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Do nového roku Vám přejeme
hodně štěstí, zdraví,
osobních a pracovních úspěchů

Dámy a pánové, kolegyně a kolegové,
dovolte mi, abych Vám popřál, jménem členů vedení
oblastní pobočky Českého svazu stavebních inženýrů
Brno, stálé zdraví v příchozím novém roce a
promyšlená rozhodnutí pro zajištění optimálních
výsledků ve všech oblastech Vaší činnosti.
Těšíme se, že i v letošním roce se budeme setkávat na
odborných přednáškách, odborných exkurzích i
společenských akcích.
Letošní první možností k setkání je XXI. reprezentační
ples ČSSI a ČKAIT, který se uskuteční 16. ledna 2016
v hotelu International Brno.
Za výbor pobočky
Ing. Jiří Skyva
předseda OP ČSSI Brno
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„ XXI. REPREZENTAČNÍ PLES“
Českého svazu stavebních inženýrů a České komory autorizovaných
inženýrů a techniků Brno

16. ledna 2016 Hotel International Brno

Ples bude zahájen v 19.30 hodin
zatančí skupina DANZA
K tanci a poslechu hraje kapela BREEZE BAND Jiřího Suchého
Vstupenky v ceně 600,- Kč (300,- Kč konzumace)
jsou v prodeji od 4. ledna 2016
na sekretariátě ČSSI Brno, R. Valtrová, mobil: 732614187, tel. 545214801
e-mail: cssi@volny.cz
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Sponzor plesu 2016
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Sponzor plesu 2016

Sponzor plesu 2016

Společnost I. K. SKYVA spol. s r. o.
Vám nabízí:







Statiku ocelových a betonových konstrukcí
pomocí systému Esa
Projekty zakládání staveb pomocí systémů
GEO5 a SOILIN
Výrobní dokumentaci ocelových konstrukcí vytvářenou
v programech AutoCad a 3D modeláři Xsteel
Dodávky halových konstrukcí na klíč v ČR i v zahraničí
Statické posudky ocelových konstrukcí
Návrhy rekonstrukcí zejména z hlediska statického působení

I.K. SKYVA spol. s r.o.
Skořepka 4, 602 00 Brno
Telefon: 543215565, 543211193, Mobil: 603 157 797
e-mail: ikskyva@ikskyva.cz, http://www.ikskyva.cz
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Sponzor plesu 2016

tel.: 543 516 526

e-mail: info@pk-ossendorf.cz
www.pk-ossendorf.cz

Sponzor plesu 2016

Výroba a prodej drceného kameniva
Prodej písků, stavební, zahradní kámen
Tel.úFax: 549 410 371, 724 742 267
e-mail: lom@rosa.cz
www.rosa.cz

Sponzor plesu 2016

Slavíčkova 1a, 638 00 Brno
tel.:/fax: 545 222 037, 602 791 886
e-mail: info@rusar.cz www.rusar.cz
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Sponzor plesu 2016

Doc. Ing. Lubomír MIKŠ, CSc.
znalec v oboru stavebnictví, stavby obytné a průmyslové
znalec v oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí
poradenská činnost v oblasti investiční výstavby
+420 602 579 542

lubomirmiks@centrum.cz

Sponzor plesu 2016
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Sponzor plesu 2016

realitní činnost
překladatelské služby
odborné exkurze do zahraničí
www.reality-inuv.cz
www.inuv.cz
člen flotily

správa a údržba nemovitostí, domů a bytů
privatizace bytového fondu
úklid společných prostor
www.vasspravcecz.cz
Kancelář: Kongresové centrum, Výstaviště 1,
603 00 Brno
e-mail bohm@inuv.cz

připomínáme
43. ročník „Zlatá hůl „ ČSSI

22. – 24. ledna 2016, Tři Studně, hotel Horník
sraz a prezence účastníků 22.1.2016 v 16.45 na ul. Hrnčířská
Garanti akce : Palečková, Bařinková, Pohl
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Český svaz stavebních inženýrů ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných
inženýrů a techniků Brno si Vás dovolují co nejsrdečněji pozvat na

Odbornou konferenci „Zajímavé stavby„

spojenou s výroční členskou schůzí OP ČSSI Brno
dne 31. března 2016 v 16.00 hodin,
která se bude tentokrát konat v ATRIU VUT FAST Brno
Veveří 95

Členská schůze OP ČSSI Brno bude následovat s tímto programem:








zahájení a uvítání hostů
schválení programu
zpráva předsedy OP ČSSI Brno za rok 2015
zpráva hospodáře OP ČSSI Brno
zpráva předsedy revizní komise
vystoupení hostů
diskuse

Diskuse bude při společné večeři v ATRIU VUT FAST Brno, kam jsou všichni účastníci
srdečně zváni.
Vážíme si vašeho zájmu

za výbor OP ČSSI Brno

Ing. J.Skyva, předseda

Přihlášky prosím, do 21. března 2016 na sekretariát ČSSI, p.Valtrové, mobil 732614187,
tel. 545214801, nebo e-mail: css@volny.cz. Tentokrát je přihlášení předem nutné.
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Český svaz stavebních inženýrů, pobočka Brno, spolu s CK SPORT si Vás dovoluje pozvat na
lyžařský zájezd

Schladming 3. - 7. února 2016
Známé zimní středisko se 115 km sjezdových tratí. Skipas platí na 9 kopců s vrcholy kolem
2000m. Na dolní stanici v Planai si můžete zdarma vytisknout profil trati, kterou jste za celý
den absolvovali, včetně km a metrů převýšení.
Vzdálenost Brno – Schladming je 417 km.
Ubytování:
Pension Lanshof v Rohrmoosu vzdáleném 350m od sjezdovky. Ubytování v penzionu je ve 24 lůžkových pokojích. WC a sprchy na patrech, s sebou domácí obuv a ručník.
Možnost ubytování též v Haus Strobl ve dvoulůžkových pokojích s WC, koupelnou a TV
včetně snídaně, povlečení a ručníků. Večeře je v pensionu Lanshof. (50,0m). Příplatek na
osobu a den je 13 Euro.
Program zájezdu:
1. den: 3.2. odjezd z Česka ve 14.00 hod. od Janáčkova Divadla.
2.-5. den: individuální program – lyžování
5. den: 7.2. odjezd v 17.00 hod. Příjezd do Brna cca ve 23.00 hod.
Cena zájezdu zahrnuje: 5.620,- Kč dopravu autobusem, ubytování, polopenzi a pojištění vč.
storna
Cena skipasu na 4 dny: 160 eur. (eura s sebou)(cca 4500,-)
Stravování: Vydatná polopenze. Je možno zakoupit nealko i alkoholické nápoje za Kč. Možno
konzumovat i vlastní dovezené nápoje.
Stravování začíná druhý den snídaní a končí poslední den večeří.
Přihlášky spolu s platbou je možno uskutečnit též na sekretariátě pobočky ČSSI Brno,
Vrchlického sad č. 2, telefon č. 545214801 do 6.1.2016.
Případné dotazy o zájezdu u Ing. Jana Mikuláštíka,
tel.: 549241692, mob. 732753967 e-mail: jan.mikulastik@volny.cz
Peníze je možné posílat též i převodem na účet č. 1241807053/0800.
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Český svaz stavebních inženýrů, pobočka Brno, spolu s CK SKY-tours si Vás dovoluje pozvat
na lyžařský zájezd

SANTA CATERINA - Bormio od 13. března do 19. března 2016
Severní orientace větší části areálu, vysoká nadmořská výška, úctyhodné převýšení 1.159,0
metrů, zkvalitněný systém umělého vysněžování, garance kvality i množství sněhové
pokrývky po celou zimní sezónu.
Skipas opravňuje k lyžování i v Bormiu. Skibusem 10 km.
Ubytování:
Hotel Milano. Přímo před hotelem staví každých 20 minut skibus. Lyžařský vlek Compagnoni
je vzdálen 250 m.
Ubytování ve 2-4 lůžkových pokojích.
Program zájezdu:
1. den: 13.3. odjezd z Česka v ranních hodinách od Janáčkova Divadla.
2.-5. den: individuální program – lyžování
6. den: 18.3. individuální program – lyžování ; odjezd v 17.00 hod. příjezd do Brna 19.3.
dopoledne.
Cena zájezdu: 11.650,- Kč, vč. pojištění a storna. Cena zahrnuje:
Ubytování na 5 nocí s polopenzí, 5denní skipas, povlečení, ručníky, spotřeby energie a vody,
závěrečný úklid, dopravu autobusem.
Seniorská sleva (senior nar. 1951 a před): -1.000,0Kč
Stravování: snídaně formou bufetu, večeře výběr ze dvou menu + bufet

Přihlášky spolu s platbou je možno uskutečnit též na sekretariátě pobočky ČSSI Brno,
Vrchlického sad č.2, tel.: 732614187, nebo 545214801 do 10.2.2016
Případné dotazy o zájezdu u Ing. Jana Mikuláštíka, tel.: 549241692, mob. 732753967
e-mail: jan.mikulastik@volny.cz
Peníze je možné posílat též i převodem na účet č. 1241807053/0800.
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GRATULUJEME

V měsících leden, únor a březen by měli oslavit významná životní jubilea
tito naši kolegové
70 let
75 let

80 let
Gratulace posíláme také paní

Ing. Jan LUNGA
Ing. Jan CHUDÍČEK
Ing. Vladimír ŠKARA
Ing. Jaroslav POHL
Ing. Jaroslav ŠTIKAŘ
Ing. Petr KLABLENA
Ing. Emil PROKOP
Ing. Sylvě KOHOUTOVÉ,
Ing.arch. Hilmě HALAČKOVÉ
Mgr. Janě ZEMANOVÉ

Všem milým kolegům přejeme hodně zdraví, pohody, energie a spokojenosti do dalších
let.
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Exkurze do předvánočního Mikulova 12.12.2015
návštěva Dietrichsteinské hrobky
Kostel sv. Anny s napodobeninou Svaté chýše z italského Loreta vyrostl v průběhu let 1623-1656 v
dolní části mikulovského náměstí. Na jihozápadní straně kostela byla vystavěna pohřební kaple
Dietrichsteinů, počátkem 18. století získal dvouvěžové průčelí podle návrhu J. B. Fischera z
Erlachu. Celou stavbu značně poškodil zničující požár města v roce 1784... a teprve v polovině 19.
století byla přestavěna na hrobku rodiny Dietrichsteinů. Z dosavadního prozatimního útočiště pod
kostelem sv. Václava sem byly přeneseny pozůstatky členů rodu z let 1617-1852.

..

.

V dolní části náměstí se od roku 1612 nacházel kapucínský klášter, vedle kterého nechal František z
Dietrichsteina roku 1623 (základní kámen byl vysvěcen o dva roky později) vybudovat napodobeninu
Svaté chýše (Santa Casy) z italského Loreta. Stavba kostela byla podle projektu Giovanniho Tencally
zahájena před rokem 1638 již za kardinálova nástupce Maxmiliána z Dietrichsteina. Nový kostel
zasvěcený sv. Anně byl vysvěcen roku 1656 a Svatá chýše byla umístěna uprostřed jeho hlavní lodi.
Souběžně se stavbou kostela probíhala i výstavba pohřební kaple Březnických z Náchoda při severní zdi a
sakristie s klenotnicí v patře na straně opačné, v letech 1678–1682 přestavěné a hlavně nově vybavené
umělecky náročnější štukovou výzdobou od Giovanni Castelliho z let 1679–1680 (dnes výstavní síň v
domě č.p. 6). K jihozápadní straně kostela sv. Anny byla přistavěna pohřební kaple Dietrichsteinů, dnešní
sakristie. V letech 1701–1706 byl kostel obohacen o monumentální zcela nové dvouvěžové průčelí, snad
vybudované podle projektu Johanna Bernharda Fischera z Erlachu, i když jeho původní projekt realizován
není. Téměř celý kostel, oddělený od úrovně náměstí urbanisticky mnohem vhodnějším schodištěm se
sochařskou výzdobou, padl za oběť ničivému požáru města 14. září 1784. Nepoškozené zůstalo pouze
kněžiště kostela s tzv. Náchodskou kaplí, obvodová zeď kostela se sledem bočních kaplí a zděná část
severozápadního průčelí.
Krátce po požáru dokonce hrozilo rozprodání zbytků kostela sv. Anny na stavební materiál, ke kterému
sice nedošlo, ale první kroky k zabezpečení narušeného zdiva byly uskutečněny až v roce 1837 za
Františka Josefa z Dietrichsteina. Ten nakonec nechal za základě projektu Heinricha Kocha celou stavbu v
letech 1845–1852 přestavět na hrobní kostel Dietrichsteinů. Architekt zrušil původní hrobní kapli na jižní
straně a starou kryptu nechal zasypat. Někdejší kněžiště uzavřel klasicistní zdí, nesoucí vročení 1846, čímž
z dosavadní hlavní lodi vytvořil otevřené nádvoří. Arkády bočních kaplí byly zazděny a takto vzniklé
chodby začaly sloužit k uložení rakví v letech 1617–1852 zemřelých členů rodu, po požáru provizorně
uložených pod kostelem sv. Václava. Nově vzniklá kaple byla vybavena novým oltářem, nad nímž se zvedá
monumentální krucifix od Franze Bauera, a velkým mosazným závěsným lustrem holandského typu,
vyrobeném v roce 1854. Upraveno bylo i poškozené průčelí, zděné nástavce nahradily původní barokní
báně a na balustrádu mezi oběmi věžemi byla osazena socha Krista a dvou andělů.
V této podobě zůstala hrobka až do počátku 90. let 20. století, kdy město přistoupilo k náročné
rekonstrukci již poškozeného objektu. Byl zrestaurován kamenný plášť budovy i figurální výzdoba, stejně
jako veškeré interiéry a prostor nádvoří s pomníkem Františka Josefa z Dietrichsteina s mramorovou
sedící figurou knížete od Emanuela Maxe z roku 1859, původně vytvořený pro zámecký Sál předků. Po
stranách pomníku jsou vytesány scény z působení F. J. z Dietrichsteina ve Valennciennes roku 1793.
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Organizační záležitosti

Členské příspěvky na rok 2016
prosíme uhradit do konce měsíce března
složenkou, převodním příkazem nebo osobně na sekretariátě ČSSI u paní
Radmily Valtrové.
Účet u České spořitelny a.s. číslo 1349534309/0800, VS členské číslo
nebo rodné číslo.
Platby lze ověřit u p.Valtrové, mob. 732614187, tel. 545214801,
e-mail: cssi@volny.cz

Sekretariát ČSSI Brno funguje pro styk s členskou základnou ve zkrácených
hodinách.
Prosím, domlouvejte si termín schůzky vždy telefonicky nebo mailem.
Telefon 545214801, mobil 732 614 187, e-mail: cssi@volny.cz

Klub seniorů

první čtvrtek v měsíci v 16.30 hod., Dřevařská 22, Brno
termíny: 7. ledna, 4. února, 3. března
Garant: Ing. Jaroslav Pohl
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XXI. Reprezentační ples
16. ledna 2016
Hotel International Brno

Prodej vstupenek od 4. ledna 2016
sekretariát ČSSI Brno, Radmila Valtrová
mobil: 732614187, tel. 545214801
e-mail: cssi@volny.cz

Vstupenka v ceně 600,- Kč (z toho 300,- Kč konzumace)
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Kalendář akcí na leden, únor a březen 2016

KDY

KDO

KDE

7.1.2016
16.30
12.1.2016
16.30

Klub
seniorů
OP ČSSI

U Dřeváka

16.1.2016
19.30

CO

GARANT
Ing. J. Pohl

Vrchlického
sad 2

Pravidelná
schůzka
Zasedání
výboru

ČSSI,
ČKAIT

Hotel
International

Reprezentační
ples

Ing. R. Holý
R.Valtrová

22.24.1.2016

OP ČSSI

Hotel Horník

„Zlatá hůl
ČSSI“

4.2.2016
16.30
3.-7.2. 2016

Klub
seniorů
ČSSI

U Dřeváka

Pravidelná
schůzka
Hory

Ing.arch.Palečková
p. Bařínková
Ing. Pohl
Ing.J. Pohl

9.2.2016
16.30

OP ČSSI

Vrchlického
sad 2

Zasedání
výboru

Ing. J. Skyva

3.3.2016
16.30
13.- 19.3.
2016

Klub
seniorů
ČSSI

U Dřeváka

Pravidelná
schůzka
Hory

Ing. J. Pohl

22.3.2016
16.30

OP ČSSI

Vrchlického
sad 2

Zasedání
výboru

Ing. J. Skyva

31.3.2015
16.00

OP ČSSI

VUT FAST
Veveří 95

Konference +
členská schůze

Ing. J. Skyva

Schladming
Rakousko

SANTA
CATARINA
Bormio Itálie
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Ing. J. Skyva

Ing. J. Mikuláštík

Ing. J. Mikuláštík
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