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Mistrovství ČR ve freedivingu, čištění laguny Pasohlávky, Mistrovství ČR v ploutvovém a rychlostním plavání či
Dobrušské závody ZŠ o pohár starosty a ukázka potápění. To jsou jen některé akce, které poslední měsíce pořádaly
kluby napříč Českou republikou.
Více na stranách 6 a 7

Ahoj potápěči,
jako občan respektuji, že i v dobrovolné nekomerční nez i s kové z á j m ové
sportovní spolkové
činnosti, kterou zajišťuje potápěčský
klub, musí být dodržovány zákony.
To znamená i nezbytnou administrativu,
počínaje podepsanými přihláškami do klubu a evidencí plateb členských příspěvků.
Samozřejmě seznam členů s jejich kontakty a osobními údaji, klubové účetnictví,
seznam inventáře, případně dalšího majetku a alespoň jednou ročně zápis z členské schůze. Bez ohledu, jestli je to klub
o pěti nebo sto padesáti členech.
Veliké poděkování patří těm, kteří se o tuto
klubovou byrokratickou agendu poctivě
starají tak, aby se všichni ostatní v klubu
mohli věnovat tomu podstatnému tj. potápění. Nicméně řadě klubů finance z členských příspěvků na činnost nestačí, nájem
bazénů je stále dražší, také doprava, výstroj a další služby. Stát prostřednictvím
ministerstva školství sice proklamuje, že
dotacemi sport podporuje, ale jak? Peněz
dává málo, dává je pozdě s více než půlročním zpožděním, a navíc požaduje podávat žádosti o dotace tak komplikovaně,
že to mnoho klubů ani nezvládne.
A teď se k tomu všemu přidalo GDPR!
Můj osobní názor je, že veškerý humbuk
kolem GDPR v ČR je uměle vytvářená hysterie ze strany přiživujících se „poradců“.
Ale bohužel toto nařízení Evropského parlamentu o ochraně osobních údajů nelze
ignorovat. V ČR je platné již od 25. 5. 2018,
a proto nezbývá nic jiného než jej respektovat a dodržovat. Na pomoc potápěčským
klubům jsme připravili a na webu a emailem zveřejnili vzor Informovaného souhlasu člena se zpracováním osobních údajů.
Více v samostatném článku uvnitř tohoto
eNema.
Váš Ing. Jaroslav Hudec,
viceprezident SČP a předseda klubu OSAC Plzeň
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CMAS Europe a CMAS World
zasedaly v thajském Phuketu
Jednání se konalo od 25. do 28. dubna. Jednání jsem se účastnil spolu s Ing. I. Kratochvílem a Ing. I. Kalbáčovou, zasedání proběhla na periferii města Phuketu v rezortu Hot Spring Resort and Spa (asi 40 km od centra). První den začalo
dopoledne jednání CMAS Europe, kde byla odsouhlasena zpráva o činnosti, pokladní zpráva a záměry pro činnost v nejbližší době. Z akcí CMAS Europe nás zaujal projekt Týden čistoty vod, který celosvětově proběhne v 39. týdnu (tj. od 24.
9. 2018). Doporučuji se k akci přihlásit, informačně směrem vnitrosvazově i zevně zviditelnit, a to i v kontextu k CMAS
Europe. Další akce zaměřená na pomoc pozůstalým po fatální potápěčské nehodě z mého pohledu zůstává pro náš svaz
pouze v akademické rovině, bližší informace naleznou zájemci na webu.
26. 4. 2018 se jako novinka konalo otevřené
fórum účastníků před vlastním GA (General
Assembly), kde byly projednány a debatovány informace z oblasti vědecké, technické a sportovní
s možností diskuse, dotazování apod.
Náš dotaz ohledně pojištění účastníků mezinárodních sportovních akcí zodpověděla odpovědná
osoba, Portugalec Ricardo Jose s tím, že máme
požádat CMAS HQ o zvláštní webový přístup při
objednávání licencí bez povinného pojištění zajištěného CMAS (pojištění povinné v souladu
s principy MOV i CMAS). Důvodem žádosti o výjimku je, že naši reprezentanti mají naše sportovní cestovní zdravotní pojištění, a chceme se
tak vyhnout duplicitě plateb za pojištění a ušetřit
nadbytečné náklady. Doporučení vyzkoušíme
a podle výsledku se dále rozhodneme. Problém
je, že nově on-line registrace i tak nefungují.
Vlastní oficiální jednání začalo v pátek zprávou
o činnosti prezidentky CMAS A. Arzhanové (videoprezentace). Zaujala mě její informace o možnosti uvedení freedivingu na olympiádu, který má
největší šanci na jakousi demoverzi na olympijských hrách. A. Arzhanová informovala o projektu registrace členů on-line ve spolupráci s ná-

rodními federacemi. Roční registrace by
obsahovala i roční potápěčské pojištění v zatím
nespecifikovaném rozsahu (pozn. na dotaz sděleno, že jistě nebude tak komfortní a komplexní
jako u DAN) a registrace bude zpoplatněna částkou 15 € za rok (platba on-line). Domnívám se,
že to není ta správná cesta, jak evidovat vydané
kvalifikace. Každá karta by měla být vydána na
určitou osobu a poznamenáno její unikátní číslo,
a to bez vazby na poplatek. Jsem zvědav, jak životaschopný tento nový projekt bude, na fóru komentáře proti nezazněly v jednání mimo však
ano.

niku, není dostatečný soutěžní mezinárodní potenciál, orientaci provozuje minimum zemí.
Technický výbor
Připravuje se revize všech standardů, bude souhrnně zveřejněno do konce roku 2018, pracuje se
na projektu e-learnig výcvikových kurzů CMAS.
Poslední den jednání se konal galavečer s kulturním programem, kde byl další prostor k neformálním jednáním.

CMAS se připravuje na aplikaci GDPR (minimální, prezidentkou odhadovaná, časová příprava je
9 měsíců!)
Dále jednání pokračovalo zprávami prezidentů:
Vědeckého výboru
Sportovního výboru
Technického výboru.

Z důležitého uvádím následující
Vědecký výbor
Projekt ochrany korálových útesů (je i brožura),
doporučuji zvážit její českou mutaci asi v el. formě, doporučuji připojit se a popularizovat projekt
ochrany vod v 39. týdnu roku 2018.
Sportovní výbor
Konstatoval výsledky ve sportu, upozornil na problém orientace, který by mohl vést k jejímu zá-
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Závěrem lze konstatovat, že naše účast byla jistě příspěvkem k potvrzení a upevnění dobrého
renomé SPČR, které tradičně v mezinárodní organizaci zaujímá. Fotodokumentace, stejně jako
písemné podklady v angličtině a francouzštině,
jsou zájemcům k dispozici na sekretariátu SČP.
Text a foto: MUDr. P. Macura, statutární zástupce SPČR

Zkoušky na Barboře
Od 25. do 27. května proběhly ve výcvikovém středisku Svazu českých potápěčů Barbora zkoušky na kvalifikaci CMAS I1
a CMAS I2. eNemo se zeptal obou uchazečů, úspěšného i neúspěšného, i zástupce zkoušejících instruktorů, jaké tyto
zkoušky byly a jak je hodnotí.
Richard Mičan, úspěšný uchazeč o kvalifikaci

Jiří J. Čermák, zástupce zkušební komise

1. Jak dlouho se potápíte a kolik máte ponorů?

1. Jak dlouho se potápíte/kolik ponorů?

Potápím se čtyři roky a v současné době jsem
absolvoval kolem 220 ponorů.

Od dětství, 2000

2. Jaké pro vás byly zkoušky?

Radek Olax

Radek Olax, neúspěšný uchazeč o kvalifikaci
1. Jak dlouho se potápíte a kolik máte ponorů?
Začal jsem se potápět, když mi bylo 15 let v roce
1988, a vydržel jsem do roku 1991. Pak jsem toho
nechal. A až v roce 2008 jsem se začal aktivně
potápět (letos tomu je 10 let). Dnes jsem monitor
CMAS* FFESSM a mám přibližně 600 ponorů.
2. Jaké pro vás byly zkoušky?
Zkoušky byly pro mě katastrofální! Já se učím
potápět už 10let (každý den nabírám nové zkušenosti) a učím a připravují nové potápěče na
zkoušky. To, co jsem prožil u zkoušek, vedlo
k tomu, že jsem zjistil, že nic neumím. Já jsem
potápěč CMAS, ale některé otázky, co byly v testu, neměly nic společného s potápěním. Tam vám
byly některé otázky a praktické dovednosti, které už se dávno nepoužívají. Já byl hned po teorii
vyhozen. Z 80 otázek jsem udělal 16 chyb. Tak že
jsem k praktickým zkouškám nedošel.
3. Jak jste se připravoval?
Připravoval jsem se skoro každý den.
4. Jaký byl přístup komise?
Řekl bych, že byli seriozní a snažili se mi pomoct,
ale i tak to nestačilo. Vím jen to, že se jim moc
nelíbily moje názory. I když mi pak řekli, že mám
pravdu, ale i tak si to budou dělat po svém.
5. Plánujete v budoucnosti zvyšovat vaší kvalifikaci?
Jak jsem už psal, každý den nabírám nové zkušenosti, takže ano. Mě to baví a mám to rád.

Zkoušky pro mě byly velkou osobní výzvou, možná snem, kterého jsem chtěl dlouhou dobu dosáhnout. Jelikož pro mě byly zkoušky tak důležité, byl jsem během jejich absolvování také
patřičně nervózní. Snažil jsem se připravovat
opravdu svědomitě, takže teoretický test jsem
zvládl dobře a při ústní zkoušce se mi odpovědi
na otázky také nehledaly těžce. Nejtěžším bodem
v praktické části pro mě byla část záchrany, kdy
dvacetisekundový pobyt pod vodou na nádech po
100 metrech plavání se zdál dost nekonečný.
Zkoušky byly náročné, což je ale v pořádku, jelikož instruktor musí být osobou reprezentativní
a zodpovědnou. Přístrojové potápění je nádherný
sport. Pro nezkušené lidi ale i dost nebezpečný,
na což musí instruktor své žáky výborně připravit, a tak je jasné, že zkoušky takovou úroveň mít
prostě musí.
3. Jak jste se připravoval?
Moje příprava začala minulý rok v říjnu. Docházel
jsem na výuku kurzů P1 až P3 k instruktorovi Petru Hruškovi, který je pro mě vzorem perfektního
instruktora. Velmi mi v přípravě na zkoušky pomohl, za což bych mu chtěl moc poděkovat. V té
době jsem si také postupně začal vytvářet své
vlastní prezentace, ze kterých ve výsledku vznikl
prakticky nechtěně celkem propracovaný systém
mých poznámek, který jsem pak musel ke
zkouškám opět zjednodušovat. I přesto ale byla
má prezentace u zkoušek moc odborná, jelikož
jsem dostal za úkol přednášet o tlakových příčinách nehod a nemocí pro P1. Zúčastnil jsem se
povinného školení z metodiky při potápěčském
výcviku a workshopu. Účastnil jsem se různých
přednášek, přečetl jsem spoustu knih a prováděl
nejrůznější praktické pokusy. V zimě jsem absolvoval školení z teorie v rozsahu P3, která se konala na potápěčské základně Lachtan v Brně.
Opakovaně jsem si prošel všechny testové otázky a spočítal všechny příklady. Na praktickou část
jsem cvičil přes zimu na bazéně v Českých Budějovicích a ihned, jakmile to počasí dovolilo,
jsem přesunul své ponory ven.

2. Jak bývají připraveni zájemci o kvalifikaci?
Závisí u koho (zda vůbec u někoho) chodili na náslechy a na pomoc s výukou. Jsou adepti, kteří
jsou super připravení a je vidět, že u někoho ze
zkušených instruktorů dlouhodobě pomáhají
s výukou i s přednáškami, (což je jednoznačně
nejlepší předpoklad pro nového instruktora).
Jsou též jiní, kteří si ani nepřečtou testy a jdou
to takzvaně zkusit a pak se občas i hádají… Hodně často jsou rozdíly v provedení cviků, toto bude
aktuálně řešeno postupným doplněním metodických návodů na provádění těch nejkritičtějších
cviků, často se výstroj liší od doporučené (která
je pro výcvik v rámci SPČR povinná).
3. Musíte se jako zkoušející nějak připravovat?
Ano, někdo z nás má vždy na starosti přípravu
testů a dekopříkladů. Určitě je zapotřebí projít
hlavní témata, probrat organizaci, zabezpečení,
zajištění…
4. Jaký se snažíte mít přístup jako zkušební komise?
Trpělivý, metodický a v rámci možností velmi tolerantní :-)
5. plánujete v budoucnosti zvyšovat vaší kvalifikaci?
Jsem šťastně I3 a máte pravdu, spousta dalších
kvalifikací mi stále chybí, takže výhledově určitě
ano… :-)

4. Jaký byl přístup komise?
Z mého pohledu byl přístup komise zodpovědný,
svědomitý a spravedlivý.
5. Plánujete v budoucnosti zvyšovat vaší kvalifikaci?
O zvýšení kvalifikace na I3 zcela vážně uvažuji
čistě z osobních důvodů. Nicméně je to poměrně
vzdálená budoucnost.

Zprava Miloslav Haták, vedoucí komise Luděk Šefc
a J. J. Čermák a s nimi Richard Mičan
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Potápěčské
kluby a GDPR
Jak jistě víte, nařízení Evropského parlamentu o ochraně osobních údajů (GDPR) je v ČR platné již od 25. 5. 2018.
Zjednodušeně vyjádřeno, v každém potápěčském klubu musíme znovu mít od všech členů podepsaný souhlas se zpracováním jejich osobních údajů (i když jej již máme na přihláškách do klubu…), ale musí to být na samostatné listině
s informací, že se člen klubu s uvedeným nařízením seznámil atd.
Týká se to všech členů klubu, i dětí,
za které listinu musí podepsat rodič.
Vzorové formuláře k podpisu jsou
k dispozici na svazovém webu www.
svazpotapecu.cz . Tam jsou i další
informace na pomoc klubům s tímto předpisem. Vzorových listin a doporučení k naplnění povinností podle GDPR je mnoho. Například Česká
unie sportu spolu se Sdružením
sportovních svazů ČR zveřejnila celý
paket dokumentů k aplikaci GDPR
ve sportovních klubech a svazech,
ve kterém je i vzor „Informace
o zpracování osobních údajů a Souhlas se zpracováním osobních údajů“. Z věcného hlediska je dle mého
názoru rozhodující smysluplně splnit záměr autorů předpisu GDPR
tj. zajistit ochranu osobních údajů
členů potápěčského klubu. Ano,
člen klubu musí být řádně informován o tom, které jeho osobní údaje

a pro jaký účel jsou evidovány
a zpracovávány v klubu a v potápěčském svazu. A musí se svobodně
rozhodnout, zda souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů pro jednoznačně definované účely. A musí
mít kdykoliv možnost tento svůj
souhlas odvolat a požadovat výmaz
údajů, atd. Podrobně s uvedením čísel jednotlivých článků předpisu
GDPR jsou práva člena klubu vyjmenována ve vzoru již zmíněné „Informace o zpracování osobních údajů
a Souhlasu se zpracováním osobních údajů“. Určitě jste si všimli, že
na webu ČUS jsou oba vzorové formuláře tj. formuláře Souhlasu se
zpracováním osobních údajů a formuláře Informační povinnosti vůči
členům sportovních spolků spojeny
do jednoho dvoustránkového dokumentu. V našem potápěčském svazu jsme šli dál a obojí spojili a for-

CMAS mistrovství světa
v nádechovém potápění
V italském Lignanu probíhalo v termínu 11. - 18. června CMAS Mistrovství světa v bazénových disciplínách.

a v disciplíně Endurance 8x50 m stanovil nový národní rekord a obsadil
11. pozici v závodě.

Naši závodnici reprezentovaly Českou republiku ve všech disciplínách
zařazených do programu MS – vyjma
disciplíny Endurance 16x50 m. Premiérou byla účast v disciplíně Endurance 8x50 m.

Jindřiška Zajacová vytvořila v disciplíně Endurance 8x50 m časem 6 min
42 sec rovněž nový český národní rekord a obsadila 7. místo. V další rychlostní disciplíně speed 100 obsadila
Jindřiška Zajacová výbornou 6. pozici a to opět v novém českém národním rekordu 46 min 53 sec.

Největším úspěchem výpravy je zlatá medaile, kterou vybojovala Kateřina Šuranská v disciplníně statická
apnoe s výkonem STA 6 min 53 sec.
David Vencl získal mezi muži ve velmi silně obsazené disciplíně statická
apnoe 5. místo v čase nového národního rekordu STA 7 min 54 sec
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V závěrečné disciplíně dynamika
s monoploutví si tři závodníci vytvořili osobní rekordy (Personal Best)
a to výkony Michal Šuranský 174 m,
David Vencl 166 m a Kateřina Šuranská 151 m.

m á l n ě z k rá t i l i ( a n i ž b yc h o m
omezili obsah) do jednostránkové
listiny Informovaného souhlasu člena. Chceme v klubech zredukovat
nadbytečné papírování, ale přitom
splnit zákonné povinnosti. Ale pozor! Experti ČUS a SSS nás varují:
Podepsání informace a souhlasu
člena klubu je pouze první harmonizační krok činnosti sportovních
spolků s nařízením EU o ochraně
osobních údajů (GDPR).
Popis dalších povinností pro nás vyplývajících z GDPR překračuje rámec tohoto článku, proto je podrobně uvedeme na svazovém webu SČP.
Ale v uvedené souvislosti s halasně
zdůrazňovanou potřebou ochrany
osobních údajů si neodpustím „rýpavou“ poznámku: Chcete zjistit
moje osobní údaje? To znamená, kdy
a kde jsem se narodil, kde bydlím,

jaké mám vzdělání, jaký mám majetek, jakou profesi a práci vykonávám, jaké mám IČO, v jaké firmě
a v jaké funkci pracuji, jakou firmu
vlastním, kolik já a firma vyděláváme, a další? Jak jednoduché: Stačí,
když si na internetu otevřete volně
přístupné veřejné registry: administrativní registr ekonomických subjektů, živnostenský rejstřík, registr
DPH (mimochodem DIČ je rodné
číslo), obchodní rejstřík, katastr nemovitostí, insolvenční rejstřík (tam
bohudík nejsem), rejstřík znalců
a tlumočníků a další rejstříky a veřejné evidence.
Ptám se proto: Jak GDPR a stát
chrání tyto moje osobní údaje?
Ing. Jaroslav Hudec, viceprezident SČP
a předseda klubu OSAC Plzeň

Společnost pro historii
potápění ČR (HDS CZ) slaví
10. výročí své existence
Když v roce 2008 malá skupinka zájemců o historii potápění v Československu (Petr Katz, Jan Eisenmann a Jiří Trpík)
začala s iniciativou založení spolku, který by se po vzoru zahraničních společností začal zabývat historií potápění na
území naší republiky, měla na mysli hlavně to, jak navázat a úspěšně pokračovat v obdobných aktivitách, které se v minulosti odehrávaly zejména v rámci „Klubu přátel NTM Praha“ a byly posléze ukončeny z důvodů nepřejícnosti tehdejšího režimu takovýmto aktivitám. Nicméně doba se změnila, a tak tito iniciátoři oslovili řadů potápěčů „starší věkové
kategorie“ a začali připravovat zakládající valnou hromadu s cílem vytvořit Společnost pro historii potápění ČR. Již
v úvodu těchto příprav bylo řečeno, že se členy této Společnosti mohou stát i zahraniční zájemci, což bylo zejména cíleno na naše slovenské kamarády, kteří o založení takové Společnosti neuvažovali.
Na základě těchto podnětů se sešli zájemci o tuto činnost v restauraci „Na
Kovárně“ v Praze – Holešovicích a na ustavující Valné hromadě ještě v témž
roce založili Společnost pro historii potápění ČR (HDS CZ).
Tato Společnost si vzala za cíl zejména dokumentaci historie potápěčského oboru na území Čech, Moravy, Slezska a Slovenska.
Hned od začátku svého působení začala být Společnost (dále jen HDS CZ)
velmi aktivní a pro své členy v dalších letech připravila řadu zajímavých
akcí. Ty byly natolik úspěšné, že řada z nich byla postupně rozšířena o prezentaci a účast na veřejnosti. Následovaly i akce zaměřené do zahraničí
a díky spolupráci s tamějšími HDS trvají až do současnosti. Postupně byly
navázány kontakty i s dalšími institucemi v ČR, které se o takový druh aktivit zajímaly, a postupně z nich vykrystalizovala úzká smluvní spolupráce
s Technickým muzeem v Brně, kde HDS CZ získal zázemí pro své prezentační aktivity a též uložení sbírkových fondů. Tyto fondy představují základ
pro pořádání výstav a různých prezentací, včetně pokračování sbírkotvorné
činnosti.
Když se v loňském roce začal blížit ten letošní jubilejní rok, tak jsme začali uvažovat, jak toto své výročí oslavíme. Jako úvodní akci jsme se rozhodli prezentovat naši HDS CZ v Tachově, který se svým festivalem PAF Tachov
v tomto roce slaví již 40. výročí a patří k nejdéle provozovaným akcím tohoto druhu v Evropě. Dohodli jsme se tudíž na výstavě historické potápěčské techniky v tachovském městském muzeu, jejíž základ tvoří zejména
historické přilbové skafandry ze sbírky Jaroslava Knotka a doplněné o další sbírkové předměty z fondů HDS CZ/TM Brno a dalších sběratelů. V rámci 40. ročníku PAF Tachov proběhla slavnostní Valná hromada HDS CZ, kde
členové naší Společnosti a vybrané osobnosti VIP z potápěčského světa

obdrželi pamětní medaile HDS CZ k tomuto jubileu a následně byla slavnostně otevřena výše uvedená výstava. Ta měla od začátku velký úspěch,
a tak její konání bylo prodlouženo až do konce srpna 2018. Další zájemci
tedy mají před sebou dost času, aby mohli tuto nesporně unikátní a svého
druhu největší výstavu na území ČR ještě zhlédnout.
Další akcí k tomuto jubileu byl zájezd pro členy HDS CZ do Stralsundu a do
Lübecku, kde měli možnost zhlédnout muzea s expozicemi historie potápění, zúčastnit se burzy historické potápěčské techniky a navštívit unikátní archiv, depozitář a muzeum firmy Dräger v Lübecku. Tato firma patří
mezi jedny z nejstarších, jež začaly na konci 19. století s výrobou potápěčské techniky.
V rámci jubilejního roku bude ve dnech 8. a 9. září na lomu Bořená Hora
pořádána tradiční akce memoriálu Jiřího Trpíka „Retro diving 2018“, kde
bude ke zhlédnutí výstavka historické potápěčské techniky, předvedeno
potápění v přilbových skafandrech a s aqualungy a proběhne zde i „miniblešák“ potápěčské techniky.
Poslední akcí k letošnímu jubileu bude pak podzimní Valná hromada HDS
CZ dne 3. listopadu v Praze, kde kromě jiného budou prezentace z historie
potápění a budou zde promítnuty krátké filmy z „pravěku“ historie aqualungu a přilbových skafandrů.
Pak už se začneme těšit na řadu zajímavých akcí, které jsou již nyní předběžně plánovány a připravovány na příští rok 2019.
Rádi v té souvislosti v našich řadách přivítáme další nové zájemce o tyto
nesporně zajímavé aktivity.
Text: Ing. Oldřich Lukš
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Co se u nás děje
Mistrovství ČR ve freedivingu proběhlo
v Pardubicích
V sobotu 19. května proběhlo v Pardubicích Mistrovství České republiky ve
freedivingu - Czech National Competition 2018. „Přijali jsme 78 registrací
do závodu ze 12 zemí Evropy. Na start se nakonec postavilo 56 závodníků
a uskutečnili jsme 111 startů. Závod byl svým průběhem výjimečný nejen
množstvím startů, které jsme zvládli ve velmi krátkém čase, ale také v tom,
že jsme viděli velmi čisté výkony,“ řekl za pořadatele Radek Veverka.
Celkové výsledky jsou zde – http://www.apnea-core.com/?d=3f6-1000-1.

Čištění Laguny
Pasohlávky
Ve dnech 12. - 13. 5, tedy v době zahájení sezony největšího kempu ČR, proběhl
šestý ročník dnes již hodně známé akce
pod názvem Potápěči ze Svazu českých
potápěčů a VZP čistí Lagunu Pasohlávky.
Akce začala dle plánu v 9.30 zanořením
a postupným odstraňováním věcí ze dna
Velké laguny. Radostně můžeme konstatovat, že na dně je stále méně a méně
nežádoucích předmětů, což svědčí
i o kázni návštěvníků laguny. Nalezli
jsme jen cca pět kilogramů různých
předmětů. Pro zajímavost, vytáhli jsme
ze dna plnou láhev meruňkovice! Akce
se zúčastnila dvacítka potápěčů z Moravy a Slovenska a vedení svazu zastupovala Gabriela Grézlová.
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Medaile pro
nejlepší ploutvové
a rychlostní plavce
Od 1. do 3. června se v Liberci
uskutečnilo Mistrovství České
republiky v ploutvovém plavání
a rychlostním plavání, které hostil místní Aqua Klub. „Akce perfektně zorganizována, pohodová
sportovní atmosféra. S potěšením jsem spolupředával ceny,
panu Vladimíru Benešovi a jeho
kolektivu děkuji,“ řekl prezident
Svazu českých potápěčů Pavel
Macura, který se na závody přijel
podívat a poslal do redakce i několik fotek.

Dobrušské závody ZŠ o pohár starosty
a ukázka potápění
Klub sportovních potápěčů Dobruška uspořádal 21. května ve svém bazénu předvádění potápění v rámci plaveckých závodů základních škol o pohár
starosty. „Bylo to rozděleno na dvě skupiny – krátké vysvětlení správnosti
potápění s brýlemi a vyrovnávání tlaku a zanořování; ukázky a zkoušení
dýchání z automatiky. Hodně nám pomohly přidělené ploutve a automatiky,
pro příště snad dáme dohromady i šnorchly, děkujeme,“ vzkázal předseda
klubu Norbert Salvender.

Seminář pro neolympijské svazy
Komise neolympijských sportů ČOV pod vedením místopředsedy
ČOV Filipa Šumana uspořádala 12. června v Centru pohybové medicíny v Praze seminář pro neolympijské svazy (ČKSOI). Zúčastnilo se ho 42 zástupců z 33 sportovních svazů, mezi nimi byl i Svaz
potápěčů České republiky. Hlavními tématy byly řízení svazu bez
profesionálních zaměstnanců, tedy problematika svazů postavená na dobrovolnících, pořádání mezinárodních akcí (co to svazům
přináší, jaké jsou zdroje financování) a komunikace směrem k oddílům a členům. „Byli jsme už před seminářem velmi příjemně
překvapeni, jak velký byl zájem ze strany svazů. Pozitivní ohlasy
nám ukázaly, že podobné aktivity mají smysl,“ řekl Filip Šuman,
místopředseda ČOV a předseda Komise neolympijských sportů.
„Musím ocenit otevřenost, se kterou svazy k semináři přistoupily. Nejvíc to bylo poznat na příkladu porovnávání finančních podmínek zaměstnanců nebo funkcionářů v jednotlivých svazech.
Právě vzájemné srovnání a možnost zjistit, jak moc se české svazy mezi sebou v některých věcech liší, byly hodně inspirující. Stejně jako sdílení společných problémů,“ doplnil Filip Šuman.

Rok 2018 je rokem
korálových útesů

Turnaj podvodních
hokejistek ve Slovinsku

Když navštívíte webovou stránku
www.iyor2018.org, jako první se
vám zjeví dvě fotky a pod nimi nápis:
„Co se stane, když teplota vody
stoupne o několik stupňů? Obrázek
vlevo je fotka zdravých korálů
v americké Samoe, která byla pořízena v roce 2014 našimi přáteli
v The Ocean Agency / XL Catlin Seaview Survey. Obrázek vpravo je stejný útes v roce 2015 po bělení. Dnes
je korál mrtvý. Zjistěte, proč jsou
ohroženy světové útesy.“ Letošní rok
se stal Mezinárodním rokem korálových útesů, web i další akce mají
rozvířit debatu a šířit osvětu, aby
podobně zničených útesů ubývalo.

Ve slovinské Koperu se 26. května uskutečnil
turnaj 2nd UWH Beach Open - Capo d‘Istria
Cup. Český tým Serrasalmus, který svou
účastí podpořili hráči nově vznikajícího pražského týmu Narwhales,se umístil na krásném 12 místě.

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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