XIII. SKEPTIKON 2016 
Příbram, 20. – 22. května 2016

Pořádá Český klub skeptiků SISYFOS
Zveme všechny členy a příznivce klubu
Informace a návratka
Příbram je středočeské město, které se nachází přibližně 55 km jihozápadně od Prahy. Lze se dopravit vlakem, autobusem i osobním vozem. Nejrychlejší spojení z Prahy je po rychlostní silnici R4 (Strakonická). Autobusové i vlakové nádraží je těsně vedle sebe. Zastávka MHD je na spodní části autobusového nádraží. Cílová stanice se jmenuje „Zdaboř, Nemocnice“, nachází se naproti vchodu do Nemocnice Příbram - čerstvě oceněné bronzovým Bludným balvanem. Ubytování účastníků je v hotelu Hájek, vzdáleném přibližně 300m směrem z kopce ulicí Žežická. Před hotelem je parkoviště pro os. vozy, další parkovací místa jsou nedaleko. V hotelu je rezervováno 30 lůžek, v případě překročení musíme zajistit ubytování v nejbližším okolí. V Příbrami tento rok probíhá řada kulturních akcí k 800. výročí města, sehnat ubytování není jednoduché, prosíme, neotálejte se zasláním návratky!
 
Adresa: Hotel Hájek Příbram, Žežická 180, 261 01 Příbram
(http://www.hotelasia.cz/" http://www.hotelasia.cz/)

Program
Pátek    20. 5.    od 15 hodin  je možné ubytování, večeře – hotel Hájek
Sobota  21. 5.    8.00 –  9.00 snídaně - hotel Hájek
                          9.15 – 12.00 prohlídka barokního areálu Svatá Hora, poté návštěva Hornického muzea – jízda důlním vláčkem, prohlídka podzemí a parního těžního stroje, zrychlený přesun po městě zajišťuje mikrobus divadla A. Dvořáka.
                        12.00 – 13.00 společný oběd – hotel Hájek
                        14.00 – 19.00 přednášky pro veřejnost (viz. níže)
                        19.30 –  do unavení - společné posezení (viz. níže)
Neděle 22. 5.   8.00 – 9.00 snídaně – hotel Hájek
                       od 9.00 volný program, doporučujeme tábor Vojna - Muzeum obětí komunismu a dějin uranového hornictví. Tábor Vojna se nachází v Lešeticích cca 5km jihovýchodně od Příbrami (případný zájem prosím projevte dole v „Připomínky, přání, …), nebo individuálně zbývající trasy Hornického muzea – jde o rozsáhlý areál, v sobotu vše nestihneme. (www.muzeum-pribram.cz" www.muzeum-pribram.cz)           
                                                                      
Náklady na dopravu, ubytování a stravu si hradí každý sám.


Ubytování
4, 3 a 2 lůžkové pokoje,   
cena 250 Kč/os/noc (oficiální ceník hotelu se nevztahuje na naší akci).

Kontakt: paní Ivana Hájková: 736 763 635 (ivana.hajkova@hotelhajek.cz)
Rozdělení do pokojů na místě, organizuje Č. Zlatník.


Společné posezení, 21. 5. večer
v Japonské zahradě hotelu Hájek spojené s rožněním prasátka + restovaná zelenina, chléb. Pokud počasí nedovolí, budeme pobývat v odděleném vnitřním salónku restaurace. K dispozici nadále bude obvyklé občerstvení: káva, pivo, víno, tvrdý alkohol (zájemci o oblíbenou značku vína či tvrdého alkoholu hlaste níže v „Připomínky, …“, pokusíme se v rámci možností vyhovět), bude možný i běžný výběr „À la carte“. Jednotná cena 300 Kč /osobu, případný doplatek zajišťuje sponzor akce.
 
Přednášky pro veřejnost, 21. 5. od 14 hodin

Místo konání: kinosál Divadla A. Dvořáka, Legionářů 400, 261 01 Příbram 7.

Své přednášky postupně přednesou:
 
1. Prof. PhDr. ThDr. MUDr. et Dr. Jaroslav Maxmilián Kašparů, Ph.D, dr.h.c.:    Zadní schodiště psychiatrie.

2. Bc. Leoš Kyša:
    Útok na vědu.

3. RNDr. Jiří Grygar, CSc.: 
   Pluto nemá chybu.

Více k přednáškám je naleznete na stránce www.sisyfos.cz

NÁVRATKA

Jméno: …………………………….
Příjmení: ………………………….

Nocleh: z 20/21. 5.:  ano/ne                                        z  21/22. 5.:  ano/ne
              počet lůžek:                                                  počet lůžek: ne

Účast na sobotní prohlídce Hornického muzea a Svaté Hory – počet …………………
(nezávazné, informativní)

Účast na sobotním společném obědě – počet ………………………

Účast na společném posezení – počet ……………………………..

Poznámky, přání, připomínky: …………………………………….


Návratku prosíme zaslat do 6. 5. (čím dříve, tím lépe) na adresu:
vaclavcernohorsky@seznam.cz a současně v kopii na adresy:
Ing.Pavlu.Karel@seznam.cz" Ing.Pavlu.Karel@seznam.cz
cenek.zlatnik@gmail.com" cenek.zlatnik@gmail.com
                             

Eventuální dotazy lze vyřídit též telefonicky:

Ing. Václav Černohorský: tel. 720 565 506
Doc. Čeněk Zlatník,  tel. 604 741 899
Ing. Karel Pavlů,  tel. 724 286 398 





