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Vážení členové,
otevírá se nám po dlouhé a těžké době pandemie konečně nová potápěčská sportovní
sezóna. Většina z nás
pociťuje silné, vynuceně odkládané natěšení
na nové potápěčské zážitky, osobní setkání
s přáteli a touhu někam vycestovat za potápěním. Osobně jsem prožil ten krásný pocit pohody, radosti a kamarádství při zahájení klubové sezóny v Holetíně. V naší partě potápěčů
jsme se shodli na tom, že je to tím, že konečně máme možnost se osobně setkat, sdílet své
pocity a plánovat, kam se vydáme pod vodu.
Konec předlouhé izolace je snad příčinou tohoto neobvykle silného nadšení a nefalšované
radosti. I když potápění jak sportovní, tak rekreační bude asi historicky jiné, komplikovanější a v mnohém omezenější, než tomu bývalo, věřím, že nám všem přinese mnoho
hezkých zážitků po dlouhé době sportovní abstinence.
Spolkový život v našem Svazu se pomalu vrací do nových kolejí po volební valné hromadě
SČP elektronickou cestou. Věřte mi, sportovní
přátelé, že rozhodnutí pro tuto formu valné
hromady nebylo pro vedení Svazu jednoduché,
bylo však absolutně nezbytné k zajištění legislativních povinností nutných k zajištění finančních zdrojů - dotačních titulů pro náš sport.
Osobní kontakt, setkání tváří v tvář. To a mnohé jiné, co máme rádi, jsme byli nuceni při
valné hromadě formou hlasování a rozhodování per rollam oželet a řešit jen to nezbytné.
Důvěra vzešlá z voleb vedení Svazu je pro nás
funkcionáře zavazující. Byl bych velice rád,
kdyby se to nadšení, které nyní prožíváme,
promítlo i do toho, že se objeví nové mladé aktivní tváře v poradních komisích svazu. Potřeba je pro další rozvoj a motivaci více než
enormní. Svaz hledá a potřebuje mimo jiné
v oblasti moderních způsobů propagace a svazové komunikace nové aktivní lidi. Stejně tak
SČP potřebuje nové členy ochotné pracovat
a znalé právní problematiky, spolkové legislativy a ekonomiky.
Vážené potápěčky a potápěči, přeji nám všem
vydařený potápěčský rok a rád konstatuji, že
ekonomické a odborné předpoklady k vaší
podpoře má Svaz pro tento rok zajištěny.
Výcvikové středisko Svazu českých potápěčů Barbora se na vás opět těší. V poslední době prošlo několika úpravami
a vylepšeními, aby se na něm vám, potápěčům, ještě víc líbilo. Tak kdy vyrazíte?

MUDr. Pavel Macura,
prezident Svaru českých potápěčů
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Valná hromada elektronicky
zvolila nové vedení
Tentokrát bez známého prostředí benešovského hotelu, ale – jak typicky
pro poslední měsíce – elektronicky, proběhla na začátku roku 2021 odložená valná hromada. Z důvodů konání pouze per rollam byly na programu pouze tři nejdůležitější body:
1. Schválení roční účetní uzávěrky hospodaření SČP za rok 2019
2. Schválení předběžných výsledků roční účetní uzávěrky hospodaření SČP za rok 2020
3. Volba Prezidia a Kontrolní komise SČP
Delegáti zaslali hlasovací listiny s celkovým počtem 161 platných hlasů. Valná hromada schválila body 1 i 2.
V bodě 3 svými hlasy zvolili následující členy:
Prezidium SČP ve složení: MUDr. Pavel Macura, Ing. Jaroslav Hudec, Petr Podhorný, Miroslav
Janeček, Jiří Pražák, Ing. Eduard Šíf, Bohumír Kráčmar, Pavel Mašek, Bc. Jan Skružný
Kontrolní komise SČP ve složení: Ing. Vladimír Drábek, Norbert Salvender, Ing. Jaroslav Švejda

Peníze až na prvním místě?
Fakta o hospodaření SČP
Dnes již vyčpělý slogan (ale bez otazníku) použitý v nadpisu tohoto článku je připisován Václavu Klausovi. Je pravdivý?
Záleží na okolnostech, nicméně peníze jsou krví v organismu tržního hospodářství a podmiňují jeho rozvoj. Také pro nás
členy největší české potápěčské komunity, tj. Svaz českých potápěčů (SČP) a jeho členské kluby, jsou finance ve všech
svých formách klíčové pro existenci a provozování našeho oblíbeného sportu – potápění. Sport, který je obecně důležitý pro lidské zdraví, stát podporuje především dotacemi, jejichž distributorem je po předchozím mnohaletém rozhodování Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nyní Národní sportovní agentura.
Jak jsme na tom my, potápěčský svaz? Po roce a půl
paralyzované organizované sportovní činnosti kvůli covidové pandemii (zákaz provozu bazénů, závodů
a soutěží, potápěčských zahraničních výjezdů a dalších svazových a klubových akcí) bylo i naše vyhodnocení hospodaření SČP za uplynulé období složité.
Nemohli jsme jako obvykle svolat každoroční valnou
hromadu s osobní účastí delegátů, a proto proběhlo v redukované formě alespoň korespondenční (per
rollam) schválení roční účetní závěrky. Podrobné
číselné hospodářské výsledky v podobě oficiálních
účetních výkazů zisku a ztráty a rozvahy aktiv a pasiv, budou veřejně k dispozici ve Výroční zprávě SČP
2020 ve Sbírce listin spolkového rejstříku Ministerstva spravedlnosti ČR.
Zrekapitulujme stručně hlavní údaje za loňský rok:
Účetní výsledky ekonomiky SČP objektivně odpovídají zdrojovým možnostem státních dotací pro SČP.
V souladu se zavedenou praxí a se znalostí, že nákladová položka účetních odpisů hmotného inves-
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tičního majetku není ve skutečnosti finančně platebním peněžním výdajem, jsou prezentované
výsledky hospodaření rovněž vykazovány bez těchto odpisů. Takto vyčíslen činil roční hospodářský
výsledek 434 tis. Kč.
Z analýzy dosavadního vývoje hospodaření SČP (viz
graf) je zřejmý trend poklesu výnosů, a tedy příjmů
SČP. Je to způsobeno rostoucím podílem realizace
výkonů na vrub Svazu potápěčů ČR (SPČR), který je
tvořen dvěma svazy, tj. českým (SČP) a moravskoslezským (SPMS). SPČR dohromady eviduje 4159
potápěčů, z nichž cca 31% se věnuje závodním potápěčským disciplínám, ve kterých ti nejlepší reprezentují ČR. Financování závodního potápěčského
sportu je kryto přímo z dotovaného celorepublikového rozpočtu SPČR a pro nezávodní potápěče, tj.
sportovně rekreační přístrojové potápění jsou vyčleněné příslušné dotační finanční prostředky (4
mil. Kč pro rok 2021) alokovány v dílčích rozpočtech
SČP a SPMS. Názorně to uvádí graf vývoje dotací
pro potápění v letech 2014 až 2021 a porovnání počtu sportovců v závodním a nezávodním potápění.
V interním řízení hospodaření SČP byly loni docíleny predikované výsledky. Jedná se především o tzv.
vedlejší (daňovou) hospodářskou činnost střediska
HS Pardubice, jehož profit je využíván zejména ke
krytí plánovaných nákladů střediska VS Barbora
(zatím je provoz kvůli pandemii zakázán). Dalším
důležitým zdrojem finančních prostředků pro činnost SČP jsou příjmy z členských, tj. svazových příspěvků a z plateb za kvalifikační potápěčské karty.

Pozitivní odezvou na intenzivní práci s členskou základnou bylo dlouhodobé každoroční zlepšení vývoje v inkasu svazových příspěvků, ale negativní vliv
covidové pandemie způsobil loni pokles příjmu
o 56 tis. Kč na 503 tis. Kč.
Pro úspěšné a zodpovědné hospodaření s majetkem
a finančními zdroji je nezbytné zkvalitňovat management a organizaci, posilovat kontrolní činnost
a zvyšovat osobní angažovanost zejména členů volených orgánů a komisí a jejich posílení novými mladými odborně kvalifikovanými a zodpovědnými členy SČP. Osobně jsem přesvědčen, že peníze nejsou
to jediné a prvořadé, ale respektujme jejich důležitost a nezbytnost pro další rozvoj všech forem potápěčského sportu.
Text: Ing. Jaroslav Hudec,
viceprezident SČP

Jubileum. 30 let Svazu
českých potápěčů
Kořeny vzniku Svazu českých potápěčů (SČP) sahají do konce 90. let minulého století, kdy došlo vlivem tzv. perestrojky
v Sovětském svazu k postupnému rozpadu koalice zemí východního bloku a následně i ke změně společenského
systému.
V roce 1988 tak došlo ve Svazarmu k uvolnění rigidního režimu řízeného
vojáky a bylo rozhodnuto, že na vedoucí místa ústředních rad odborností
(technických sportů) mohou kandidovat členové - aktivisté těchto odborností. Začátkem prosince 1988 proběhly volby nové Rady potápěčství a branného vodáctví ÚV Svazarmu (RPaBV) a do jejího čela byl zvolen Oldřich
Lukš, bývalý předseda Technické komise RPaBV. Tato rada již předtím prosazovala a hájila zájmy čs. potápěčů ve světové organizaci CMAS pod názvem Svaz potápěčů Československa (SPČS). Tato nová rada si hned od
začátku vytkla jako hlavní cíl podporu odborných aktivit svých členů-potápěčů a branných vodáků a též spolupráci se všemi subjekty, jež se v nejrůznějších podobách věnovaly činnostem v oblasti potápění. Svoje představy o novém pojetí práce s potápěčskými kluby a Svazarmem dala nová
RPaBV najevo nejen informacemi v časopise Vodní revue - potápěč, ale též
na jednáních vrcholných orgánů Svazarmu. Takto nová rada působila až do
listopadu 1989, kdy s ohledem na rušení organizací Svazarmu a osamostatnění jednotlivých odborností podala jako celek demisi a pověřila dosavadního tajemníka RPaBV Michala Demartiniho zorganizováním celostátní
konference potápěčů a vodáků, kde se mělo demokraticky rozhodnout
o další činnosti těchto odborností do budoucna.
Konference se konala dne 20. ledna 1990 v Praze za účasti 133 delegátů
z celého Československa. Hned v úvodu konference bylo rozhodnuto o rozdělení na dvě samostatné skupiny, které pak byly základem pro vznik příslušných svazů. U potápěčů byl zvolen pracovní orgán – 8členný výkonný
výbor SPČS (Ing. Dušan Čemsák, Josef Dvořáček, Ing. Ivan Kratochvíl, Vilém Liška, Miroslav Lošák, PhDr. Jan Pyš, Ivan Severný) v čele s Oldřichem
Lukšem, který měl koordinovat práci odborných komisí a zachovat kontinuitu práce SPČS a klubů až do voleb nového vedení SPČS na podzim téhož
roku. Současně bylo doporučeno, aby v tomto mezičase, s ohledem na federativní uspořádání ČSFR, byly ustaveny zemské potápěčské svazy.

Postupně tedy vznikaly Zväz potápačov Slovenska, Svaz českých potápěčů
a Svaz potápěčů Moravy a Slezska. RPaBV ČÚV Svazarmu při ukončení své
činnosti dne 15. 2. 1990 jmenovala přípravný výbor ve složení Ing. Greger,
Skružný, Lošák, Cedidla a Vondruška k realizaci konferencí zemských svazů. Zemská konference Svazu českých potápěčů proběhla 2. 6. 1990 v Praze, která zvolila 13členné prezidium, ze kterého byl valnou většinou hlasů
zvolen prezidentem SČP Oldřich Lukš. Na dalších konferencích byl zvolen
prezidentem SPMS Ing. Ivan Kratochvíl a prezidentem ZPS Ing. Dušan
Čemsák.

Následně proběhla dne 22. 9. 1990 v Brně celostátní konference SPČS, kde
proběhla volba prezidia SPČS tvořeného třemi prezidenty zemských svazů,
šesti koordinátory činností svazu a zástupcem v Čs. olympijském výboru.
Prezident SPČS byl volen samostatně ze tří prezidentů zemských svazů
a stal se jím Oldřich Lukš. V této funkci se plánovala rotace zemských prezidentů v každém dalším volebním období.
Ve stručnosti je tímto shrnuta restrukturalizace potápěčského svazu v tomto přelomovém období. Co však bylo současně zásadní a důležité, že se
díky práci všech výkonných a přípravných výborů a práci odborných komisí podařilo zajistit celistvost a stabilitu svazu, kontinuitu všech odborných
aktivit a činností a zajištění majetku a finančních prostředků v tomto období. Tento stav vydržel až do konce roku 1992, kdy došlo k rozdělení ČSFR
a od roku 1993 vznikly dva samostatné státy – Česká republika a Slovenská
republika.
Vznikl tedy Svaz potápěčů České republiky (SPČR), který je tvořen SČP
a SPMS a zástupci obou svazů představují vedení SPČR. Pro účely reprezentace v zahraničí a zastoupení ve CMAS byl jmenován jako prezident
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SPČR Oldřich Lukš. Tento model struktury svazu existuje v poněkud modifikované formě až do současnosti. Svaz je rovněž zastoupen v STSČ (nyní
SSS) a ČOV.
SPČR renovoval své členství ve CMAS a určil své zástupce v technickém
a sportovním výboru. Plně akceptoval výcvikový systém CMAS v celém rozsahu a pokračoval v práci v komisích OP a PP. SČP orientoval (a nadále
orientuje) své cíle zejména na spolupráci s kluby v práci s mládeží a její

přípravou na kvalifikační potápěčské stupně a tréninkem a výběrem pro
disciplíny plavání s ploutvemi, orientačního potápění a dále podvodního
rugby a též podvodního hokeje a potápění v apnoi. V oblasti výcviku je svaz
velmi aktivní v přípravě na základní potápěčské a instruktorské stupně
a následně v řadě specializovaných kurzů pro užití nitroxu a trimixu, vrakového potápění a též pro poskytovatele kyslíku. Zde jsou velkým přínosem
každoroční semináře instruktorů, které účastníkům poskytují mnoho informací k rozšíření jejich odborných znalostí. V rámci SPČR též podepsal
svaz smlouvu s PADI o „crossover“ kvalifikačních potápěčských stupňů.
Aktivní je i v oblasti UW-foto, video; zejména tradiční mezinárodní soutěžní přehlídkou PAF Tachov a řada našich fotografů dosáhla mnoha úspěchů
v obdobných zahraničních soutěžích. Velmi aktivní jsou kluby a členové
svazu v oblasti výkonnostního sportu, kde kromě domácích soutěží dosáhli i řadu medailových umístění na zahraničních pohárových soutěžích, mistrovstvích Evropy a světa v disciplínách PP, OP, apnoe, a to včetně titulů
mistrů Evropy a světa.

Pokračovaly rovněž aktivity v oblasti pracovního potápění, které však vedly postupně k osamostatnění a k vytvoření současné Asociace profesionálních potápěčů ČR s vlastním výcvikovým a bezpečnostním systémem.
Svaz rovněž podporuje své kluby jak finančně (zejména v práci s mládeží
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a sport úhradou pronájmu bazénů a podporou celorepublikových soutěží),
ale též materiálně, jako např. poskytováním kompresorů a vybrané potápěčské techniky. Dále provozuje své VS Barbora u Teplic, kde se konají přípravy, školení a zkoušky na rozličné stupně potápěčských a instruktorských
oprávnění, ale je zde prostor i pro potápěče k ponorům na této vodní lokalitě. SČP rovněž vydával časopis NEMO pro všechny potápěče v ČR, který
byl doplněn informacemi o svazových aktivitách v časopise Dobrá voda –
nová vodní revue a nyní pokračuje v elektronické i tištěné podobě zpravodajem eNEMO. Dále svaz provozuje své webové stránky, které jsou plné
dalších zajímavých informací. Od roku 2008 je prezidentem SČP MUDr. Pavel Macura, který dále se svým týmem úspěšně pokračuje v kvalitní a rozvíjející činnosti svazu v současnosti i pro budoucnost. Zejména zde je potřeba co největší spolupráce klubů a nových mladých členů svazu. SČP
v zastoupení SPČR úspěšně rozvíjí mezinárodní spolupráci se CMAS, kde
předstihuje i řadu větších zahraničních svazů a za tyto výsledky byl oceněn
i prezident SČP MUDr. Macura. Svaz rovněž pozitivně spolupracuje se Společností pro historii potápění ČR, jejímž posláním je zachovat pro budoucnost a poučení všech potápěčů ČR všechny dosažitelné materiální a písemné artefakty z dějin potápění na území Československa a nyní i České
republiky.

Vymezený rozsah článku neumožňuje podrobněji popsat bohaté dějiny 30
let Svazu českých potápěčů, avšak v každém případě je třeba říci, že úspěšně pokračuje v tradici velmi pestré a krásné práce svých předchůdců, kteří v roce 1958 položili základy potápěčského svazu v tehdejším Československu.
Text: Ing. Oldřich Lukš, emeritní prezident SPČS, SPČR a SČP
Foto: Archiv

Slovo lovce jaro 2021
Veni, vidi, vici…
Jak je ten svět malý! Stačí jeden kontakt někde daleko v Marsa Alam s Mirkem Pawliszynem a Karlem Hodačem a přátelství je navázáno. Stačilo tak málo, pár slov u piva na pláži a zrodilo se mezinárodní setkání na mistrovství Polska ve
spearfishingu na jezeře Gwiazdy.
Český tým ve složení Jiří Fleischmann, Tomáš Pátek a Karel Hodač, se zúčastnil úžasných závodů na
jezeře Gwiazdy v Polsku.
Po cestě dlouhé pro nás 600 km jsme dorazili na
místo setkání v krásné osadě Ostoja Bukowo u jezera Gwiazdy v severním Polsku. Jezero Gwiazdy je
přibližně 5200 metrů dlouhé a mezi 200 až 500 metrů široké, s maximální hloubkou 30 metrů. Pro
český tým to byla velká výzva, protože díky regulím
v České republice se domácí české závody konají
v zatopeném kamenolomu o rozměrech 60 x 50 x
20 metrů hloubky a všechny ryby (kapry) si musíme
přivézt.

České závody jsou vypsané na tři kola po 40 minutách. Už jenom to je propastný rozdíl oproti polským
závodům, které jsou vypsané na dvě kola, ale s pobytem ve vodě 6 hodin a druhý závodní den 5,5 hodiny a loví se ryby přirozeně se vyskytující ve svém
prostředí. V tomto případě se bavíme o štikách, línech a okounech. Takže 21. 5. 2021 po briefingu
nastal první závodní den. Podmínky byly pro všechny stejné a to, že viditelnost byla mezi 1 – 1, 5 metru, je prostě příroda a té neporučíte. 44 závodníků
se tedy snažilo v tomto prostředí uspět a nějakou
rybu přinést. Teplota vody se pohybovala mezi 1214 °C. Již během prvních hodin plavání bylo jasné,
že to nebude jednoduché, a to se ukázalo později
odpoledne, když jednotliví závodníci vylézali z vody.
V drtivé většině všichni bez ryb…
Za český tým zabodoval Jiří „Jurek“ Fleischmann,
který v těchto nelehkých podmínkách připlaval
s jednou štikou – 68 centimetrů a 2 100 gramů. Druhá a třetí bodovaná ryba byla menší, než měl Jurek,
a tak po prvním dnu bylo překvapení na světě. Návštěvník závodů překvapil celý polský spearfishing.
Musíme ale poznamenat jednu důležitou věc. Jiří
„Jurek“ Fleischmann je asi patnáctinásobný šampion České republiky ve spearfishingu a touto disciplínou se zabývá minimálně 25 let!!!
Druhý závodní den se nesl v podobném duchu jako
první. Stejná ne-viditelnost, stejná teplota vody.
Prostě příroda je v roce 2021 nepřející těmto závodům. Opět odpoledne na konci všichni sledovali, kdo
přinese rybu a výrazy všech lovců byly stejné, tzn.

Za celý český tým chceme poděkovat polským pořadatelům a všem závodníkům i s jejich doprovodem
za velmi přátelskou atmosféru a vlídné přijetí. Vždy,
když se potkají lidé se stejnými zájmy, tak vyprávění všech možných příběhů a zážitků okolo lovu ryb
harpunou na nádech nebere konce. Na závěr doufáme, že na české závody ve spearfishingu, které
se konají 12. – 13. června 2021 v zatopeném lomu
v Trhové Kamenici, dorazí i polští reprezentanti a na
oplátku nám vyloví ten náš „rybník“.
Děkujeme pěkně za krásné závody na jezeře

skoro nikdo nic neměl. První den mezi bodovanými
rybami byly tedy na prvních dvou místech štiky a na
třetím místě okoun. Nyní se na třetí místo dostal
nový ulovený druh, a to lín. A bylo rozhodnuto!!!
Jiří „Jurek“ Fleischmann splnil svoji misi při účasti na polských závodech stylem „přijel, viděl, vyhrál“. Zároveň obdržel i cenu za největší ulovenou
rybu a díky němu tedy i celý český tým ve složení
Jiří „Jurek“ Fleischmann, Tomáš Pátek a Karel Hodač vyhrál skupinový závod ve spearfishingu.

Gwiazdy a budeme se těšit na setkání na dalších
závodech v Čechách i Polsku. Družba je navázána!
Český tým děkuje také svému sponzoru – Svazu potápěčů České republiky.
Text a foto: Jiří „Jurek“ Fleischmann,
Tomáš Pátek a Karel Hodač
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Co se u nás děje
Výcvikové středisko Barbora
se na vás opět těší
Barbora u Oldřichova je potápěčům dobře známa. Svaz českých potápěčů
zde má výcvikové středisko a o něj se také dobře stará. V budově navíc stále probíhá postupné vylepšování interiéru a nejde jen o kosmetické úpravy
jako opravy a údržba interiéru. Naopak se potápěči mohou těšit na nově
vymalované společenské místnosti a kuchyně, s čímž souvisí i výměna kuchyňské linky včetně skříněk za novou. Vyměněn za nový byl také nábytek,
na obou stranách u pokojů vznikly jídelní kouty.

PAF Tachov proběhne i letos, i když jinak
V loňském roce jsem měli štěstí, jen
několik málo dní po uspořádání 42.
ročníku festivalu se veškeré kulturní dění zastavilo a PAF byl jednou z
několika posledních významných
akcí, které se v Čechách konaly.
O uspořádání letošního ročníku
jsme nepochybovali, byli jsme optimisté a věřili, že se s potápěči opět
v Tachově sejdeme. Na přípravách
jsme začali pracovat naplno jako každý běžný rok. Původní zaběhnutý
březnový termín jsme posunuli na
konec května, ale bohužel ani to nepomohlo, situace je jaká je a plného
uvolnění se brzy nedočkáme. Z tohoto důvodu jsme zvolili ještě třetí,
tentokrát definitivní termín konání,
a to 14. srpna 2021. Takže došlo k
historicky významné změně termínu
a také dojde k zásadní změně průběhu vlastní akce. Rozhodli jsme se
jít do rizika zápasu s případnou nepřízní počasí a celý festival uspořá-

dat pod širým nebem pod pseudonymem PAF Fest 2021 na klášterní
zahradě místního tachovského muzea, které s námi léta na organizaci
festivalu spolupracuje. Pokusíme se
spojit trochu hudební a vizuální kultury dohromady. Podmínky pro setkávání se ve venkovním prostředí
budou jistě volnější a nabízí se možnost vyzkoušet něco nového, což samozřejmě může nám organizátorům jen rozšířit obzor a účastníkům
připravit trochu jiný, možná zajímavější způsob prožití letního víkendu
v Tachově.
Všechny soutěžní kategorie jsou zachovány a k dnešnímu dni již uzavřeny. Vyhodnocení proběhne nejpozději do poloviny června.
S úspěšnými autory, a nejen s nimi se,
věřím, setkáme v srpnu v Tachově.
Text: Bohumír Kráčmar
Foto: www.paftachov.cz

Pronájem konferenční místnosti v Pardubicích

Výcvikové středisko nabízí šest čtyřlůžkových pokojů, na zahradě je možné
postavit si stan, pokud by byla skupina větší. V areálu je možnost parkování a také ohniště, kde mohou potápěči trávit společné chvíle. A pro potápění? Zatopený povrchový důl s maximální hloubkou 60 metrů. Lahve je
možné si nechat naplnit u správce Pavla Pospíšila, který je zároveň kontaktní osobou pro rezervace pobytů na čísle 774 601 825.

Nevíte, kde udělat školení nebo seminář? Svaz českých potápěčů nabízí
pro své potápěčské kluby a instruktory k pronájmu konferenční místnost
v Pardubicích. Budova se nachází v centru města, ale v klidném prostředí.
Do zrekonstruovaných prostor lze na danou akci zajistit občerstvení, zaparkovat se dá ve dvoře.
Zasedačka 7x10 metrů se nachází v 1. nadzemním podlaží. Celkem se do-

vnitř vejde až 50 osob. Její součástí jsou dvě menší místnosti, které lze využít k občerstvení a jako šatnu. Sociální zařízení je na patře.
Cena pronájmu: 600 Kč / den; 3.000 Kč / týden; 11.500 Kč / měsíc
Případní zájemci se mohou obrátit na sekretariát SČP.

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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