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

Pascal Bernabé
- Najnovší prieskum vrakov v Tunisku a
na Malte (60´)

Brett B Hemphill
- Logistika pri exploračných ponoroch
pri použití rebreather-ov (60´) 

Phil Short
- CCR: Vývoj, bezpečnostné hladiská,
budúce trendy. (60´)

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

Pascal Bernabe
- Výuka jaskynného a rebreatherového
potápania, základov technického potá-
pania a nových pokročilých kurzov.
(60´)

Casey McKinlay
- Spojenie Wakulla Springs s oceánom
(60´)

Bill Stone
- Výskum Wakulla Springs: Počiatky
jaskynného potápania so zmesami ply-
nov, vývoj rebreatherov a mapovanie
zatopených jaskýň v 3D (60´)

Tombola cien od vystavovateľov (30´)

Ukončenie konferencie (10´)
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Program nedela 5.2.2012
Daniel Hutňan, Radek Husák
- Expedice Sardínie 2011 (60´)

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

Michal Ščepko
- Vojenské potápanie SEALS (30´) 
Michal Guba
- Špeciálne policajné potápanie (30´)

Jiří Huráb
- Ressel 2011 (60´)

Peter Gaertner
- Bezpečné potápanie s PSCR (60´)

Clemenzo Schutzenhofer
- Prečo sú DPV užitočné pri potápaní
(40´)  
František Novomeský
- Raritný prípad samovraždy s použitím
potápačskej techniky (20´)

Milda Haták
Pracovné potápanie (60´)
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aši prednášajúci z ďalekých krajín
rozhodne nesklamali. Prvú prezentá-

ciu odpálil Brett, ktorý skvelým spôsobom
odprezentoval jaskynné potápania na
Floride. Jeho prednáška mala šmrnc, pekné
fotky, nestrácala tempo a obsahovala
množstvo údajov.

ill, najjagavejšia hviezda nášho
meetingu sa prejavil ako ozajstný

profesionál. Nielen v prednáške o svojich
projektoch v Mexiku ale najmä vo večernej
diskusii formou otázok a odpovedí.

zda najviac pobavil obecenstvo Phil.
Najmä svojimi historkami zo speleo-

logického prieskumu jaskýň s nízskou
viditeľnosťou. Vysvitlo že nie je žiaden
anglický suchár, ale vtipný chlapík s osobit-
ným zmyslom pre humor.

ascal prezentoval najmä hlbolké potá-
panie na otvorenej vode. Jeho

komentované video a najmä výkony na
úrovni najhlbších ponorov sveta vzbudzovali
enormný obdiv.

ašich potápačov zastupovali z pred-
nášajúcich okrem iného aj Dano a

partia z Ko´ox Baal. Myslím, že sa nemýlim
ak napíšem, že chalani boli nemiestne a
celkom zbytočne skromní.

na záver report z udalosti, s ktorou
sme Techmeeting začínali. Tretím

členom Dvorany slávy česko - slovenského
technického potápania sa stal Fero
Novomeský. Po zásluhe - gratulujeme!

Zapísal: Robert Korim
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