním roce
korálových útesů
2018 najdete na
www.iyor2018.org

Po sametové revoluci v listopadu
roku 1989 se v rámci mnohých změn
začal rozpadat také Svazarm, pod
kterým se do té doby sdružovaly potápěčské sporty. Na mimořádné celostátní konferenci začátkem roku
1990 došlo k rozdělení bývalé odbornosti PBV na dva samostatné svazy,
a to Svazu potápěčů Československa (SPČS) a Svazu vodáků Československa a byl ustaven výkonný výbor v čele s Oldřichem Lukšem,
který měl zabezpečovat činnost svazu až do řádných podzimních voleb
nového vedení svazu. Svaz potápěčů
Československa se stal i členem
Československého olympijského výboru (ČSOV), kde byl jmenován zástupcem Zdeněk Skružný. V průbě-

2018

hu roku došlo k ustavení tří
samostatných zemských svazů, v jejichž čele stanuli prezidenti - za SČP
Oldřich Lukš, za SPMS Ing. Ivan
Kratochvíl a za ZPS Dušan Čemsák.
V září roku 1990 proběhla celostátní konference SPČS, která kromě
jiného zvolila nové vedení svazu
v paritním zastoupení všech tří
zemských svazů a z již zmíněných
presidentů zemských svazů zvolila
presidentem SPČS Oldřicha Lukše.
O tři roky později se společně s rozpadem Československa rozdělil
také svaz, který od té doby nese název Svaz potápěčů České republiky
a dále se dělí na Svaz českých potápěčů a Svaz potápěčů Moravy
a Slezska.

Volební valná hromada už v listopadu
Po roce se letos 21. listopadu uskuteční pravidelná valná hromada, a to
opět v hotelu BENICA v Benešově u Prahy. Tentokrát bude VH opět volební.
Už nyní si jednotliví delegáti ze všech potápěčských klubů evidovaných
v SČP, které budou mít v pořádku zaplacené členské příspěvky, mohou začít promýšlet, koho by chtěli navrhnout ke kandidatuře a volit jej.

Posuzování zdravotní způsobilosti k tělesné
výchově a sportu dětí a mládeže, sportovní
disciplína potápění
Posudek vystavuje registrující praktický lékař pro děti a dorost (PLDD)
podle souvisejících právních předpisů: Zákon 373/2011 Sb., vyhlášky
391/23 Sb. vydané MZ ČR. Registrující poskytovatel není kompetentní
k posuzování zdravotní způsobilosti
k a) vrcholovému sportu, b) vzdělávání ve školách se zaměřením na
sport, tělesnou výchovu a v průběhu
výuky.
V žádosti je uvedena sportovní disciplína, k níž je posudek požadován
– například plavání se šnorchlem,
přístrojové potápění, závodní plavání s ploutvemi apod.
Požadovaný druh lékařské prohlídky:
1.vstupní prohlídka (před zaregistrováním ve sportovní organizaci, organizované sportovní soutěži).
2.ostatní:
a) Pravidelná – například pokud to
vyžaduje stav, intenzita a objem tréninku posuzované osoby.
b) Mimořádná – například při změně zdravotního stavu posuzované
osoby, zdravotních potížích při sportu.
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Posuzovaná osoba může být shledána jako zdravotně způsobilá,
zdravotně nezpůsobilá, nebo způsobilá s podmínkou.
Doba platnosti posudku se uvádí
pouze u organizovaného sportu, neorganizovaného sportu nebo předmětu tělesná výchova.
Na vystavení posudku není právní
nárok a je čistě na rozhodnutí PLDD,
zda jej vystaví. Pokud PLDD odmítne, doporučuji jako řešení požádat
o výpis ze zdravotní dokumentace
a obrátit se na jiného PLDD nebo na
tělovýchovného lékaře.
V případě nefyziologického zdravotního stavu či jiného zdravotního handicapu může PLDD konzultovat lékaře v oboru potápěčská medicína
v rámci specializační způsobilosti
hyperbarické a potápěčské medicíny.
Na webových stránkách odborné lékařské společnosti (www.cshlm.cz)
je i doporučený postup vyšetřování
zdravotního stavu rekreačních potápěčů.
Text: MUDr. Pavel Macura,
LK SPČR, soudní znalec v oboru posuzování
zdravotního stavu potápěčů

PAF Tachov 2020 opět předvedl umění
Ještě před začátkem koronavirové krize se konal již 42. ročník festival PAF
Tachov. Mezi mnoha fotografickými, dětskými i filmovými soutěžemi se
v rámci programu uskutečnilo i Mistrovství ČR ve fotografování pod vodou.
Jeho vítězem se stal David Blažek, druhý byl Milan Benc a bronzový Radan
Vitoul. Příští ročník se uskuteční 19. - 20. března 2021. Všechny výsledky
i úspěšné fotografie jsou k vidění na www.paftachov.cz.

Národní agentura pro sport rozdělí
provozovatelům sportovišť miliardu
Podle údajů ve Zpravodaji České unie sportu by měly také sportovní organizace dostat finanční dotace, aby lépe zvládaly následky koronavirové
krize. Jedná se o mimořádné příspěvky, které by měly klubům pomoci
překonat dopady pandemie. Návrh zvláštního zákona, který to umožní,
schválila během května ve zrychleném jednání poslanecká sněmovna,
senát i jej podepsal prezident. Na pomoc provozovatelům sportovišť by
měla z agentury odejít miliarda korun. Žádat o dotace je možné od půlky
června. „Sportovní organizace mohou o podporu žádat prostřednictvím
našich webových stránek www.agenturasport.cz, kde najdou veškeré podklady, informace a online žádost,“ vysvětluje místopředseda Národní sportovní agentury Ivo Lukš a dodává: „Snažili jsme se udělat výzvu co nejméně byrokratickou, a naopak co nejvíce uživatelsky přívětivou.“ Na webu
lidé také najdou konkrétní podmínky, které pro čerpání musí splňovat.
Zažádat si mohou nejen sportovní organizace provozující zařízení, ale také
organizace pořádající akce či organizace, která musela hradit nájemné
i v době, kdy se sportoviště nedalo využívat.

Potápění v jámě
V měsíci únoru, přesněji 15., si děti
z Potápěčského klubu OHŘE vyjely
do Potápěčské jámy v Čestlicích za
výcvikem. Zúčastnilo se ho 11 dětí,
které jsou ve výběru pro kurz P*
CMAS v letošním roce. Při ponorech
v jámě si procvičovaly sdílení plicních automatik, vynášení partnera
na hladinu a také práci s vypouště-

ním dekompresní bójky. Samozřejmostí výcviku bylo také řízení kontrolovaného výstupu, záchrana
a vytažení tonoucího. Z ohlasu dětí
na výcvik v jámě se tato akce plně
vydařila, mají velmi příjemný zážitek
z čisté a relativně hluboké vody.
Text: Bohouš Cink, instruktor potápění
Foto: Libor Vosáhlo

Milan Hnilička píše sportovním klubům
Zákon schválený během pandemie
také umožnil zrychlený převod části
sportovní agendy z ministerstva
školství na Národní sportovní agenturu (NSA). Její předseda Milan Hnilička v otevřeném dopise vyzval
sportovní organizace, aby v rámci
žádostí o dotace jak pro rok 2021, tak
výjimečné kvůli pandemii koronavir,
měly v pořádku potřebnou dokumentaci. „Dovoluji si proto vyzvat vás ke
kontrole, zda vaše organizace splňu-

je povinnosti vyplývající pro ni z platných právních předpisů, zejména ze
zákona o veřejných rejstřících, především pak zda údaje zapsané vaší
sportovní organizací ve spolkovém
rejstříku odpovídají skutečnému stavu a zda byly vaší sportovní organizací do spolkového rejstříku vloženy
veškeré listiny, které v něm podle
zákona o veřejném rejstříku vloženy
být mají,“ apeluje Hnilička.

Svaz českých potápěčů
www.svazpotapecu.cz ■ adresa: Na Strži 9, Praha 4, 140 00 ■ kontaktní osoby: Ing. Mgr. Iva Kalbáčová, Marie Lehovcová ■ telefon: 603 419 283 ■ e-mail: diver@svazpotapecu.cz
Vyřizování členských záležitostí: Úterý a čtvrtek 8–12 a 14–17 (ostatní dny dle předchozí dohody)
Redakce eNemo
Kontaktní osoba: Mgr. Iveta Benáková ■ Vaše náměty a připomínky posílejte na eNemo@svazpotapecu.cz
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