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

14. dubna 2016
Protiletecký kryt pod Špilberkem

Organizační záležitosti
Sraz v 17.45 hodin na ulici Husova před vchodem do krytu
Budou 3 skupiny + průvodce, prohlídka cca 1 hodina. Maximální obsazenost exkurze je
30 osob !! Běžné vstupné je 240 Kč.
Zvýhodněné vstupné na osobu člen ČSSI: 150 Kč
ostatní: 185 Kč
Garant akce: Ing. J. Pohl
Zájemci ať se, prosím, přihlásí a uhradí vstupné nejpozději do pondělí 11.4.2016
na sekretariátě ČSSI !!
1.

Prohlídka krytu 10-Z
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Český svaz stavebních inženýrů ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných
inženýrů a techniků Brno budou pořádat

exkurzi na CIIRC
stavba Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT

sobota 28. května 2016

Objekt o užitné ploše 40 tisíc metrů čtverečních vznikne rekonstrukcí a dostavbou
stávajících budov ČVUT v pražských Dejvicích. Špičkové pracoviště a vzdělávací centrum
nabídne zázemí pro nové generace vědců.

Organizační záležitosti
Odjezd v 8.00 hodin u Bohémy
členové : 200 Kč
ostatní: 250 Kč
společný oběd - místo bude upřesněno
návrat do Brna cca v 18 hodin k Bohémě
Garant akce: Ing. L. Hawerland
Zájemci ať se, prosím,
sekretariátě ČSSI.

přihlásí a uhradí poplatek do pondělí 11.5.2016 na
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Je 22. ledna, v Brně i na horách jsou
ulice i louky zelené – bez sněhu.
Nasedáme na Hrnčířské ulici do
autobusu, řízeného řidičem Pavlem
Brtníkem a odjíždíme na Vysočinu,
směr Tři Studně - hotel Horník.

Začíná 43. Ročník
„Zlaté hole ČSSI“

Cestou nic nenasvědčuje tomu, že bychom vytáhli ze zavazadlového
prostoru autobusu běžky. Ale jak se blížíme k Novému Městu je jasné, že je
tam nenecháme. Sněhu přibývalo více a více. Paráda, přivítala nás pravá bílá
zima. Sníh podél cesty, na polích,
na Harusáku se lyžovalo při osvětlení, bylo i rušno kolem Ski hotelu.
Ve večerních hodinách jsme se ubytovali a už u recepce nás přivítala vůně
večeře. Po chutné krmi jsme se sešli ve společenské místnosti a
zavzpomínali při promítání fotografií z minulých ročníků ZH.
Promítání má vždy pečlivě připravené prof. Leoš Hobst.
Poté nás překvapila omladina, jmenovitě vnuci Matouš a Kryštof Palečkovi,
kteří si připravili krátkou přednášku o sociální síti YouTube s praktickými
ukázkami. Následoval společenský večer při zpěvu, za doprovodu kytary
ing. Františka Menšíka.
V sobotu po snídani jsme odjížděli autobusem do Škrdlovic, kde nás
očekávala paní s klíčem od nové kaple, vlastně kostelíka sv. Cyrila a
Metoděje. Překvapení nás čekalo uvnitř při výkladu prof. ing. arch. Mojmíra
Kyselky, který je vlastně autorem celého projektu této krásné sakrální
stavby. Po krátké jízdě jsme zaparkovali u Penzionu Galerie v obci Karlov Škrdlovice.
Malou procházkou jsme došli ke Sklárně AGS Svoboda.
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Následovala prohlídka sklářské haly s hutí, materiálů i nářadí, potřebného při
tavení sklářské hmoty. Také vzorkovna s plnými regály českého barevného
hutního skla a uměleckými díly zde vyrobenými – vše s výkladem prof. Svobody
osobně. Někteří z nás odcházeli s menším či větším zakoupeným dárkem
z přilehlé prodejny skla. Po dvou hodinách jsme se vraceli k Penzionu, kde jsme si
prohlédli výstavní galerii s díly autorů místního kraje.

Notně vymrzlí a vyhládlí jsme zasedli na tomtéž místě k obědu.
Několik nedočkavců hned vyrazilo na běžkách na zpáteční cestu na Tři Studně.
Ostatní jsme se vydali pěšky do obce Polnička. Cestou, kdy nás hustě zasypávaly
vločky sněhu, jsme vnímali krásnou přírodu, ticho, zasněžené rybníky, až jsme
došli do Polničky. Prohlédli jsme si malou kapličku sv. Kříže, jež je památkově
chráněná, a nezapomněli jsme ani na blízkou malebnou hospůdku.
Posilněni a prohřátí teplým čajem nebo svařeným vínem, jsme odjížděli
autobusem zpět na Tři Studně. Po našich běžkařích nebylo stopy, ti se objevili až
za tmy u večeře. Ujeli poctivých 15 km, oproti našim pěším pěti kilometrům.
Po malém odpočinku při večerním programu nám vnuci Zorka a Dan Křivánkovi,
zahráli na kytary své skladbičky. Prof. Hobst připravil přednášku s fotografiemi
ze svých cest po národních parcích USA a Hawaii. Následoval kvíz paní Evy
Obůrkové.
V noci na neděli trochu tálo, padaly bílé peřiny sněhu ze střech, ale sněhová
nadílka nijak neubyla.
Po obědě bylo vyhodnocení 43. ročníku ZH. Po udělení několika diplomů a
medailí jsme předali slavnostně Zlatou hůl novým garantům Pavlovi Urbánkovi a
Pavle s přáním, kéž vyjde počasí i na 44. ročník tak, jako letos.
Vlasta Bařinková, Eva Palečková, Jaroslav Pohl
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Kaple sv. Cyrila a Metoděje ve Škrdlovicích.
Atraktivní součástí bohatého víkendového programu tradiční „Zlaté hole“
ČSSI je už po řadu let poznávání lokálních zajímavostí v okolí hotelu Horník
u rybníka Sykovec na Vysočině. Tentokrát zvolili vynikající garanti dva
krásné, mírně vzdálenější objekty: sklárny prof. Svobody v Karlově a kapli
sv. Cyrila a Metoděje v sousedních Škrdlovicích. Ve sklárnách provázel
prof. Svoboda, ve Škrdlovicích prof. Ing. arch. Mojmír Kyselka CSc.,
projektant kaple a tradiční účastník Zlaté hole.
Kaple slovanských věrozvěstů a patronů Moravy o kapacitě asi 70 sedících
byla vyprojektována v letech 1993-4, vysvěcena 1998, ale stavbě
předcházela nadšená iniciativa místních farníků. Ve Škrdlovicích byla jen
kaplička - zvonička. Byl zakoupen pozemek na prostorné travnaté návsi a
projektem pověřen Mojmír Kyselka, autor dvou realizovaných kostelíků i
několika rekonstrukcí. Na první poradě s farníky se zeptal, komu bude
kaple zasvěcena. Neměli ujasněno. Proto projektant navrhl svaté bratry a
místní plně souhlasili. Škrdlovice jsou hraniční obcí Moravy, šly tudy staré
cesty do Čech, kráčeli tudy učedníci a jistě je výhodné, že po státním svátku
sv. Cyrila a Metoděje následuje další – M. Jana Husa, kdy hodové veselí může
doznívat.
Projekt kaple byl ovlivněn četnými barokními stavbami na Žďársku, kde
působil geniální architekt Jan Blažej Santini a to ve slohu symbolizmu. Jeho
stavby – v čele s poutním kostelem sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
(památka UNESCO), ale i další nesou ve svém půdorysu i prostoru znaky
zasvěcení, ale i ctností a duchovní funkce. Mojmír Kyselka, aniž by použil
jakékoliv barokní tvary, byl Santinim inspirován: Půdorys kaple navrhl jako
otevřenou knihu s listy – cihelnými pilíři a stropními trámy a mezerami –
vitrážovými okny s obloukovým presbytářem – hřbetem knihy. V průčelní
hmotě se však kniha zvedá křivkovitým železobetonovým věncem nad
okny tak, aby vyzvedla dvě symetrické věžičky – bratry nesoucí velký dvou
ramenný kříž, jehož ramena jsou zakončena velkými zlatovými kruhy
hutního skla, které při západu slunce září. To přináší dynamické vzepjetí.
Interiér kaple je prostý – dřevěný obětní stůl a kříž (které chce autor
nahradit skleněnými) a dvě vitrážová okénka v presbytáři s písmeny C a M.
Velmi kvalitně jsou provedeny dřevěné lavice, ale nejlépe působí převážně
modré abstraktní vitráže vertikálních oken. Zasněžená prostorná náves,
doplněná barokizujícími, ale betonovými plastikami místního umělce
s kaplí v čele, působila velmi příznivě a účastníci „hole“ to dosti ocenili. Pro
další „Zlaté hole“ se jistě v okolí najdou další zajímavosti.
Mojmír Kyselka, únor 2016.
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GRATULUJEME
k 90. narozeninám panu Ing. Ladislavu KLEMOVI
V měsících - duben, květen, červen, červenec a srpen
budou oslavovat významná životní jubilea
tito naši milí kolegové

70 let Ing. Oto FRÁNEK
Ing. Ladislav HURYTA
Ing. Jiří KOŘÍNEK
Doc. Jan PAVLÍČEK, CSc.
Ing. Petr VOBORSKÝ
Ing. Václav FENCL, CSc.
80 let

75 let

Ing. Zdeněk BROKL
Ing. František HLAVÁČ
Ing. František HALUZA
Ing. Juraj KADLEC
Ing. Vít KUBÍČEK
Ing. Jiří VYSLOUŽIL, CSc.

Ing. Miroslav ČERMÁK, CSc.
Ing. Petr DVOŘÁČEK
Ing. Jan KOCMAN
Ing. Jan NYKL
Ing. František SENDLER
Ing. Jiří VALA
Ing. Jiří ZNISZCZOL
Ing. Drahoslav ZATLOUKAL

85 let Ing. Jiří LEFNER
94 let Prof. Zdeněk ŠMERDA

Velkou gratulace posíláme také paní
Ing. Marii SEDLÁČKOVÉ, CSc.
Ing. Janě SVOBODOVÉ
Ing. Lence KRATOCHVÍLOVÉ

Všem milým kolegům a kolegyním přejeme hodně zdraví, štěstí, pohody,
energie a spokojenosti do dalších let.
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Organizační záležitosti

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

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

Klub seniorů

zpravidla první čtvrtek v měsíci v 16.00 hod.
Dřevařská 22, Brno
termíny: 7. dubna, 5. května, 2. června, 8. září
Garant: Ing. Jaroslav Pohl
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Kalendář akcí na duben, květen a červen 2016
KDY

KDO

KDE

CO

7.4.2016
16.00
14. 4.2016
17.45

Klub
seniorů
ČSSI,
ČKAIT

U Dřeváka

19.4.2016
16.30

OP ČSSI

5.5.2016
16.00
24.5.2016
16.30
28.5.2016
sobota
2.6.2016
16.00
28.6.2016
16.30

GARANT

Pravidelná
schůzka
Protiletecký
kryt

Ing. J. Pohl

Vrchlického
sad 2

Zasedání
výboru

Ing. J. Skyva

Klub
seniorů
OP ČSSI

U Dřeváka

Pravidelná
schůzka
Zasedání
výboru

Ing.J. Pohl

ČSSI
ČKAIT
Klub
seniorů
OP ČSSI

exkurze

ČVUT-výstavba
CIIRC
Pravidelná
schůzka
Zasedání
výboru

Ing. Hawerland

Husova ul.
pod
Špilberkem

Vrchlického
sad 2

U Dřeváka
Vrchlického
sad 2

vstup
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Ing. J.Pohl

Ing. J. Skyva

Ing. J. Pohl
Ing. J. Skyva

