
 
 

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

 
 
 

Odbornou exkurzi do výzkumného centra CEITEC Brno 
 
 

 

 
 
 
 
 
Termín:    19. listopadu 2015 
Sraz:          16.00 hodin u Campusu 
Garant:      Ing. Hawerland 
 
 
Zájemci o exkurzi se mohou přihlásit na sekretariátu ČSSI u p.Valtrové do 10.11.2015. 
Telefon:  732 614 187,  545214801,  e-mail: cssi@volny.cz 
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                                                  ZPRAVODAJ 
                                        ČESKÉHO SVAZU STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ 
                                        POBOČKA  BRNO        
 

                                         Listopad  2015                                    č.   4 



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

26. listopadu 2015 od 16 do 18 hodin  v hotelu  SLOVAN   

 

Odbornou konferenci  „ Zajímavé stavby“ 
 

přednášející:  prof.L.Hobst 
Všechny účastníky zveme po skončení na společnou večeři v restauraci BUGATTI, 
spojenou s  diskusí.  
Zájemci, nahlaste se prosím, nejpozději do  19. listopadu 2015  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 
 

 
 

 
Předplatné časopisu  „Stavebnictví“ pro rok 2016 
 
Neautorizovaní členové ČSSI pobočky Brno, kteří mají zájem o odběr časopisu 
„Stavebnictví“ na rok 2016 a mají zaplacené členské příspěvky, ať se prosím přihlásí  
do 1. 12. 2015 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 

 
 
 

 
 
Klub seniorů  
 
Pravidelné schůzky v salonku restaurace  „U Dřeváka“  
na Dřevařské ul. č. 22   v 16,30 hod. každý první čtvrtek v měsíci. 
                                                                                           
                             5. listopadu 2015                            

                                              3. prosince  2015 
            7. ledna        2016     

 
 
 

Organizaci klubu seniorů přebírá od listopadu 2015   Ing. Jaroslav Pohl. 
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Český svaz stavebních inženýrů OP Brno ve spolupráci s Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků Brno pořádají    

 
 
 

předvánoční odbornou exkurzi do Mikulova  
 
 

 
 
Organizační záležitosti: 
 
Termín:  12. prosince 2015 
odjezd:  12.30 hod. od Bohémy 

             prohlídka Mikulova, parku, Ditrichštejnské hrobky, od 15.30 hodin   
návštěva  Moravského sklípku (přípitek, raut, degustace vína, přehlídka 
likérů…..) 

návrat cca:    19.00 hodin  do Brna 
 
Cena vč. vstupného:     
člen     230,- Kč 
host  280,- Kč 
 
Přihlásit se můžete, u p. Valtrové, sekretariát ČSSI - mobil : 732614187,  tel. 545214801, 
nebo mailem: cssi@volny.cz,   platba v hotovosti nejpozději do   1. prosince 2015. 
 
 
Garant akce: Ing. Holý 
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43. ročník „Zlaté hole ČSSI“ 

Termín:  22. – 24. ledna  2015,  Tři Studně, hotel Horník  
 

 
 

Program:  
 
Pátek  22.1.2016 
 
16.45 Sraz účastníků na ul. Hrnčířská, poblíž právnické fakulty, nakládání 

zavazadel 
Prezentace účastníků 

 
17,00  Odjezd do hotelu „Horník“ na Třech Studních 
18,15  Předpokládaný příjezd do hotelu 
18,30  Ubytování 
19,00  Společná večeře 
20,00  Společenský večer  
  Historie Zlaté hole, odhalení hole, video z cest po světě, 
  Povídání a zpívání při víně 
 
Sobota 23. 1. 2016 
 
8.00  společná snídaně – švédský stůl 
9.45  odjezd do obce Karlov u Škrdlovic 
10.15  exkurze ve sklárně -  Jaroslav Svoboda AGS 
  Prohlídka sklářské hutě, vzorkovny a galerie s majitelem 
  Možnost nákupu krásných sklářských výrobků 
12.30  oběd v penzionu Galerie dle vlastního výběru a z vlastních prostředků 
14.00 sportovní odpoledne podle aktuálního počasí – program bude upřesněn  

( směr  CIKHAJ nebo naučná stezka okolo Velkého Dářka) pro běžkaře i 
pěší 
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16.00  odjezd do hotelu Horník 
16.30  osobní volno 
18.30  večeře z vlastních prostředků 
19.30  odborná přednáška, společenský večer – povídání a zpívání při víně, 

Ochutnávka přivezených výrobků 
 

 
Neděle 24. 1. 2016 
 
8.00  společná snídaně – švédský stůl 
9.30  osobní volno  - vycházka, vyjížďka na běžkách, koupání v bazénu u Loubů 
12.30  společný oběd 
13.30  vyhodnocení  43. ročníku  Zlaté hole, předání diplomů, 
  Vyhlášení garantů  pro 44. ročník Zlaté hole 2017 
14.30  fotografování a rozloučení před odjezdem 
14.45  odjezd autobusu do Brna 
16.45  předpokládaný příjezd na Hrnčířskou ulici 
 
 
 
Program je informativní – v ceně bude zahrnuto ubytování za dva noclehy, dvě 
polopenze, víno, nealkoholické nápoje, pečivo. 
Cena bude upřesněna na místě. 
 
Garanti akce :  Ing. Palečková, p. Bařinková, Ing. Pohl 
 
 
 
 
Závaznou přihlášku udělejte, prosím, nejpozději do 10. 12. 2015 na sekretariát ČSSI 
paní R. Valtrové spolu se zálohu 1000,- Kč na osobu. Předpokládáme, že celkové náklady 
za pobyt nebudou vyšší než v minulých letech. Konečné vyúčtování pak provedeme dle 
skutečných nákladů na místě pobytu.                                      
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Český svaz stavebních inženýrů, pobočka Brno, spolu s CK SPORT si Vás dovoluje pozvat na 
lyžařský zájezd do                                            

Schladmingu 
od 3. února do 7. února 2016. 

 
Popis oblasti:  

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 2-
4 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:  5.620,0 Kč včetně pojištění a storna.                           

Cena skipasu na 4 dny: 160 eur.  (eura s sebou)(cca 4500,0) 
  
Cena zahrnuje:  
Dopravu autobusem, ubytování, polopenzi a pojištění.                              
 
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. 
 
Spolu s přihláškou je nutno uhradit zálohu ve výši 4.000,- Kč 
Nejpozději do 30.11.2015.   Doplatek do 6.1.2016. Pro jednoduchost je možno zaplatit i 
celkovou cenu zájezdu . 
Přihlášky spolu se složením zálohy je možno uskutečnit též na sekretariátě pobočky ČSSI 
Brno, Vrchlického sad č.2,  
telefon č. 545214801.  
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 do                                            
 

SANTA CATERINA - Bormio 
od 13. března do 19. března 2016. 

 
Popis oblasti:  

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:  11.650,0 Kč včetně pojištění a storna.  

Seniorská sleva (senior nar.1951 a před):  -1.000,0Kč                          

Cena zahrnuje:  
Ubytování na 5 nocí s polopenzí, 5denní skipas, povlečení, ručníky, spotřeby energie a vody, 
závěrečný úklid, dopravu autobusem                              
 
Stravování:   snídaně formou buffetu, večeře výběr ze dvou menu + buffet 
 
Spolu s přihláškou je nutno uhradit zálohu ve výši 5.000,- Kč 
Nejpozději do 30.11.2015.   Doplatek do 10.2.2016.  
 
Přihlášky spolu se složením zálohy je možno uskutečnit též na sekretariátě pobočky ČSSI 
Brno, Vrchlického sad č.2,  tel.: 732614187, nebo  545214801.  
 
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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 „ 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  
předtančení skupina DANZA 

K tanci a poslechu hraje kapela Breeze band Jiřího Suchého 
 

Vstupenky v ceně 600,- Kč  (300,- Kč konzumace) 
budou v prodeji od 4. ledna 2016 

na sekretariátě  ČSSI Brno,  R. Valtrová, mobil:732614187, tel. 545214801  
e-mail: cssi@volny.cz   

(závazná rezervace vstupenek ihned). 
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Prodej  vstupenek  na 
 
 

XXI.  Reprezentační  ples  
 

16. ledna 2016   
v hotelu International Brno 

 
 
 

      od 4. ledna 2016 
na sekretariátu  ČSSI Brno, mobil: 732614187, tel. 545214801  

e-mail: cssi@volny.cz   
 

Cena vstupenky je 600,- Kč  (vč. 300,- Kč konzumace) 
 

 
 

(rezervace vstupenek od 14.12.2015) 
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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  
listopad,   prosinec 2015  a  leden 2016 

 
 

 
        KDY 

 
        KDO 

 
        KDE 

 
          CO 

 
    GARANT 

     
5.11.2015 
16.30 

Klub seniorů u DŘEVÁKA Pravidelná 
schůzka 

Ing.J.Pohl 

26.11.2015 
16 hod. 

OP ČSSI 
ČKAIT 

Hotel Slovan Konference Ing. J.Skyva 
 

3.12.2015 
16.30 

Klub seniorů u DŘEVÁKA Pravidelná 
schůzka 

Ing.J.Pohl 

8.12.2015 
 

OP ČSSI u DŘEVÁKA Zasedání 
výboru 

Ing.J.Skyva 

12.12.2015 
sobota 

OP ČSSI 
ČKAIT 

exkurze Předvánoční 
Mikulov   

Ing. Holý 

7.1.2016 
16.30 

Klub seniorů u DŘEVÁKA Pravidelná 
schůzka 

Ing.J.Pohl 

16. 1. 2016 
19.30 

ČSSI  a  ČKAIT Hotel 
International 
Brno 

Reprezentační 
ples 

Ing. Holý 
R. Valtrová 
 

22.-24.1.2016 
 

OP ČSSI 
 

Tři studně 
Hotel Horník 

Zlatá hůl 
43.ročník 

p. Bařínková 
Ing. Palečková 
Ing. Pohl 
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Vážení kolegové, 
prosíme Vás zdvořile o kontrolu Vašich plateb.  Při kontrole v databázi 
plateb členských příspěvků ČSSI na rok 2015 jsme zjistili, že u některých 
z  Vás nemáme doklad o platbě.   
Děkujeme. 
Úhradu čl. příspěvku lze učinit i převodem na účet: 1349534309 / 0800 
var. symbol  (členské, nebo rodné číslo).  
 
Ing. Jiří Boháč    

Ing Hana Bukáčková  

Ing. Horymír Duroň  

Ing. Oto Fránek  

Ing. František Hlaváč  

Ing. 
Ing.           

Miroslav 
Miroslav 

Hoferek 
Jandásek 

 

Ing. Vladimír Klimeš  

Ing. Kamil Kocmánek  

Ing. Petr Kozelek  

Ing. Josef Křivinka  

Ing. Zdeněk Neudert  

Ing. Radovan Poděl  

Ing. Otto  Podsedník  

Ing. František Pospíšil  

Ing. Ladislav Procházka  

Ing. Václav Prostějovský  

Ing. 
Ing. 

Marie 
Jaroslav 

Psotová 
Sojka 

 

Ing. Luděk Střítecký  

Ing. Zdeněk Šašinka  

Ing. Jarmila Šebestová  

Ing. Evţen Šrot  

Ing. Martin Štěpánek  

Ing. Pavel Tomíšek  

Ing. Miroslav Václavek  

Ing. Lubomír Vítek  

Ing. Jiří Zniszczol  

Ing. Zbyněk Ţejdl  
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