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Privítanie a organizačné informácie (5´)
Spomienka na Roberta Kleina (10´)
Dvorana slávy (15´)

Bret B Hemphill
- Prehľad krasovej situácie v príbrežnej
oblasti Centrálnej Floridy. Objavy vo
Weeki Wachee Springs(60')

Bill Stone
- Naše projekty vo Wakulla
Springs(1987, 1999) a expedície v
Mexiku (Huautla, Cheve, J2) (60´)

Pascal Bernabe
-330 m dive (60´)

Phil Short
- Cesty jaskynného potápania: 25
rokov prieskumu jaskynných systémov
sveta. (60´)

Nick Toussaint
- Dekompresia pri dlhých jaskynných
ponoroch (60´)

Daniel Hutňan
- Ko´ox Baal-najdlhšia zmapovaná
vodou zaplavená jaskyňa na svete (56
km) (60´)

Krzysztof Starnawski
- Jaskynné explorácie v The Pit & Pet
Cementary. Ponor do -283 m s
DualRebreather, Dahab-Egypt (60´) 

Casey McKinlay
- Expedícia na USS Atlanta (CL-51) v
roku 2011 (60´)

František Novomeský
Súdnolekárske aspekty potápačských
nehôd (poznatky z 30 rokov práce súd-
neho znalca) (60´)

Bill Stone
- Diskusia (60´)

Raut s hudbou a dobrým jedlom
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Krzysztof Starnawski
- Sidemount (30´)
David Čani
- Zabezpečenie extrémnych freedivin-
gových ponorov technickými potápačmi
(30´)

Tomek Stachura
- Najnovšie projekty na Balte, Švédske
kanóny, Akademik Karpinski (60´)

Krzysztof Starnawski
- Dual Rebreather - nové možnosti +
Hranická propast -200m (60´)

Nehody (30´) 
Mirek Lukáš
- Zbierka historických automatík (15´)
Aleš Procháska
- Nový princip měření koncentrace kys-
liku v CCR (15´)

Ondřej Franěk
- Chyby a omyly při první pomoci v kri-
tických situacích v přímé či nepřímé
souvislosti s potápěním (60´)

Boris Gol
- Vraky RU válených lodí potopených
na Jadranu v letech 1914-18 (60´)

Peter Gaertner
- Dekompresia (60´)

Sebastian Popek
- BaneTuna Hastberg (60´)
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aši prednášajúci hostia sa ubytovali a
vrhli sa do víru rozhovorov, debát a

fotení sa. Pascal Bernabé (na snímke) poz-
namenal, že v Touluse (F) majú trocha
teplejšie. Postupne sa behom piatkového
večera odprezentovalo 150 účastníkov
Techmeetingu a väčšina prednášajúcich.

ajväčšia osobnosť meetingu, Bill
Stone veľa času na oddych nemal. V

malom salóniku podpisoval svoju knihu: „Na
dno sveta“. Teda tým šťastnejším, ktorí túto
legendárnu knihu vlastnia. O podpis do
Logbooku stáli aj takí velikáni speleopotá-
pania akým je náš JH. Billov podpis pristál
hneď vedľa Cousteauovho a Tailezovho. 

aplno makal aj organizačný team,
ktorý rozdal visačky, nálepky aj

pokyny. Zatiaľ sa usmievajú....

Vystavovatelia si ešte v noci postavili
svoje stánky a tak sa máme dnes

všetci na čo tešiť.

potom už nasledovala avizovaná
„výmena skúseností“.....

Zapísal: Robert Korim
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