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POZVÁNKA NA JARNÍ MHV 2013
13. MHV jaro 2013 – SRAZ PŘÁTEL
NOČNÍ OBLOHY S ASTROTECHNIKOU
(8.)* ‐ 10. – 12. května 2013
Preambule: Česká astronomická společnost ve spolupráci s Pražskou pobočkou ČAS si Vás
dovoluje pozvat na tradiční setkání „Mezní hvězdná velikost”. Názvem akce chceme dát najevo, že
bychom se opět, již po 13. rádi setkali „Mezi hvězdami” a to jak ve skutečném, tak i v přeneseném
slova smyslu.
Po podzimní přestávce v pořádání MHV, kdy PP ČAS připravila jinou významnou akci –
zájezd po slovenských hvězdárnách, se opět sejdeme na louce, abychom pozdravili nejen odlétající
kometu PanSTARRS, ale i dali na pár měsíců sbohem největší planetě Jupiteru. Tradičně doufáme,
že se počasí vydaří jako už několikrát a umožní pozorování i fotografovaní za bezměsíčných nocí či
koupání v příjemném, alespoň 6°C teplém požárním bazénku.
Setkání uživatelů astronomických dalekohledů s nočním pozorováním a denním přispáním
se bude konat tradičně v Zubří (š: 49°34'44“, d: 16°07'30“, h: cca 730 m) u Nového Města na
Moravě. Zveme všechny milovníky astronomie, začátečníky, zkušené pozorovatele i astrofotografy.
Pro účast nejsou stanoveny žádné podmínky, dalekohled o průměru od 10 mm do 10 000 mm je ale
vítán. Přivezte si prostě s sebou to, čím se chcete dívat na oblohu, čím se chcete pochlubit nebo s
čím potřebujete poradit. Účast přátel či rodinných příslušníků je možná, budou‐li uvedeni v
přihlášce.
Ubytování je zajištěno ve slušně vybaveném Rekreačním středisku BVV Zubří. Ceny
ubytování na 1 noc se stravou jsou následující:
dospělý s plnou penzí
550 Kč/noc
dospělý s polopenzí
490 Kč/noc
dítě do 15 let s plnou penzí
500 Kč/noc
dítě do 15 let s polopenzí
445 Kč/noc
(snídaně formou švédského stolu, k obědu je pouze hlavní jídlo, k večeři se podává
ještě polévka)
Ubytování bez stravy nenabízíme. Děti do 3 let bez nároku na lůžko a stravu jsou zdarma.
Ubytování je ve dvou až třílůžkových pokojích a ve čtyř až pětilůžkových chatkách. Všechny
ubytovací kapacity mají vlastní sociální zařízení (umyvadlo, teplou vodu, sprchový kout, WC), cena
je včetně lůžkovin. Dopravu si zajišťuje každý sám, od hromadné dopravy můžeme pomoci s
dopravou lidí i dalekohledů (bus i vlak v Novém Městě na Moravě). Akce není připravována jako
zisková. Část nákladů, spojených s přípravou a organizací je zahrnuta v ceně organizačního
poplatku, která činí pro členy České astronomické společnosti 100 Kč, pro nečleny ČAS 200 Kč.
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Tento organizační poplatek je jednorázový (nikoliv za každou noc) a nevztahuje se na rodinné
příslušníky (platí se pouze za hlavní dalekohled)!
Elektronický přihlašovací formulář bude k dispozici na webu PP ČAS (http://praha.astro.cz)
v polovině března 2013. Uzávěrka přihlášek je 26. dubna 2013. Ubytovací kapacita je však omezena,
proto reagujte pokud možno dříve. Přihlášky, které nebudou podloženy došlou platbou do 29.
dubna 2013, budou stornovány a budou vyzváni k účasti případní náhradníci.
Platbu proveďte až na vyzvání po potvrzení přihlášky! (Podle ní budeme rozdělovat a
rezervovat ubytování). Podklady pro platbu obdržíte e‐mailem při potvrzení Vaší přihlášky.
Místo konání MHV splňuje především relativně dobré pozorovací podmínky, přístup autem,
polohu přibližně „uprostřed republiky” a kvalita i cena ubytování je přijatelná pro každého. Pro ty,
kteří se nezúčastnili předcházejících MHV – rekreační areál BVV Zubří poskytuje vyhovující
podmínky pro pobyt hvězdářů, a to jak z pohledu oblohy, ubytování, stravování i případného
náhradního programu (přednášková místnost, datový projektor, klubovna). Místo je výborné i pro
případné outdoorové aktivity a turistiku nejen účastníků, ale i rodinných příslušníků a dětí. Po
dobu víkendu je areál obsazen výhradně účastníky MHV.
Mimo noční a doufejme, zejména pozorovací program jsme připravili i denní program pro
případ, že se nevydaří počasí. Program je otevřený a tradičně očekáváme příspěvky účastníků.
Prosíme zájemce, aby své příspěvky avizovali pokud možno předem v přihlášce.

*Termínový dovětek
Areál BVV umožňuje celoročně ubytování jednotlivců či skupin. Již několikrát jsme tuto možnost
využili, zejména ve spojení s některým státním svátkem. I letos se tato možnost nabízí. Je možné
přijet již ve středu 8. května a strávit tak v poklidném prostředí Zubří celých 5 dní. Prosíme
zájemce, kteří hodlají tuto příležitost využít, nechť jí uvedou do poznámky v přihlášce nebo
pošlou e‐mail na adresu mhv@astro.cz . Pokud se sejde dostatek zájemců (alespoň 20), lze
zajistit fungování kuchyně, jinak se hradí pouze ubytování bez stravy. Upřesňující informace
k prodlouženému pobytu poskytneme po uzávěrce přihlášek.
Případné dotazy rádi zodpovíme, prosíme, upřednostněte e‐mailovou komunikaci – mhv@astro.cz.
Organizátoři jsou Vám k dispozici také na telefonních číslech 731 400 383 (Jaromír Jindra),
737 264 040 (Martin Černický) nebo 602 371 137 (Jan Zahajský).
Těšíme se na shledanou na Vysočině.
Pavel Suchan
čestný předseda
organizačního výboru
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