ZPRAVODAJ

ČESKÉHO SVAZU STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ
POBOČKAA BRNO

DUBEN 2017

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

27. května 2017
Čapí hnízdo

Organizační záležitosti
Odjezd od kavárny Bohéma
cca v 10 hodin prohlídka rezortu a okolí
společný oběd
návrat do Brna
Cena zájezdu:

7.00 hodin
18-19 hodin
člen 250,- Kč
host 300,-Kč

Garant akce: Ing. L. Hawerland
Zájemci, hlaste se prosím ihned, úhradu proveďte hotově na sekretariátě ČSSI
nejpozději do 15.5.2017.
1.

Čapí hnízdo je víceúčelový areál vhodný pro trávení volného času jednotlivců a rodin.
Nachází se necelých 50 km jihovýchodně od Prahy, mezi Benešovem a Olbramovicemi.
Areál je umístěn uprostřed přírody na území přírodního parku Džbány – Žebrák a zahrnuje
dvě hotelové budovy, stodolu – kongresový sál, restauraci Lihovar, recepci, hospodářský
objekt se stájemi, jízdárnu, pastviny, rybník Slavníč a golfovou akademii.
Život na farmě nabízí důvěrný kontakt s přírodou, který moderním lidem často chybí. Na
Čapím hnízdě se chová mnoho druhů ušlechtilých plemen koní, skotu, ovcí a koz, ale také
lamy.

Proměna Dvora Semtín v resort Čapí hnízdo
Čapí hnízdo se rozléhá na území dnes již neexistující Kačerovy Lhoty. Ta, jako mnohé další
okolní osady, zanikla v důsledku 30leté války. Z tehdejšího nařízení vrchnosti tu však opět
vyrostl dvůr zvaný Nový Dvůr Semtín, ke kterému se připojily i některé pozemky osad
Semtín a Semtínek. Dohromady Dvoru Semtín patřilo 136 ha. Původní zemědělskou
činnost statku obohatil v roce 1875 zřízený lihovar. Z prosperity se však místní dlouho
neradovali. Dvacáté století nebylo nakloněno rozvoji. Statek začal postupem doby chátrat
a na přelomu tisíciletí nebyl využíván vůbec.
V roce 2006 započaly práce na projektu komplexní rekonstrukce celého areálu včetně
budov s jasným zadáním vytvořit zde zázemí pro nadstandardní ubytování, pořádání
firemních akcí i trávení volného času, a to citlivým způsobem, který by odpovídal
charakteru krajiny. O čtyři roky později byla rekonstrukce úspěšně dokončena. Dominantu
tvoří moderní jízdárna, která svým vzhledem evokuje čapí hnízdo. Čápi, kteří zde sídlí od
roku 1926, se sem každý rok z Afriky vracejí. Při budování našeho resortu bylo prvořadým
cílem vytvořit jedinečné místo, kam se budou hosté rádi vracet. Místo, kde stráví chvíle
v naprostém souladu s přírodou a okolní krajinou.
Stavba jízdárny získala řadu cen, například nominaci na titul Stavba roku 2010, dostala se
také do top ten Světového festivalu architektury v Barceloně v roce 2011.
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Labyrint a Naučná stezka
Příroda pro nás hodně znamená. Její rozmanité bohatství je třeba chránit. Součástí areálu
farmy Čapí hnízdo je Ekocentrum, jehož lektoři zajišťují průvodcovství a ekologickou
výchovu jak pro školy a veřejnost, tak pro hotelové hosty.
Součástí areálu je naučná stezka procházející různými biotopy a expozicemi
hospodářských zvířat i volně žijících živočichů a také malá zoo Labyrint, kde našli útočiště
nejen poranění ptáci ze širokého okolí, ale třeba i vydra, liška či divočák. Nově je expozice
rozšířena o pavilony s exotickými zvířaty.
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Ohlédnutí za 44. „Zlatou holí ČSSI“
Ve dnech 20.-22.1.2017 se konal v hotelu Horník na Třech Studních již 44. ročník Zlaté
Hole, konaný pod záštitou ČSSI.
Páteční večer proběhl ve znamení nezbytného rituálu „odhalení hole“, kontroly
kompletnosti této cenné relikvie. Poté pan Prof. Hobst promítal záběry z bohaté historie
této akce. Inu byli jsme sice stejně krásní jako teď, jenže mladší.
V sobotu jsme potom nastoupili do lyžařských stop v okolí Pilské přehrady u Žďáru nad
Sázavou. Protože počasí bylo přímo ideální, všichni jsme si vychutnali dostatek sněhu,
modrou oblohu a slunce. Příjemně zmoženi, jsme obnovili síly v restauraci „Táferna“ a
čekal nás další bod programu – návštěva expozice „Modelové království železnic“. Zde si
přišli na své nejen děti a pánové, ale dokonce i dámy.
Potom už bylo nutno nabrat síly na večer s bohatým kulturním programem.
V neděli jsme ještě využili krásného počasí k výletům v okolí a nastal čas na
ocenění přítomných diplomy a medailemi.
Garanti akce děkují za příspěvky a zajímavé přednášky p. Prof. L. Hobstovi,
RNDr. Zahradníčkovi, ocenění zasluhuje výborné víno manželů Dvořákových, jakož i
skvělé pochutiny manželů Zemanových a nezbytná kytara nestárnoucího Franty
Menšíka.
Na závěr došlo na volbu garantů pro následující Ročník. Stali se jimi Olga a Slávek
Dvořákovi. Přejeme jim hodně štěstí a dobré nápady.
Garanti letošní akce děkují všem účastníkům za vytvoření dobré nálady a pohody. 44.
Zlatá Hůl je minulostí, ať žije 45. ročník!
Ing. Pavel Urbánek, Mgr. Pavla Axmanová
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Odborná konference a Výroční volební členská schůze OP ČSSI Brno
Přednášku na konferenci zajistil prof. Ing. Leonard HOBST na téma:
Dokončení modernizace Panamského průplavu v roce 2016
Volební členská schůze OP ČSSI Brno
Kandidáti do výboru OP ČSSI Brno

Členové revizní komise

Doc. Ing. Zdeňka HAVÍŘOVÁ
Ing. Leo HAWERLAND
Prof. Ing. Leonard HOBST, CSc.
Ing. Radoslav HOLÝ
Ing. arch. Vladimír KLAJMON
Ing. Jan MIKULÁŠTÍK
Ing. Antonín PECHAL, CSc.
Ing. Jiří SKYVA

Ing. Jiří BŘEZA, CSc.
Ing. Olga DVOŘÁKOVÁ
Ing. Jaroslav POHL

přehled pořádaných akcí v roce 2016:
22. - 24. ledna 2016
16. ledna 2016
3. – 7. února 2016
13. -19. března 2016
31. března 2016
14. dubna 2016
22. června 2016
20. října 2016
9. prosince 2016

43. ročník „Zlatá hůl“
Ples ČSSI a ČKAIT
Lyžařský zájezd Rakousko
Lyžařský zájezd Itálie
Konference a čl. schůze
Exkurze – kryt pod Špilberkem
Exkurze – televizní studio Líšeň
Konference-Zajímavé stavby
Exkurze – Vídeň

Klub seniorů se pravidelně schází zpravidla každý první čtvrtek v měsíci a od listopadu 2015 je jeho
garantem inženýr Jaroslav Pohl.
Pobočka vydává 4 x ročně „ Zpravodaj ČSSI “, který informuje svoje členy o všech pořádaných akcích
a je také umístěn na webových stránkách OP ČSSI Brno.
Pobočka pořádá každý rok řadu odborných exkurzí, seminářů, odborných konferencí a společenských
akcí, na kterých spolupracuje s ČKAIT. Vzájemnou spoluprací dokázali připravit řadu odborných akcí
na vysoké úrovni.
Aktivně rovněž spolupracujeme se Svazem podnikatelů ve stavebnictví ČR, zejména při
vyhodnocování soutěže o nejlepší stavbu v Jihomoravském kraji.
Organizujeme autorizační zkoušky ČKAIT a přípravné semináře k autorizačním zkouškám.
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GRATULUJEME
dodatečně k 85. narozeninám
Ing. Stanislavu PROKEŠOVI

v měsících
duben, květen, červen, červenec a srpen
budou oslavovat významná životní jubilea
tito naši milí kolegové

70 let Ing. Petr RUMIAN
Ing. Bořivoj HLOŽEK
Ing. Miroslav USTOHAL
80 let

75 let

Ing. Kliment MOTTL
Ing. Arnošt SEDLÁK
Ing. Ivan BRZÁK
Ing. Jiří PROCHÁZKA

Ing. František MENŠÍK
Ing. Jaromír MACHÁLEK

85 let Ing. Ivo BAJER
Ing. Radoslav HOLÝ
90 let Ing. Radovan PODĚL
95 let Prof. Zdeněk ŠMERDA

Narozeniny také oslaví paní
Ing. Maria STONAVSKÁ
Ing. Eva PALEČKOVÁ

Všem milým kolegům a kolegyním přejeme pevné zdraví, štěstí, pohodu,
energii a spokojenost do dalších let.
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Český svaz stavebních inženýrů ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a
techniků Brno pořádají exkurzi

30. června 2017
Vládní vila - vila Stiassni

Termín: pátek 30. června 2017
Sraz ve 14.45 hodin na ulici Hroznova 14
Zahájení prohlídky v 15 hodin
Vstupné:
100,-Kč na osobu
Garant akce: Ing. L. Hawerland

Zájemci, hlaste se prosím, max.do 20. června a úhradu vstupného proveďte převodem na
účet č. 1349534309/0800, var. symbol 3062017
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Organizační záležitosti

Členské příspěvky na rok 2017
Prosím, zkontrolujte, zda máte uhrazeny členské příspěvky na rok 2017. Platbu
můžete provést složenkou, převodním příkazem nebo osobně na sekretariátě
ČSSI, kde si také platby můžete ověřit, mob. 732614187, tel. 545214801, e-mail:
cssi@volny.cz
Účet u České spořitelny číslo: 1349534309/0800, VS členské číslo nebo
rodné číslo.
děkujeme
Sekretariát OP ČSSI
zkrácených hodinách.

Brno stále funguje pro styk s členskou základnou ve

Prosím, termín schůzky si domlouvejte předem, telefonicky
mobil 732 614 187, telefon 545214801,
nebo na: cssi@volny.cz

Klub seniorů

zpravidla první čtvrtek v měsíci v 16.00 hod.
Dřevařská 22, Brno
termíny: 6. dubna, 4. května, 1. června,

(7. září )

Garant: Ing. Jaroslav Pohl
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Kalendář akcí na duben, květen a červen 2017
KDY

KDO

KDE

CO

GARANT

4.4.2017
16.30

OP ČSSI

Vrchlického
sad 2

Zasedání
výboru

Ing. J. Skyva

6.4.2017
16.00

Klub
seniorů

U Dřeváka

Pravidelná
schůzka

Ing. J. Pohl

4.5.2017
16.00

Klub
seniorů

U Dřeváka

Pravidelná
schůzka

Ing. J. Pohl

9.5.2017
16.30

OP ČSSI

Vrchlického
sad 2

Zasedání
výboru

Ing. J. Skyva

27.5.2017
sobota

ČSSI
ČKAIT

exkurze

Čapí hnízdo
Olbramovice

Ing. L. Hawerland

1.6.2017
16.00

Klub
seniorů

U Dřeváka

Pravidelná
schůzka

Ing. J. Pohl

červen 2017
16.30

OP ČSSI

Zasedání
Výboru

Ing. J. Skyva
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