
  

 
 

                ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 
k účasti na 

20. setkání hornických měst a obcí ČR a 16. evropském dni horníků a hutníků 
10.-12. června 2016 

 

 
Zúčastníme se čepobití 10.06.:          ANO            NE    (nehodící se škrtněte) 
 
s hornickou kapelou 

 
ANO 

 
NE 

počet 
hudebníků: 

     

 
s prapory 

 
ANO 

 
NE 

počet 
praporů: 

   

 
v hornických kytlích 

 
ANO 

 
NE 

 
částečně: 

 

 
Zúčastníme se průvodu 11.06.:          ANO            NE    (nehodící se škrtněte) 
 
 hornickou kapelou 

 
ANO 

 
NE 

počet 
hudebníků: 

     

 
s prapory 

 
ANO 

 
NE 

počet 
praporů: 

   

 
v hornických kytlích 

 
ANO 

 
NE 

 
částečně: 

 

 
 
Účastnický poplatek ve výši 200,- Kč nebo 7 EUR/os. 

- platba v hotovosti při registraci účastníků,  
- platba na účet: Česká spořitelna Příbram, č. účtu: 19-521689309/0800 a VS 3457. 

IBAN: CZ40 0800 0000 1905 2168 9309 BIC: GIBACZPX 
V případě platby převodem účastník při registraci doloží potvrzení o zaplacení účastnického poplatku. 

 
Závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 29.02.2016 na adresu: 
Spolek Prokop Příbram 
Nádvoří Msgre. Korejse 155 
261 01  Příbram VI-Březové Hory 
 
nebo 
elektronicky na e-mail: info@setkanihmo2016.cz 

Účastník: 
 

Kontaktní osoba (jméno, příjmení) 
 

Telefon:  

E-mail:  

Počet osob:  

Termín příjezdu:  

Termín odjezdu:  

Použitý dopravní prostředek: 

autobus 
(počet) 

osobní auto 
(počet) 

jiný (jaký) 

   



  

 
 
Exkurze:  
Pátek 10.06.2016 – neděle 12.06.2016 
Hornické muzeum Příbram – všechny expozice 9 - 18 hod 
 - Hornický skanzen Březové Hory 
  - Areál „A“ Šachta Ševcín 
  - Areál „B“ Šachta Anna 
  - Areál „C“ Šachta Vojtěch 
 - Památník Vojna Lešetice - ca. 8 km (Autenticky dochovaný vězeňský areál 1949-1961) 
 - Skanzen Vysoký Chlumec - ca. 35 km 
 - Museum Špýchar Prostředni Lhota - ca. 32 km 
 - Museum zlata Nový Knín - ca. 29 km 
 Více info viz http://www.muzeum-pribram.cz/cz/hornicky-skanzen-brezove-hory/prohlidkove-arealy/ 
 – Vstup zdarma na základě předložení butonu Setkání (obdržíte při registraci), 
  je možné předběžné ohlášení skupin     na adrese: rezervace@muzeum-pribram.cz 
 
Další exkurze: 
Pátek 10.06.2015 
 

Exkurze Prohlídka 
 v hodin 

Počet 
osob 

Doprava 
vlastní organizovaná 

Společnost Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. 
(max. počet jedné prohlídky: 20 osob) 
více info: http://www.kovopb.cz/ 

15:00    
16:30    

 
Neděle 12.06.2016 
 Exkurze Prohlídka 

v hodin 
Počet 
osob 

Doprava 
vlastní organizovaná 

1 Důl „Řimbaba“ Bohutín 
(max. počet jedné prohlídky: 20 osob) 
http://www.rimbaba.cz/index.php/vse-o-spolku-5imbaba 

10:00    
11:00    

2 Společnost Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. 
(max. počet jedné prohlídky: 20 osob) 
více info: http://www.kovopb.cz/ 

09:00    
10:30    

3 Brdy - od 1.1.2016 CHKO 10:00    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: ....................................................   Podpis: ............................................... 

http://www.muzeum-pribram.cz/cz/hornicky-skanzen-brezove-hory/prohlidkove-arealy/
mailto:rezervace@muzeum-pribram.cz
http://www.kovopb.cz/
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