
Eskymování na bazénu v Benešově, zima 2010 – 2011 
 

Pořadatel: nezisková organizace - občanské sdružení  OSANN 

 

Plánované termíny (předběžně a nezávazně, sledujte cvrkot na www.osann.cz) 
 
Jedná se vždy o soboty, na bazén můžeme vstoupit v 7:15, doporučený příchod/sraz  vždy v 7:00 až 7:10 u vchodu do 
bazénu. 
Eskymování končí (z vody se vylézá) úderem 8:45, do 9:00 by měly být šatny prázdné a uklizené, lodě následně 
vysušené a uklizené ve strojovně bazénu. Celkem tedy hoďku a čtvrt až hoďku a půl – podle toho, jak rychle se kdo 
převlékne a jak rychle přemístíme lodě na bazén a zpět. 
 

v roce 2010: 6.11.; 20.11.; 4.12.; 18.12. 
25.12.  ?????????? Zatím naprosto nezávazně, sledujte web OSANN.cz,). Pokud bude zájem, nic není nemožné... 

v roce 2011: 8.1.; 22.1.; 5.2.; 19.2. 
5.3. – Jarňáky!!!!  eskymování asi  nebude, jedeme na hory... Ledaže by se někdo obětoval... 

19.3. - ??? dtto předch.... 

26.3. Dle počasí odvoz lodí z bazénu. Asi pak rovnou na řeku – například odemykání Sázavy, Stvořidla apod.??   
 

Způsob rezervace: 

Protože počet lidiček na bazénu je rozumné limitovat, aby nás nebylo moc a na každého se dostalo, doporučujeme 
včas si místo závazně rezervovat přes e-mail: osann@seznam.cz.  V rezervaci uveďte termín, počet dětí a počet 
dospělých a počkejte na potvrzení rezervace. Pokud už by bylo plno dáme Vám vědět také e-mailem. 
 

Ceny: 

(vždy za jednu návštěvu) 
 dospělý nad 18 let 240,- Kč, mladší 200,- Kč, děti pod 6 let věku v doprovodu platícího dospělého zdarma. 
pro registrované členy OSANN sleva  40,- Kč (tedy 200 a 160). 
 

„plavební“ řád: 

Základním pravidlem je tolerance, ohleduplnost vůči ostatním a zdravý rozum. 
Akce je povahou a organizačně podřízena potřebám dětského vodáckého a turistického oddílu OSANN, tedy 
především pro děti. Jednotliví účastníci se střídají na vodě tak, aby se stran pobytu v lodi na každého dostalo 
přibližně stejně. Zcela jistě je prostor pro „kondiční“ nácvik eskymování i pro dospělé a začátečníky všech věkových 
kategorií. Prostory a program však nejsou příliš vhodné pro intenzivní trénink rodeových figur, resp. chvilku – v rámci 
zdravého rozumu a bezpečí ostatních ano, ale nikoliv v kuse, nebo tak, aby to příliš omezilo bezpečný pohyb 
ostatních účastníků. Platí pravidlo – na každého se musí dostat. Tomu je přizpůsoben max. počet účastníků – 
kajakářů na jedné návštěvě, který je stanoven na cca 20 lidiček. Z tohoto důvodu doporučuji případným zájemcům 
včasnou rezervaci formou e-mailové zprávy.  
Počet lodí současně plovoucích na vodě v prostoru plavecké části: max. 6. Prostor s vodními atrakcemi je vyhrazen ke 
koupání a plavání pro děti, eventuelně dle pokynů organizátora pro nácvik eskymování úplným začátečníkům – 
výhradně vždy pod dozorem dospělé osoby. 
Lodě se na bazén naváží začátkem listopadu a budou tam k dispozici celou zimu. Vlastní lodě není možné použít 
z hygienických důvodů. Oblečení – plavky (děvčata mohou i horní díl, když to jinak nepůjde). Na bazén se nechodí 
v dlouhém hydru nebo hydrobundě, povoleny jsou max. neoprénové kraťasy – vyprané, čisté na omak i od pohledu. 
Výjímku je třeba dopředu domluvit, adekvátně zdůvodnit a především řádně vyprat. Šprajdy a pádla zásadně vlastní, 
eventuelně po předchozí dohodě možno omezený počet (většinou levých) pádel zapůjčit. Pádla nesmí mít otřepy 
(třísky – zejména platí u laminátových) a nesmí mít plechové kování ani hrany na listech. Před vstupem do prostoru 
bazénu je každý bez výhrady povinnen provést adekvátní očistu těla bez plavek, očistu šprajdy a pádla. Ve všech 
prostorách bazénu platí úplný zákaz kouření a konzumace alkoholu. Do prostoru bazénu a sprch se nesmí nosit 
skleněné nádoby. Do lodi se nasedá/nalézá  (jak kdo, že..) výhradně na vodě. Nasedání na okraji bazénu a 
sklouzávání s lodí z okraje bazénu přes rantl do vody je zcela nepřípustné! S loděmi se nenajíždí a nenaráží do okraje 
bazénu a stejně tak se do okrajů bazénu nebo jiných předmětů či tvorů v bazénu se zrovna nacházejících netříská 
pádlem. Ani odrážení pádlem ode dna není přípustné – eskymák se dělá jinak než odrazem ode dna – rádi 



předvedeme, vysvětlíme... Do prostor dětského bazénu, který je určen pro kojenecké plavání je jako vždy vstup 
zakázán. Každý účastník je povinnen řídit se pokyny osoby - organizátora, pověřeného pořadatelem akce. Každý 
plnoletý účastník, který není registrovaným členem OSANN se akce účastní na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Děti 
do 18-ti let, které nejsou registrovanými členy OSANN mohou na bazén pouze v doprovodu platící dospělé osoby, 
která za ně a jejich chování přebírá odpovědnost.  
Poslední pravidlo: chovejme se všichni tak, abychom na bazén mohli bez problémů také příště. Celé je to sice 
„koupené“ za naše peníze, ale bazén nám nepatří a dál to pro vodáky bude fungovat jen díky vstřícnému přístupu ze 
strany provozovatele bazénu a tudíž díky našemu slušnému chování. 
 
 

Typy lodí, které budou na bazénu k dispozici: 

 
(zatím je jisté, ostatní doplníme – kdo chcete na bazénu nechat vlastní loď, kontaktujte Mirka nebo Freda co 
nejdříve, zejméne ti s požadavkem na specifické rozměry kocábky) 
 
IGO – Železný 
Dagger OUTLAW 
Supersonic (dětský kajak) 
Fluid SPACE (dětský kajak) 
Topolino 
ZWO 
EZ BIG 
Eskimo Diablo C1 
 
Na dalších se pracuje... 
 
 

Tak AHOJ na bazénu. 
Mirek & Fred 
 


