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D E V A T E N Á C T Á  
 
 
 

pod tmavou oblohou 
pro  

majitele amatérské astronomické techniky  
Vážení p�átelé, 
 

devatenáctý ro�ník Dovolené s dalekohledem  se bude konat na zcela novém míst� v rekrea�ním st�edisku 
Melchiorova Hu�. Po pom�rn� dlouhém a obtížném hledání se poda�ilo vybrat novou lokalitu, která snad op�t bude 
k všeobecné spokojenosti n�kolik let naším úto�išt�m. Z pohledu organizátor� spl�uje Melchiorova Hu� všechny 
hlavní požadavky, kladené na areál pro Dovolenou s dalekohledem. Kone�né slovo však budete mít samoz�ejm� Vy. 
Jsme zv�davi na Vaše hodnocení a t�šíme se na n�. 

Melchiorova Hu� je rekrea�ní st�edisko v p�íjemném a klidném prost�edí uprost�ed les� nedaleko Zho�ce 
(Plze�-sever). Jeho zem�pisná poloha je 49°55´15“N; 13°07´52“E; 587m. V blí zkém okolí naleznete zaniklé hrady 
B�ezín a Malšín, zámky Bezdružice, Ne�tiny a Man�tín, klášter Teplá, ale i tvrz Vlkošov. O n�co dále lze navštívit 
sv�toznámé Konstantinovy Lázn�. Práv� do jejich okolí bude sm�rován st�ede�ní celodenní spole�ný výlet.  

Areál rekrea�ního st�ediska Melchiorova Hu� nám bude pln� k dispozici na samém konci srpna v posledním 
prázdninovém týdnu, tj. od soboty 23. 8. do následující soboty 30. 8. 2008. K jednodennímu zkrácení Dovolené 
s dalekohledem jsme p�istoupili z toho d�vodu, že letos poslední celý prázdninový týden kon�í i posledním srpnovým 
dnem a školní rok za�íná již následující pond�lí. Po zkušenostech z p�edchozích let je jasné, že všechny rodiny 
s d�tmi, kterých je na Dovolené s dalekohledem velká v�tšina, by odjížd�ly již v sobotu.  

Krom� významné zm�ny prost�edí by se však na letošní Dovolené s dalekohledem p�íliš mnoho m�nit nem�lo. 
Stejn� jako v p�edešlých letech je ur�ena majitel�m amatérské astronomické techniky a jejich rodinám �i p�átel�m. 
P�ihlásit se samoz�ejm� m�že i jednotlivec. Dalekohled, p�íp. jiné m��icí za�ízení astronomického charakteru, je pro 
ú�astníka, resp. celou jeho rodinu, jednou z d�ležitých podmínek ú�asti. 

Smyslem týdenního setkání zájemc� o astronomii a jejich rodin je, umožnit jim spole�ný pobyt pod oblohou. 
Ten je samoz�ejm� spojen s vým�nou zkušeností, a to nejen z konstruování amatérských dalekohled�, ale také z 
pozorování a fotografování oblohy atd. Možnost ú�asti rodinných p�íslušník� (d�tí, manželky, manžela, vnou�at atd., 
p�ípadn� i p�átel) pak skýtá nad�ji, že rodina v tomto p�ípad� "nedoplatí" na náro�ného koní�ka, ale naopak bude mít 
možnost seznámit se s astronomií blíže, podívat se na oblohu dalekohledem a navíc strávit osm prázdninových dn� v 
krásném prost�edí. Vedle astronomického programu se dostane samoz�ejm� i na jiná témata a paraleln� s 
programem pro dosp�lé p�ipravujeme i program d�tský. 
 Letošní zam��ení Dovolené s dalekohledem, zd�razn�né i zvoleným podtitulem „pod tmavou oblohou“, je 
pojato natolik široce, aby umožnilo každému ú�astníkovi v�novat se práv� tomu, co jej zajímá. Velkou výhodou by m�l 
být M�síc krátce p�ed novem, s vysokou deklinací, takže na za�átku našeho pobytu bude možno se v�novat i tomuto, 
jinak ne p�íliš populárnímu objektu. Hned v sobotu 23. 8. p�ed p�lnocí bude M�síc zakrývat Plejády.  V dalších nocích 
už ale M�síc uvolní místo jiným objekt�m. M�žeme tak maximáln� využít naši p�ítomnost v oblasti, ve které je um�lé 
sv�telné zne�išt�ní minimální. Každý si volí cíl a délku pozorování podle své chuti a možností. Na obloze se nám bude 
p�edvád�t planeta Jupiter, doznívat bude také maximum meteorického roje Perseid, podporovaných n�kolika málo 
výraznými roji. Svoji nádheru nám jist� p�edvede i letní a pozd�ji v noci i podzimní a zimní obloha s nep�ebernou 
nabídkou objekt� vzdáleného vesmíru. Ve dne jist� mnoho dalekohled� nasm�ruje sv�j pohled na naši hv�zdu – 
Slunce a možná na planetu Venuši. K dispozici budou efemeridy a základní informace o r�zných pozorovatelských 
programech (zákryty hv�zd t�lesy slune�ní soustavy, prom�nné hv�zdy,…). Na základ� nám�t�, získaných p�i našich 
p�edchozích setkáních, bude každý jasný ve�er organizována asi hodinová akce „A te� se podíváme na ...“. 
Teleskopy co nejv�tšího po�tu ú�astník� se sou�asn� namí�í na p�edem vybraný objekt, aby bylo možné porovnat, 
jak je tento objekt pozorovatelný r�znými dalekohledy. Bude to zajímavé srovnání, nebo� na pozorovací louce se jist� 
jako vždy sejdou desítky dalekohled� všech mohutností a konstrukcí. 



 V p�evážné �ásti dne ponecháváme volnost vlastnímu rodinnému programu. Nabídku p�ednášek, besed a 
dalších akcí lze chápat jako alternativní podle po�así a Vašich zájm�. Pro zájemce budou p�ipraveny nejen p�ednášky 
a promítání astronomických film�, ale i tradi�ní aktivity, jakými jsou nap�. celodenní výlet, táborák, obchodování na 
burze a prodej publikací, kdy každý si bude moci p�ivézt a prodat cokoliv spojeného s astronomií a mnoho dalších 
akcí. Pro d�ti p�ipravujeme táborovou hru, sportovní i legra�ní zápolení, sout�že na p�emýšlení, promítání pohádek a 
chyb�t samoz�ejm� nebudou ani oblíbené polední�ky a ve�erní�ky. 

Tábor je prakticky ze všech stran obklopen lesem a okolí skýtá výborné podmínky pro p�ší turistiku i 
cykloturistiku. Autem �i na kole je možné se vypravit do okolí, kde naleznete mnoho zajímavostí.  

V areálu je k dispozici bufet a bar. Pro sportovní vyžití je možné využívat h�išt� na házenou, volejbal, tenis a 
také minigolf (za poplatek). Sv�j prostor s houpa�kami a pískovišt�m si jist� rychle najdou i menší d�ti. Sou�ástí 
služeb je i p�j�ovna kol (10 ks, za poplatek) a sportovních pot�eb. Ve spole�enské místnosti je p�ipraven st�l na stolní 
tenis, stolní kopaná, biliár, ale také klavír. V p�ípad� zvlášt� teplého po�así jist� nez�stane bez povšimnutí venkovní 
bazén, který se nachází hned za západní branou areálu Melchiorova Hu�. 

Ubytování je zajišt�no v d�ev�ných chatkách se t�emi l�žky (1 l�žko a 1 palanda). Ve všech chatkách je 
elekt�ina. V samostatné p�ilehlé budov� jsou WC, umývárna a sprchy s teplou vodou. Další ubytování je k dispozici 
v hlavní trojpodlažní zd�né budov� ve dvou až šestil�žkových pokojích. Na každém pat�e jsou spole�né WC, 
umývárny a sprchy. V samostatném k�ídle hlavní budovy je k dispozici jídelna, p�ednáškový sál a spole�enská 
místnost. Stravování je spole�né (snídan�, ob�d, ve�e�e). Specialitou je snídan� podávaná po velkou �ást dopoledne 
(8 až 10 hod) a za jasného po�así p�lno�ní ve�e�e pro pozorovatele. 
 Tábor je celý oplocený s možností uzam�ení všech t�í vstupních bran. Dalekohledy budou umíst�ny na 
prostorné travnaté ploše – fotbalovém h�išti. Do tábora je p�ístup autem, je zde i možnost parkování (týdenní poplatek 
za auto je 100,- K�). Nejjednodušší spojení hromadnou dopravou je p�es Plze� autobusy, vyjížd�jícími z Centrálního 
autobusového nádraží sm�rem na Karlovy Vary. Od vybraných spoj� budeme organizovat dopravu auty organizátor� 
z Ún�šova do Melchiorovy Huti. 

Jednotná cena za 8 pobytových dní (23. - 30. 8. 2008) je 2800,- K�. �ástka zahrnuje ubytování v�etn� l�žkovin 
s povle�ením, celodenní stravu, provozní náklady (zásobování, p�ednášky, ...), p�ítomnost zdravotnice v tábo�e, 
pojišt�ní ú�astník� (na p�ihlášce musí být uvedeno Vaše rodné �íslo - bez tohoto údaje organizáto�i nemohou 
pojišt�ní zajistit. Kv�li zp�sobu placení není možné brát ohled na pozdní p�íjezd �i p�ed�asný odjezd ú�astník�. 
V p�ípad� pozdního p�íjezdu �i p�ed�asného odjezd bohužel nelze vracet peníze za nevyužité služby.  

P�ihlášky p�ijímáme v elektronické podob� nebo poštou na níže uvedených adresách obou po�adatel�: 

K. Halí�, Hv�zdárna, Voldušská 721,  337 11 Rokycany, 

halir@hvr.cz 
nebo 

J. Majorová, Hv �zdárna a planetárium hl.m. Prahy, Pet �ín 205,  118 46 Praha.  
Formulá� p�ihlášky naleznete v p�íloze tohoto dopisu, ale i na stránkách Hv�zdárny v Rokycanech: 

http://hvr.cz/ 
a Štefánkovy hv�zdárny v Praze (v�etn� elektronické p�ihlášky) 

http://www.observatory.cz/ 
P�ihlášku zašlete nejpozd�ji do pátku 7. b�ezna 2008. U nezletilých ú�astník� požadujeme doprovod dosp�lé osoby. 
Mimo�ádn� a po dohod� s organizátory lze takového ú�astníka p�ijmout i s písemným souhlasem jeho zákonných 
zástupc�. Kapacita tábora je sice více než 100 lidí, ale berte v potaz skute�nost, že jsme na novém míst� a zájem 
m�že být o to v�tší. Není proto vylou�eno, že n�které zájemce, kte�í se p�ihlásí pozd�ji budeme muset odmítnout. 
Bude dbáno na po�adí došlých p�ihlášek. 

Každý p�ijatý ú�astník (resp. jeho rodina) obdrží do konce b�ezna potvrzení p�ihlášky spolu s podrobn�jšími 
pokyny a také informace o možných zp�sobech zaplacení zálohy (v�etn� platby na ú�et). Veškeré dotazy lze 
písemn�, telefonicky nebo prost�ednictvím e-mailové pošty vy�ídit na shora uvedených adresách. Na internetové 
stránce Hv�zdárny v Rokycanech najdete mapku a fotografie, po�ízené p�i našich p�ípravných návšt�vách 
v Melchiorov� Huti. Fotografie z posledních dvou ro�ník� Dovolené s dalekohledem, které se konaly v Pivoni, 
naleznete na stránkách Štefánikovy hv�zdárny v Praze. 

Doufáme, že za pomoci Vaší dobré nálady, nadšení pro astronomii a dobrého po�así (které bohužel nejsme 
schopni garantovat a nelze je reklamovat) se Dovolená s dalekohledem  2008 vyda�í a srde�n� Vás na ni zveme. 
 
V Rokycanech dne 1. února 2008 
 
 
 
 za organizátory: Karel Halí� 
  �editel hv�zdárny v Rokycanech 


