XI. SKEPTIKON – POKYNY PRO ÚČASTNÍKY
Kunštát 23. – 25. května 2014
Přihlášení: odeslat návratku do 15. května 2014
Přihlásit se může každý člen nebo příznivec klubu Sisyfos.
Město Kunštát leží na úpatí Českomoravské vysočiny na křižovatce silničních tras Žďár nad Sázavou - Boskovice a Brno - Svitavy.

Informace pro příjezd autem od Brna  
Odbočit za Černou horou vlevo na Lysice a nebo pokračovat a odbočit vlevo v Sebranicích. Obě cesty jsou sjízdné.
Informace pro příjezd autem od Svitav
Odbočit vpravo Sebranicích  

U kostela  v Kunštátě odbočit doprava směr Rudka asi 1 km, vlevo je parkoviště u hotelu.

Informace pro příjezd HD
Železniční zastávka: Skalice nad Svitavou potom autobusem do Kunštátu. Odvoz z Kunštátu do hotelu zajistíme autem. Požadavek volejte na tel: 724 286 398

V případě potřeby pomoci volejte 
Doc. Zlatník 604 741 899  nebo  Ing. Pavlů 724 286 398


Ubytování
Hotel Rudka, Rudka 220, 679 72 Kunštát
Telefon 539 083 405, e-mail http://www.hotelrudka.cz
Cena 300 Kč za osobu a noc, včetně snídaně 
             
Program
Pátek 23.5.
Ubytování 
Večeře − v hotelu na vlastní náklady
Sobota 24.5. 
Snídaně  od 8 do 9 hod. v hotelu (v ceně ubytování)
Společné prohlídky 
9.00 −10.00 Jeskyně Blanických rytířů, vstupné 80 Kč, nad 65 let 60 Kč, za foto se platí zvlášť. Hradí každý samostatně.
10.00 −10.30 Přesun procházkou do ateliéru keramika Lindovského a jeho dcery. 
10.30 −11.30 Prohlídka keramických výrobků s možností zakoupení.
11.30 −12.00 Přesun zpět do hotelu na společný oběd. 
12.00 −13.20 Oběd. Menu je jednotné za 90 Kč (polévka a hlavní chod).
13.20 −14.00 Přesun auty do Kulturního domu Kunštát, Sokolská 21. Účastníky bez aut odvezeme.
Přednášky pro veřejnost: 14.00 −19.00 v Kulturním domě (http://www.kdkunstat.cz/)
Přesun zpět do hotelu.
Večerní raut od 20.00 asi do 24.00. Přímo v restauraci hotelu.  Domácí uzená kýta, zelenina, pečivo, sklepní víno, slivovice. Cena:  250Kč/osobu
 Neděle 25.5.
Snídaně  v hotelu  (v ceně ubytování)
Individuální program, návrat

Přednášky – sobota odpoledne
14.00 Od krásné Sapiencie k prodavačům naděje
Prof. PhDr. ThDr. MUDr. et Dr. Jaroslav Max Kašparů, PhD., Dr.h.c.
   Hrdá definice Homo sapiens – člověk rozumný, přesněji přeloženo moudrý, bývá čas od času vystavena prověrkám. Lidmi jsme sice nepřetržitě od narození až do smrti, ale moudrými býváme jen občas. 
   Právě o třech cestách k nalezení moudrosti, o třech citoslovcích učených vědců ( ha…aha…chacha ) a o vychytralých prodavačích naděje se vydáme na lékařské přednášce, která bude pojednávat nejen o vážném tématu léčby ještě vážnějších chorob, ale i o vážných nebezpečích laického léčitelství.  
 

15.40 Milion euro za prokázání paranormálních jevů

Bc. Leoš Kyša

"Existují lidé, kteří mají nadpřirozené schopnosti, ale vědci to nechtějí vidět, zavírají před tím oči." Takové se často v tradičních médiích či na internetu objevují informace. Jenže je to tak doopravdy? Jak to dopadne, když vědci nabídnou milion euro pro každého, kdo existenci takových jevů prokáže? Český klub skeptiků se zúčastnil evropské výzvy “The Sisyphus Prize” jako organizátor národního kola testování. Kdo se do českého národního pretestu přihlásil a kdo se nakonec skutečně pokusil v kontrolovaném experimentu prokázat své nadpřirozené schopnosti a s jakým výsledkem? O tom bude přednáška Leoše Kyši, který v rámci Českého klubu skeptiků Sisyfos tyto testy organizoval. Její součástí bude i promítání videozáznamů samotných experimentů. 



17.20 Od Tunguského meteoritu k Čeljabinsku
aneb
Země pod údery meteoritické artilerie

RNDr. Jiří Grygar, CSc.

Na přelomu XVIII. a XIX. století vědci uznali, že na Zemi dopadají z vesmíru meteority a současně astronomové objevili první planetky hlavního pásu mezi Marsem a Jupiterem. O nebezpečnosti meteoritů nás poučil pád Tunguského meteoritu (1908), objev planetky Apollo křižující dráhu Země (1932), důkazy, že krátery na Měsíci vznikly dopady meteoritů (1949), nalezení meteoritu Příbram (1959), který přiletěl z pásma planetek a studie obřího kráteru Chicxulub (1993), jenž vznikl nárazem 10km planetky na Zemi před 65 mil. let. Teď už víme, že Země prodělala četné srážky až se stokilometrovými kamennými planetkami v prvních dvou miliardách roků své existence, avšak i dnes musíme výhledově počítat se srážkami se stametrovými až kilometrovými tělesy. Pokrok pozorovací techniky a rozvoj kosmonautiky však umožňuje tomuto nebezpečí čelit buď pasivně (evakuací ohroženého území), nebo aktivně technickou změnou dráhy rizikové planetky.

NÁVRATKA do 15. 5. 2014
zaslat na adresy
cenek.zlatnik@gmail.com        a       Ing.Pavlu.Karel@seznam.cz

Jméno:  
Příjmení, tituly:
Telefon:

Nocleh:                       23/24  :   ano/ne                            24/25  : ano/ne
                                    Počet lůžek: …..                          Počet lůžek: ..… 

Účast na dopoledním sobotním programu :                       ano/ne          počet:   
Společný oběd v sobotu:                                                       ano/ne          počet:   
Účast na večerním rautu v sobotu :                                     ano/ne          počet:  






