ZPRAVODAJ
ČESKÉHO SVAZU
STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ

POBOČKA BRNO

ZÁŘÍ 2016

3

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

24. září 2016

Lednice a okolí

Cena pro členy:
pro ostatní:

200,- Kč
250,- Kč

Odjezd od kavárny Bohéma v 8 hodin
společný oběd
Návrat do Brna cca
v 17 hodin
Garant akce: Ing. Klajmon
Přihlášky s úhradou zájezdu na sekretariátě ČSSI do 15 září 2016,
cssi@volny.cz, mobil: 732 614 187, telefon 545214801

1.

Expozice - Obnova jízdáren v lednickém areálu

2.

Český svaz stavebních inženýrů ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných
inženýrů a techniků bude pořádat:

20. října 2016 od 16 do 18 hodin
Odbornou konferenci
„ Zajímavé stavby“
která se bude konat v hotelu SLOVAN

Všechny účastníky zveme po skončení na společnou večeři v restauraci BUGATTI,
spojenou s diskusí.
Přihlášky nejpozději do 17. října 2016 na sekretariátě u p. Radmily Valtrové, mobil
732614187, tel.545214801, e-mail: css@volny.cz
Vážíme si vašeho zájmu o naše odborné konference a všechny srdečně zveme!
Výbor OP ČSSI Brno

Klub seniorů
Z pravidla první čtvrtek v měsíci v 16.00 hod., Dřevařská 22, Brno.


Všechny srdečně zve Ing. Jaroslav Pohl

Oznamujeme všem přátelům a známým
Paní Ing. Marie TOMKOVÁ
zemřela po těžké nemoci dne 10. června 2016
ve věku nedožitých 74 let

3.

8. září 2016
6. října 2016

V měsících září až prosinec 2016
budou slavit významná životní jubilea
70 let

Ing. Milan MATOUŠEK

75 let

Ing. Stanislav PATLOKA
Ing. Evžen
POLENKA

80 let

Ing. Jan
PLŠEK
Ing. Karel ŠAMONIL
Ing. Josef MYSLIVEC

85 let

Ing. Jiří LEFNER
90 let

Ing. Ivan RULLER
93 let

Ing. Miroslav JANDÁSEK

Své narozeniny také oslaví paní
Ing. Irena ADÁMKOVÁ a paní Ing. Jana VAŠKOVÁ
Milým kolegyním a kolegům přejeme pevné zdraví,
hodně pohody, energie
a spokojenosti do dalších let !

4.

Exkurze do protiatomového a protileteckého krytu 10 – Z
pořádaná 14. 4. 2016
V přísně tajném protiatomovém krytu, odolném proti zbraním hromadného ničení,
mohlo zůstat současně až 500 osob po dobu 3 dnů. Kryt má více než 500 m tunelů a 65
místností na ploše cca 1500 m2. Vznikl v letech 1943 – 1944 v době nacizmu jako úkryt
Luftschutzu před americkým a sovětským bombardováním Brna. V letech 1946-1948 byl
využíván pro velkoobchod vínem Löwy a Šmíd, který byl 27.2.1948 znárodněn. Po
přestavbě v 50.letech kryt sloužil od r. 1959 pro politické představitele města a kraje. Při
dostavbě v 50.letech byl kryt nově vybaven generátorem elektřiny, vzduchotechnikou,
spojovou ústřednou a rezervoárem vody na 50 m3. Po uvedení do provozu v r. 1959
nebyl nikdy využit, kromě několika cvičných poplachů velení civilní obrany. V r.1993
předala objekt 10-Z Armáda České republiky Magistrátu města Brna. V dalších letech
kryt postupně chátral, nebyl nijak využíván a zanedbáno bylo i větrání. V r.2014 uzavřel
MMB smlouvu o využití krytu s obecně prospěšnou společností Americký fond, která
připravuje zpřístupnění krytu 10-Z pro veřejnost. Hlavním smyslem projektu je učinit
z původně vojenského prostoru místo setkávání a kulturního vyžití na koncerty,
přednášky, diskuze.
(příspěvek Ing. J.Pohl)

Exkurze Nového televizního studia ČT v Brně
pořádaná 22. 6. 2016

Televizní komplex 21. století staví Česká televize v Trnkově ulici v Brně-Líšni.
Zaměstnanci a spolupracovníci brněnského studia v něm najdou moderní zázemí
vybavené špičkovými technologiemi. Zajímá Vás, proč se Česká televize rozhodla stavět
nový objekt, opustit více než 50 let využívané budovy v centru Brna, jak bude nové
televizní sídlo vypadat a kdy se z něj začne vysílat? Sledujte spolu s námi výstavbu
areálu, který nemá v České republice obdoby.
O exkurzi byl nebývalý zájem. (Ing. L.Hawerland)

5.

Předplatné časopisu „Stavebnictví“ pro rok 2017
Neautorizovaní členové ČSSI pobočky Brno, kteří mají zájem o odběr časopisu
„Stavebnictví“ na rok 2017 a mají zaplacené členské příspěvky, ať se prosím přihlásí
do 1. 12. 2016 na sekretariátu ČSSI a uhradí polovinu z celoročního předplatného t.j.
250,- Kč. Částku je možné zaplatit i převodem na účet: 1349534309 / 0800
výbor OP Brno

ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
sekretariát ČSSI Brno funguje pro styk s členskou základnou ve zkrácených hodinách
a proto si prosím, termín schůzky domlouvejte telefonicky mobil: 732 614 187 nebo
e-mail: cssi@volny.cz, tel. sekretariát: 545214801
Sledujte naše akce na webu http://www.svazinzenyru.cz/
na webových stránkách najdete Zpravodaje i upoutávky na konané akce
Zprávy jsou aktualizovány, průběžně doplňovány a najdete zde i akce, které se
z časových důvodů nevešly do Zpravodaje.

Kalendář akcí na září a říjen 2016
KDY

KDO

KDE

CO

GARANT

8. 9. 2016
16.00 hodin

Klub seniorů

U Dřeváka

Pravidelná
schůzka

Ing. J. Pohl

13. 9. 2015
16.30 hodin

OP ČSSI

Vrchlického
Sad 2

Zasedání
výboru

Ing.J.Skyva

24. 9. 2016
8 hodin

OP ČSSI
ČKAIT

Lednice a okolí

Exkurze

Ing.V.Klajmon

6. 10. 2016
16.00 hodin

Klub seniorů

U Dřeváka

Pravidelná
schůzka

Ing. J. Pohl

11. 10. 2015
16.30 hodin

OP ČSSI

Vrchlického
Sad 2

Zasedání
výboru

Ing.J.Skyva

20. 10.2016

OP ČSSI
ČKAIT

Hotel Slovan Brno

Konference
Zajímavé
stavby

Ing. J. Skyva

6.

Český svaz stavebních inženýrů, pobočka Brno, spolu s CK SKY- tours a CK
Sport, připravuje v zimě 2017
dva lyžařské zájezdy

1. Aprica od 4. února do 9. února 2017
Ubytování:
V hotelu přímo u lanovky ve dvoulůžkových pokojích s italskou polopenzí.
Cena zájezdu: 11.850,0 Kč
Seniorská sleva (senior nar.1952 a před): -400,0 Kč
Cena zahrnuje:
Ubytování na 5 nocí s polopenzí, 5denní skipas, povlečení, ručníky, spotřeby
energie a vody, závěrečný úklid, dopravu autobusem
Stravování: snídaně formou bufetu, večeře výběr ze dvou menu + bufet

2. Civeta nebo San Martino od 11. března do 16. března 2017
Podmínky i cena zájezdu budou přibližně stejné jako u prvního
zájezdu.
Podrobnosti budou od 20. Září na našich webových stránkách a také ve
Zpravodaji č. 4, který vyjde první týden v listopadu.

Případné dotazy o zájezdu u Ing. Jana Mikuláštíka, tel.: 549241692, mob.
732753967 e-mail: jan.mikulastik@volny.cz

7.

150 let SIA - Strom života

8.

