ZPRAVODAJ

ČESKÉHO SVAZU STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ
POBOČKA BRNO

DUBEN 2018

č.
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Český svaz stavebních inženýrů OP Brno ve spolupráci s Českou komorou
autorizovaných inženýrů a techniků pořádají exkurzi

středa 9. KVĚTNA 2018 ve 14.00 hodin

Organizační záležitosti
Sraz před Brněnskými komunikacemi
Renneská třída 1a

ve 14.00 hodin

Tramvají č.8 od nádraží směr Starý lískovec, vystoupit na zastávce Vojtova (jedna zastávka
za Rondem).
Zájemci, hlaste se prosím do 25. dubna na cssi@volny.cz, nebo volejte 732614187
(545214801)
Prostor dispečinku je pro exkurzi vymezen pouze pro 15 osob. Proto prvních 15 osob
půjde na exkurzi v 1. termínu, bude-li však velký zájem o exkurzi, dohodneme
náhradní termín.

Náhradní termín - středa 16. května 2018 ve 14 hodin

Exkurzi povede Ing. Matouš, pracovník BKOM
Garant akce: Ing. Holý
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Český svaz stavebních inženýrů OP Brno ve spolupráci s Českou komorou
autorizovaných inženýrů a techniků pořádá

Odbornou konferenci „ Zajímavé stavby“ a
Výroční členskou schůzi OP ČSSI Brno
12. dubna 2018 v 16 hodin
v posluchárně D 182 VUT FAST Brno, Veveří 95

Odborné přednášky zajistí
Ing. arch. Juraj Hermann, Bratislava
Dvojice obytných věží - Panorama City
Nové centrum Bratislavy na nábřeží Dunaje
Výstavba Sky parku
Doc. ing. Karel Tuza, CSc.
Ing. arch. Petr Uhlíř
Projekty A PLUS a.s. oceněné titulem STAVBA ROKU České republiky
Výroční členskou schůzi povede předseda OP ČSSI Brno pan Ing. Jiří SKYVA.
Po skončení bude společná večeře v restaurace Rybkova 1, spojenou s diskuzí.

Přihlášku prosím pošlete e-mail: cssi@volny.cz, nebo zavolejte 732 614 187, 545214801

do 3. dubna 2018.
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Ples ČSSI a ČKAIT 9. února 2018 hotel International Brno
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„Zlatá hůl ČSSI“ 45. ročník
Třetí víkend v lednu se v termínu 19. - 21. 1. 2018 konal 45. ročník tradiční
akce OP ČSSI Brno „Zlatá hůl“. Akce se konala na Třech Studních v Hotelu
Askino Horník u rybníka Sykovce a zúčastnilo se jí letos 35 účastníků
včetně 6 dětí.
Páteční přesun do místa konání byl zajištěn autobusem VUT a vzhledem k
příznivé sjízdnosti cesty nás řidič pan Brtník dopravil až k hotelu a
nemusela se organizovat náhradní doprava na poslední úsek, jak tomu už
několikrát bylo.
Po večeři následovalo společenské setkání zahájené tradičně odhalením
talismanu celé akce - historické bambusové lyžařské hole opředené zlatým
páskem a zabalené v plátěném futrálu poté, co byla celý rok střežena
garanty celé akce v Brně. Leonard Hobst nám promítal fotografie
z předchozích ročníků, z nichž mnohé připomínaly veselé chvíle, které
bývalí účastníci na Holi prožívali. Do nočních hodin se pak zpívaly písničky
za kytarového doprovodu Jiřího Procházky.
Přestože do předchozí středy byly vysočinské louky holé, během středy a
čtvrtka napadlo sněhu natolik, že mohly vyjet rolby a v sobotu byly
upravené stopy. Program letošní akce byl „Po stopách předchozích Zlatých
holí“. V sobotu jsme tedy autobusem navštívili Křižánky, Podlesí, Vříšť a
Zubří. Zdatnější sportovci vyrazili z Křižánek na běžkách a někteří si trasu
zkrátili a nechali se z autobusu vysadit u restaurace
U Martina, odkud šli na běžkách na Tři Studně.
Večer zpříjemnil Leoš Hobst přednáškou o svém putování Kostarikou
doprovázenou zajímavými fotografiemi. V neděli dopoledne potom v
krásné slunečné zimní pohodě většina účastníků vyrazila na krátké
vycházky a někteří i na desetikilometrový běžkový výlet.
Po obědě rozdávali garanti diplomy za mimořádné výkony během pobytu
ve sportu i v kulturních vystoupeních. Pro úspěšné zorganizování 46.
ročníku Zlaté hole bylo nutno zvolit, či jmenovat, nové garanty. Stali se jimi
Luděk Zahradníček a Alice Urbánková. Přejeme jim hodně zdaru a
dobrých nápadů při organizaci našeho tradičního setkávání na začátku
příštího roku.
No a v neděli před setměním nás pan Brtník opět dovezl do Brna.
Zlatá hůl 2018 skončila. Ať žije Zlatá hůl 2019!

Miroslav a Olga Dvořákovi,
garanti 45. ročníku Zlaté hole 2018
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Moravské Křižánky- původní majetek ČSSI, svépomocí opraveno v 70. letech na
rekreační zařízení OP ČSSI. Později přešlo do rukou ČS VTS.
V současné době slouží jako soukromý penzion Pod Bílou skálou.
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Luděk Zahradníček a Alice Urbánková garanti Zlaté hole pro rok 2019

7

8

v měsících

duben, květen, červen, červenec a srpen

budou slavit svá životní jubilea tito naši milí kolegové a kolegyně

70 let Ing. Karel SÝKORA
Ing. Vladimír LEDERER
Ing. Jiří KONČELÍK
75 let Ing. Jan KRYŠTOF
Ing. František KUSÁK
85 let Ing. Antonín HRUBEŠ
90 let Ing. Miroslav LOUTOCKÝ

Narozeniny oslaví také paní
Ing. Hana SYNKOVÁ

a

Ing. Jarmila ŠEBESTOVÁ

Všem milým kolegům a kolegyním přejeme pevné zdraví, štěstí, pohodu, energii a
spokojenost do dalších let.
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Český svaz stavebních inženýrů OP Brno ve spolupráci s Českou komorou
autorizovaných inženýrů a techniků pořádá exkurzi
Oáza klidu s kouskem přírody?
Čtyři živly, ukázky městského hospodaření

Otevřená zahrada v samém centru Brna
6. června 2018 v 15 hodin

Sraz:
Vstupné:

ve 14.45 - Údolní 33 (parkoviště)
60,-Kč / osoba

Maximální počet účastníků je
40 osob
Komentovanou prohlídku
vede:
Ing. Vlastimil Rieger, správce
areálu a poradce pro zelené
stavění Nadace Partnerství.

Otevřená zahrada je ideálním
místem pro odpočinek,
vzdělání i zábavu. Součástí
areálu je také unikátní pasivní budova se zelenou střechou.
Pasivní budova Nadace Partnerství se zelenou střechou patří k nejlepším ukázkám
zeleného stavění v České republice.
Tato unikátní pasivní budova využívá nejmodernějších technologií. Je vytápěna a chlazená
pomocí tepelných čerpadel napojených na 8 hlubinných vrtů. Recykluje dešťovou vodu ze
střech i ze zpevněných ploch zahrady. Vyrábí elektrickou energii ze slunečního záření
pomocí solárních kolektorů. I díky tomu je jednou z nejúspornějších administrativních
budov v ČR.
Garant akce: Ing. L. Hawerland
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Kalendář akcí duben, květen a červen 2018
KDY

KDO

KDE

CO

5.4.2018
16.00

Klub
seniorů

U Dřeváka

Pravidelná
schůzka

Ing. J. Pohl

24.4.2018
16.00

OP ČSSI

Vrchlického
sad

Zasedání
výboru

Ing. J. Skyva

3.5.2018
16.00

Klub
seniorů

U Dřeváka

Pravidelná
schůzka

Ing. J. Pohl

9.5.2018
14 .00

OP ČSSI
ČKAIT

CTD BKOM
Renneská 1a

Exkurze

Ing. R. Holý

16.5.2018
14.00

OP ČSSI
ČKAIT

CTD BKOM
Renneská 1a

Exkurze

Ing. R. Holý

květen 2018 OP ČSSI
16.00

Vrchlického
sad 2

Zasedání
výboru

Ing. J. Skyva

6.6.2018
14.45

OP ČSSI

Údolní 33
Brno

Ing. L. Hawerland

7.6.2018
16.00

Klub
seniorů

U Dřeváka

Exkurze
Otevřené
zahrady
Pravidelná
schůzka
Zasedání
Výboru

Ing. J. Skyva

červen 2018 OP ČSSI
16.00
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GARANT

Ing. J. Pohl

