ZPRAVODAJ
ČESKÉHO SVAZU STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ
POBOČKA BRNO

ZÁŘÍ 2014

Číslo

3

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

20. září 2014

Permonium Oslavany -

park s příběhem

Park Permonium se nachází 30 km jihozápadně od Brna u Oslavan. Jde o unikátně
vystavěný areál v letech 1911-1913, zrekonstruované historické věže dolu KUKLA, je
skvostem industriální archetiktury.
Uprostřed výrobního areálu Strojíren Oslavany najdete ráj permoníků - park
Permonium®. Návštěvníci zde naleznou největší nadzemní bludiště v ČR, imitující na
povrchu systém důlních chodeb, důlní jezero, sopku propojenou s dvouúrovňovým
lanovým centrem, prales a důlní štoly s dalšími atrakcemi.
Oproti jiným parkům se jedná o “zábavní park s příběhem”, nabízející aktivní poznání,
zábavu i adrenalinové zážitky spojené s historií a technologií těžby černého uhlí v
regionu Rosicko-oslavanského uhelného revíru.
Zábavní park je určený nejen pro dospělé, pro které jsou připraveny dovednostní i
vědomostní úkoly, ale i pro děti. V jednotlivých atrakcích se odehrává interaktivní hra
"Magic
Permon",
řízená
pomocí
moderních
informačních
technologií.
Návštěvník zde může na své trase zažít příběh jednoho ze šesti oslavanských permonů.
Každá ze šesti tras skrývá přibližně 26 atrakcí, lidé si mohou vybrat ze tří různých
úrovní náročnosti. Indicie k úkolům zadávají přímo permoníci. Čekají je čtyři typy úkolů
– adrenalinové v lanovém centru, fyzické, vědomostní o historii hornictví a dovednostní.
Poslední desátý úkol je pro všechny společný – sjezd z těžební věže do dolu Kukla. Každý
návštěvník má tři životy, a když nenajde kód, přichází o jeden.
Pokud
zvládne
splnit
všechny
aktivity,
vyhrává
poklad.
Velkou atrakcí je také zrekonstruovaná těžební věž Kukla vysoká čtyřicet metrů, která
kromě výhledu láká na oslavanské pověsti.
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Organizační pokyny:
Odjezd autobusu:
prohlídka Permonia a věže KUKLA
společný oběd bude cca
prohlídka muzea Vladimíra Menšíka a Alfonze Muchy v Ivančicích
předpokládaný návrat do Brna cca
Cena

9:00 hodin od VUT
13.30 v Ivančicích
18.:00 hodin k VUT

člen :
250,- Kč
nečlen : 300,- Kč

Garant exkurze: Ing. L.Hawerland
Přihlášky na exkurzi u paní R .Valtrové na sekretariátu ČSSI tel. 732614187, 545214801,
e-mail: cssi@volny.cz do 17. září 2014.
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Český svaz stavebních inženýrů ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných
inženýrů a techniků dále pořádají odbornou exkurzi:

18. října 2014

Arboretum Křtiny

návštěva kostela ve Křtinách

Organizační pokyny:
Odjezd autobusu:

9:00 hod. od VUT

prohlídka parku
společný oběd (vč. polévky) –
(pití si hradí každý sám)
prohlídka kostela
předpokládaný návrat do Brna
Cena:
člen
nečlen

od 10:00 hodin
zámecká restaurace
cca 17:00 hodin

170,- Kč
220,- Kč

Garant akce: Ing. J. Skyva
Přihlášky na exkurzi přijímá paní R.Valtrová na sekretariátu ČSSI tel. 732614187,
545214801, e-mail: cssi@volny.cz do 13.října 2014
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Český svaz stavebních inženýrů ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných
inženýrů a techniků pořádají:

Odbornou konferenci
která se bude konat v hotelu SLOVAN

23. října 2014 od 16 do 18 hodin

Téma přednášek budou uveřejněna na webu: : http://www.svazinzenyru.cz/
Všechny účastníky zveme po skončení na společnou večeři v restauraci BUGATTI,
spojenou s diskusí.
Zájemci, nahlaste se prosím, nejpozději do 16. října 2014 na sekretariátě u p. Radmily
Valtrové, mobil 732614187, tel.545214801, e-mail: css@volny.cz
Vážíme si vašeho zájmu a srdečně všechny zveme!
výbor OP ČSSI Brno
Sjezd ČSSI - 8. 11.2014 v Národním technickém muzeu v Praze
Na členské schůzi v březnu nemohli být odsouhlaseni kandidáti na republikový Sjezd
ČSSI, protože informace o počtu kandidátů jsme obdrželi až po konání členské schůze.
Kandidáti budou schváleni na konferenci, která se bude konat 23. října 2014.
Navržení kandidáti Sjezdu ČSSI :
Ing. Skyva, Prof. Hobst, Ing. Hawerland, Ing. Holý, Ing. Pechal, Ing. Klajmon,
Ing. Mikuláštík.
Náhradníci:
Doc. Havířová, Ing. Březa, Ing. Pohl.

Klub seniorů
Vždy první čtvrtek v měsíci v 16.30 hod., Dřevařská 22, Brno.




4. září 2014
2. října 2014
6. listopadu 2014

Všechny Vás srdečně zveme!
Ing. Jan Mikuláštík
5.

Informace: „Časopis Stavebnictví“
Předplatné časopisu „Stavebnictví“ na rok 2015.
Zájemci o předplatné na rok 2015, ať se prosím přihlásí na sekretariátě do 31.října
2014.
Jinak je časopis stále k zapůjčení na sekretariátě ČSSI.
Obracíme se také na naše členy, pokud budou mít zajímavé články a příspěvky do
Zpravodajů, aby je poslali na sekretariát svazu (mail: cssi@volny.cz).

GRATULACE

V měsících
září
až
prosinec
2014
by měli oslavit významná životní jubilea tito
kolegové
80 let

Ing. Jan Brzobohatý
Ing. Vladimír Novotný
Ing. Jan Šálek

85 let
91 let
91 let

Ing. Květoslav Mrázek
Prof.Ing.Jiří
Pošvář, CSc.
Ing. Miroslav Jandásek

Své narozeniny také oslaví paní kolegyně Ing. Olga Dvořákové. Přejeme všem kolegům
pevné zdraví, hodně pohody a energie do dalších let !
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z exkurze SONOCENTRA pořádané OP ČSSI 10.dubna 2014

7.

V dubnu 2014 zahájil v Brně své fungování multifunkční kulturní prostor Sono music
club. Jde o projekt, který je spjatý se známým českým nahrávacím studiem stejného
jména a slučuje provoz hudebního klubu, restaurace a hotelu. Spojení se studiem Sono
dává tušit skvěle technicky vybavený hudební sál s perfektní akustikou a jedinečnou
možností živého nahrávání. Prostor klubu je variabilní a využitelný pro všechny druhy
kulturních aktivit jako jsou koncerty, divadelní a filmová představení, taneční párty,
festivaly, audio i video veřejné nahrávky, televizní přenosy, konference, školení, zkrátka
společenské akce všeho druhu. K dispozici je několik možností uspořádání hlediště:
klasické, kukátkové“ s židlemi v řadách, sezení u stolků v různých variantách,
kombinované sezení se stáním u barových stolků a samozřejmě stání pro akce s nejvyšší
možnou kapacitou. Sál má tři podlaží se dvěma velkými balkóny a čtyřmi bary, velkorysé
pódium i pro ty největší skupiny a orchestry, taneční parket, funkční vzduchotechniku a
více než dostatečně prostorné a patřičně vybavené zázemí pro účinkující. Při tom všem
si však zachovává velikost klubu, takže exkluzivní blízkost vystupujících je zaručena.
Vzhledem k tomu, že součástí celého objektu je restaurace i hotel, může případný
promotér, nebo hostující produkce využít komplexních služeb pod jednou střechou i
s parkováním pro kamion. Společenský prostor Sono je ojedinělým počinem pro živou
kulturu nejen v rámci ČR, ale i celého regionu střední Evropy.
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z exkurze VP1, GONG, Dolní Vítkovice
pořádané OP ČSSI a ČKAIT Brno 31. května 2014
Unikátní PLYNOJEM postavený Vítkovickými železárnami v roce 1924 se proměnil
v multifukční centrum, které je možné využít jak pro vzdělávací – kulturní –
společenské akce, tak i pro konferenční, kongresové účely a výstavnictví.
Katedrála průmyslu se díky věhlasnému architektu Josefu Pleskotovi a jeho AP Atelieru
proměnila v Multifunkční aulu Gong. Jedinečné prostorové řešení, kapacita a špičková
audiovizuální technika vytváří mimořádné vzdělávací zázemí a ideální podmínky pro
organizaci obřích kongresů, koncertů a jiných společenských akcí.
Prvním zásadním koncepčním rozhodnutím návrhu bylo vyzdvihnutí zapadlého zvonu
plynojemu do maximální polohy a tím navrácení celé stavbě jejího původního majestátu
Druhým pak byla realizace takové výstavby, která se původní konstrukce plynojemu
prakticky nedotkla a nechala tak vyznít jeho originální konstrukci i monumentalitu.

VP1
Téměř 70 metrů vysoký hrdý monument vítá návštěvníky při vstupu do Dolních
Vítkovic. Naučná prohlídková stezka krok po kroku představuje, jak v tajemných a
žhavých útrobách vysokých pecí vznikalo za časů provozu surové železo. Podobně jako
dříve suroviny se teď do skipového výtahu „nakládají“ návštěvníci, kteří se pak
procházejí po technologickém toku výroby. Mají zde jedinečnou šanci navštívit nitro
vysoké pece, kde se teplota v minulosti pohybovala okolo 2000 stupňů Celsia, nebo
vysokopecní velín, odkud byl celý proces tavby železa řízen.
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ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
Protože sekretariát ČSSI funguje pro styk s členskou základnou ve zkrácených hodinách,
prosíme všechny, aby si termíny návštěv dohodly vždy telefonicky.
Telefonní číslo mobil:
cssi@volny.cz

732 614 187, sekretariát ČSSI

545214801,

nebo e-mail:

Na tomto čísle nebo emailové adrese si můžete ověřit platby členských příspěvků.

***********************************************************************************
Sledujte pravidelně webové stánky: http://www.svazinzenyru.cz/, kde jsou doplňující
informace, které se nevešly z časových důvodů do Zpravodaje. Také zde najdete kromě
aktuálního Zpravodaje i archiv Zpravodajů od roku 2012

Žádáme členy,
kteří dosud nezaplatili členské příspěvky na rok 2014, aby platbu provedli co nejdříve
osobně na sekretariátě ČSSI u paní Radmily Valtrové, nebo převodním příkazem,
číslo účtu : 1349534309/0800, VS členské číslo nebo rodné číslo.
Informace pro členy oblastní pobočky ČSSI Brno
V každém zpravodaji žádáme naše členy, aby řádně platili členské příspěvky a
připomínáme to i pro případ, že nedopatřením nebyla platba zaslána.
V tomto Zpravodaji uvádíme seznam členů, kteří členské příspěvky i přes naše veškerá
upozornění nezaplatili vícekrát.
Ing. Jiří Bureš
Ing. Rudolf Drnec
Ing. Ivan Hynek
Ing. Ivana Hynková
Ing. Josef Kapsa
Ing. Dalibor Klusáček
Ing. Robert Lhotský
Ing. Jaromír Pospíchal
Ing. Antonín Štýbl
Ing. Jiří Vala ml.
Ing. Vlastimil Zatloukal
Ing. Zbyšek Žalman,CSc.
Prosíme tyto členy o úhradu příspěvků do 25. září 2014 na účet
č. 1349534309/0800, VS členské číslo nebo rodné číslo.
V případě, že k tomuto datu nebudou příspěvky zaplaceny, bude jim ukončeno členství
v Českém svazu stavebních inženýrů.
Vedení výboru OP ČSSI
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Kalendář akcí na září a říjen 2014
KDY

KDO

KDE

CO

GARANT

4.9.2014
16.30 hodin

Klub seniorů

U Dřeváka

Pravidelná
schůzka

Ing.J.Mikuláštík

16.9.2014
16.30 hodin

OP ČSSI

Vrchlického
Sad 2

Zasedání
výboru

Ing.J.Skyva

20.9.2014
9.00 hodin
u VUT
2.10.2014
16.30 hodin

OP ČSSI

Permonium
Oslavany

Exkurze

Ing.L.Hawerland

Klub seniorů

U Dřeváka

Pravidelná
schůzka

Ing.J.Mikuláštík

14.10. 2014
16.30 hodin

OP ČSSI

Vrchlického
Sad 2

Zasedání
výboru

Ing.J.Skyva

18.10.2014
9.00 hodin
u VUT
23.10.2014
16.00 hodin

OP ČSSI

Arboretum Křtiny

Exkurze

Ing.J.Skyva

OP ČSSI

Hotel SLOVAN

Konference
Zajímavé
stavby

Ing. J.Skyva

sponzor
„ XIX. Reprezentačního plesu ČSSI, ČKAIT a JmSS při SPS ČR r. 2014 „
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