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SEDMNÁCTÁ

za krásami letní oblohy
pro
majitele amatérské astronomické techniky
Vážení p átelé,
v lét nás v rekrea ním st edisku OAZA eká již sedmnáctý ro ník Dovolené s dalekohledem. V roce 2002
jsme objevili tuto astronomickou oázu na západ
ech nedaleko Domažlic a m žeme si jen p át, aby se i v roce
2006 potvrdily mimo ádn p íznivé klimatické podmínky tohoto místa, které jsme využívali v jasných
dnech p edešlých let. Naopak bychom si jist nep áli opakování lo ského, mimo ádn obla ného a vlhkého po así.
V letošním roce je na co se t šit. Dovolená s dalekohledem totiž p ipadla prakticky p esn na období lunárního
novu.
Osada Pivo , nad níž se nachází rekrea ní st edisko, leží jen pár kilometr za Mnichovem. Nejedná se sice o
metropoli Bavorska, ale ti, kte í v tomto okamžiku vzpomn li na sv j cestovní pas nejsou zcela mimo realitu. Akce
se sice uskute ní u malé eské vesni ky Mnichov, ale Pivo se nachází v oblasti eského lesa a odtud je to do
Spolkové republiky N mecko co by kamenem dohodil. Není tedy nijak obtížné vyjet si v rámci Dovolené
s dalekohledem na výlet i k našim západním soused m. Krásná p íroda eského lesa však jist uspokojí i ty z vás,
kte í se p šky, na kole i autem vydají poznávat tento p ekrásný a turistikou ješt ne p íliš zasažený kout naší
zem .
Areál rekrea ního st ediska OAZA nám bude pln k dispozici v druhé polovin srpna, od soboty 19.8. do
následující ned le 27. 8. 2006.
Krom n kolika drobných pozitivních zm n ve vybavení areálu se na p ipravované Dovolené s dalekohledem
nebude p íliš mnoho m nit. 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 na
Dovolené s dalekohledem. Nezapome te proto na co nejp esn jší specifikaci vašeho p ístroje v p ihlášce.
Smyslem více než 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 atp. 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 dev t
prázdninových dn v krásném prost edí (je však striktn zakázáno, aby si partne i "postižených" polovi ek
vym ovali ve volných chvílích zkušenosti, jak asov a finan n náro ný koní ek ú inn omezovat).
Letošní zam ení Dovolené s dalekohledem, zd razn né i zvoleným podtitulem, „za krásami letní oblohy“,
je dáno skute ností, že prakticky celý týden nás na obloze nebude rušit jas našeho nejbližšího nebeského souseda.
M síc totiž bude ve fázi kolem novu a na obloze se bude vyskytovat jen krátce p ed svítáním (na za átku DsD) a
ve er nad západním obzorem (na jejím konci). V obou p ípadech to navíc bude pouze úzký srpek, který nám
naopak m že jen zpest it širokou škálu objekt , ekajících na nás v pr b hu tmavých nocí. Abychom maximáln
využili naši p ítomnost v oblasti, ve které je um lé sv telné zne išt ní dosud v plenkách, po ítáme v programu za
p íznivého po así p edevším s pozorováním. Každý si volí cíl a délku pozorování podle své chuti a možností. K
dispozici budou efemeridy a základní informace o r zných pozorovatelských programech. Na základ nám t ,
získaných v pr b hu p edešlých ro ník DsD, bude každý jasný ve er organizována asi hodinová akce „a te se
podíváme na ...“. Teleskopy co nejv tšího po tu ú astník se v témže okamžiku namí í na p edem vybraný objekt,
aby bylo možné porovnat, jak je tento objekt pozorovatelný r znými dalekohledy. Bude to jist zajímavé srovnání,
nebo na pozorovací louce jsou desítky dalekohled všech velikostí a konstrukcí.

V p evážné ásti dne pak ponecháváme volnost vlastnímu rodinnému programu. Nabídku p ednášek,
besed a dalších akcí lze chápat jako alternativní program podle po así, jako výpl podve er apod. Pro zájemce
budou p ipraveny nejen p ednášky p edních odborník a promítání astronomických film , ale i tradi ní aktivity
jakými jsou nap . celodenní výlet, táborák, obchodování na burze (prodej publikací, ale každý si také bude moci
p ivézt a prodat cokoliv spojeného s astronomií) a mnohé další. Pro d ti p ipravujeme sportovní i legra ní zápolení,
sout že na p emýšlení, promítání pohádek a chyb t nebudou ani oblíbené polední ky a ve erní ky.
Tábor je z ásti situován do lesa a okolí skýtá nep eberné množství stále ješt nových a neokoukaných
vycházkových tras. eský les poskytuje mnoho p íležitostí k p ším výlet m do blízkého okolí, cyklistice
i autoturistice. Vesni ka Pivo se pyšní bývalým augustiniánským klášterem, založeným již ve 13. století (do jehož
prostor se op t pokusíme proniknout). Z téže doby je i kostel Zv stování P. Marie, který je dokonce považován za
nejstarší ran gotickou stavbu v echách. Jen n kolik kilometr od tábora najdete z íceninu gotického hradu Starý
Herštejn. Ve vzdálen jším okolí se nachází skvosty, jakými jsou Výhledy (vyhlídkové místo na úbo í Haltravy),
typické chodské vesnice Trhanov (zámek Lamingen ), Klen í pod erchovem, Post ekov i Újezd (rodišt Jana
Sladkého Koziny). Zajímavá je i prohlídka chodské metropole Domažlic.
V p ípad zvlášt teplého po así jist nez stanou bez povšimnutí blízká koupališt . Naleznete je p ímo
v obci Pivo nebo v nedaleké Závisti. Pokud budete stát o vodní atrakce, m žete se vypravit do sousedního
N mecka, kde na Vás ve Waldmünchenu (necelých 20 km) eká známý Aquapark.
Ubytování je zajišt no v d ev ných chatkách se ty mi l žky (2 palandy), p íp. ve vícel žkových pokojích.
Dále je k dispozici jídelna, WC, umývárna a sprchy s teplou vodou. Stravování je spole né. Specialitou je snídan ,
podávaná po velkou ást dopoledne, a za jasného po así druhá (p lno ní) ve e e pro pozorovatele.
Tábor je celý oplocený, s možností uzam ení vstupní brány. Dalekohledy budou umíst ny na prostorné
travnaté ploše. Do tábora je p ístup autem, je zde i možnost parkování. Spojení hromadnou dopravou: tra
D
Plze - Domažlice s p estupem na místní tra ve Sta kov , výstupní stanice Pob žovice. Autobusové spojení je
možné p es Domažlice do obce Mnichov (cca 3 km od Pivon ). Od vybraných spoj budeme z Pob žovic (p ípadn
Mnichova) organizovat dopravu do tábora naším autem.
Cena za 9 pobytových dní (19. - 27. 8. 2006) je 2600 K . Tato ástka zahrnuje ubytování v etn l žkovin
s povle ením (v chatkách jsou spací pytle), celodenní stravu, provozní náklady (zásobování, p ednášky, ...),
pojišt ní ú astník (v p ípad , že se rozhodnete na p ihlášce uvést své rodné íslo - bez tohoto údaje organizáto i
nemohou pojišt ní zajistit) a p ítomnost zdravotnice v tábo e. Cena je jednotná.
P ihlášky p ijímáme písemn na adresách obou po adatel , tedy:

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

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

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

http://www.observatory.cz
Vypln nou p ihlášku m žete poslat elektronicky na e-mailové adresy, uvedené v záhlaví tohoto dopisu. P ihlášku
zašlete nejpozd ji do pátku 14. dubna 2006. U nezletilých ú astník požadujeme doprovod dosp lé osoby.
Mimo ádn a po dohod lze takového ú astníka p ijmout i s písemným souhlasem jeho zákonných zástupc .
Protože kapacita tábora je 80 lidí, není vylou eno, že n které zájemce budeme muset odmítnout.
Každý p ijatý ú astník (resp. jeho rodina) obdrží krátce po termínu uzáv rky 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 v Pivoni b hem p edešlých
ro ník Dovolené s dalekohledem. Fotografie z p edešlých ro ník Dovolené s dalekohledem jsou také 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 2006 vyda í a srde n Vás na ni zveme.

V Rokycanech dne 10. b ezna 2006

za organizátory: Karel Halí
editel hv zdárny v Rokycanech

