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O potápecích ze západu Cech
Historie plzenského potápecského klubu OSAC je dlouhá, ale duležitej-

ší než vzpomínání je soucasnost a plány do budoucna. Náš potápecský
klub Optimist Sub Aqua Club neboli O.S.A.C. Plzen je skutecne otevrený
všem zájemcum o potápení, pocetne jsme nejvetší v západních Cechách,
je nás témer sto clenu vcetne dvaceti detí. Jsme v SCP, umožnujeme svým
clenum získat potápecskou licenci CMAS v úzké spolupráci s kamarádem
instruktorem I Martinem Aišmanem.

Není frází, že smyslem clenství v našem klubu OSAC je spolecný
zájem o potápení, plavání, vztah k prírode a cistote vody. Máme mezi
sebou ortodoxní potápece i novácky, vekove starší i nejmladší cleny. Zná-
má jména v potápecské obci jsou napríklad: UW fotograf Richard Bartoš
zvaný riba, originální potápecskou techniku (viz "znovudechy") prezentuje
a potápecskými výkony stále prekvapuje Petr Leitner alias Kent, hodne lidí
fandí naší fotografce Alene Voráckové, mezi námi je Pavel Uhlír z klubu
Atlantic, zkušení potápeci Jarda Simunek, Jirka Friihauf, Vláda Levý a rada
dalších, které nelze všechny vyjmenovat.

Všechny nás spojují obvyklé nekomercní aktivity - porádáme výlety

k tuzemským potápecským lokalitám i do zahranicí k morím ci jezerum.
Konkrétne každorocne jezdíme pod vedením Wendy Matejky (letos dokon-
ce dvakrát) do Zablace na základnu Deep Sea.

V Plzni se každý pátek vecer scházíme na bazénu Radbuza, kde máme
zcela jen pro cleny našeho klubu oba bazény na puldruhé hodiny vyhraze-
né k tréninku potápení, plavání ci prosté relaxaci a "pokecu".

Oblíbené jsou i akce plavání pro deti, zábavné a sportovní souteže.
Napríklad minulý týden jsme usporádali již tradicní Soutežne zábavný vecer
v bazénu, každý si odnesl diplom a atraktivní cenu za výkony v nárocných
i roztodivných plaveckých disciplínách - plavání se záteží, lovení puku,

plavání naslepo atd.
Jsme pozorní k životnímu prostredí, pomáháme pri cištení dna vodních

toku od harampádí, monitorujeme znecištení vody, zejména pri ponorech
na nejbližší lokalite - prehradním jezere Hracholusky. Vše pochopitelne

vykonáváme ve svém volném case a vše si hradíme z vlastních prostredku,
deláme to rádi a s nadšením, protože nás to baví.

Máme úspechy, které náš potápecský klub OSAC Plzen proslavily v
celé republice:

optimistsub aqua club

V roce 2006 jsme brigádnicky dokoncili renovaci legendární podvodní

potápecské kabiny OSAC - Atlantic, která byla 25 let ponorená v Ejpo-
vicích. Nyní je kabina soucástí námi udržovaného Polygonu SCP v lomu
Starý Klícov-Mrákov u Domažlit. V nem jsme také postavili ze zamaskova-
ných betonových skruží podvodní jeskyni plazivku a další zajímavosti.

A ze soucasných dnu: zachránili jsme andelícka! Naše potápecská parta
letos na podzim na popud památkáru hledala, našla a vylovila kamennou
sošku andelícka, který ležel asi šedesát let v bahne na dne Košuteckého

jezírka v Plzni. Byla to velká sláva, ale již ted vymýšlíme další akce - více
na našich stránkách www.osac.cz.

Jarda Hudec, predseda Potápecského klubu OSAC Plzen
a viceprezident SCP


