ZPRAVODAJ
ČESKÉHO SVAZU STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ
POBOČKA BRNO

č.

Listopad 2016

4

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

předvánoční Vídeň - pátek 9. prosince 2016

autobus s průvodkyní pojede až do centra Vídně
odjezd:
program:

8.00 hodin od Bohémy
prohlídka vídeňského nádraží, dle dohody města a trhů u radnice
- volný program
16.00 hodin
odjezd do Mikulova
17-19 hodin
návštěva sklípku Hotel zámeček
(přípitek, raut, degustace vín, přehlídka likérů)
návrat cca:
20.00 hodin do Brna
Cena:

člen 250,- Kč

ostatní 300,- Kč

Přihlásit se můžete, u p. Valtrové, sekretariát ČSSI - mobil : 732614187, tel. 545214801,
nebo mailem: cssi@volny.cz . Platbu v hotovosti, prosím, do 28. listopadu 2016.
Garant akce: Ing. Pohl
Pokud se zájezd nenaplní minimálně 40 účastníky, bude 10 dnů před stanoveným
datem konání Z R U Š E N.
1.

44. ročník „Zlaté hole“ ČSSI
Termín 20. - 22.ledna 2017

Přátelé a kamarádi Zlaté hole.
Pro 44. ročník jsme připravili
následující program
Pátek 20.1.2017
16,45
17,00
18,15
19,00
20,00

Sraz účastníků na ul. Hrnčířské (u právnické fakulty) jako obvykle
Prezentace a odjezd do hotelu Horník
Předpokládaný příjezd do hotelu, ubytování
Společná večeře
Společenský večer, odhalení(Zlaté hole), povídání, video, zpěv, víno

Sobota 21.1.2017
8,00
9,45
10,15
13,45
15,15
16,15
18,30
19,30

Společná snídaně – švédský stůl
Odjez do Žďáru n. Sázavou
Příjezd k Pilské přehradě, ostrý start ve stopách tratí Martina Koukala,
různé délky tratí
podle výběru, lze i pěšky (Polnička cca 3km).
Odjezd na oběd z vlastních prostředků (restaurace Táferna Žďár n Sáz.)
Návštěva expozice „Modelové království železnic“ Žďár
Odjezd do hotelu Horník
Večeře z vlastních prostředků
Společenský večer: ochutnávka, přednáška, zpěv, zábava

Neděle 22.1.2017
8,00
9,30
12,30
13,30
14,45
15,15

Společná snídaně – švédský stůl
Osobní volno: vycházka, běžky, bazén u Loubů
Společný oběd
Vyhodnocení, předání diplomů, oblíbené vyhlášení nových garantů
Fotografování
Odjezd do Brna

Program je informativní, v ceně zahrnuto ubytování- 2x nocleh, 2x polopenze, víno,
nealko, pečivo.

2.

Těší se na Vás garanti akce:

Mgr. Pavla Axmanová 737767705
Ing. Pavel Urbánek 603147598

Závaznou přihlášku podejte prosím nejpozději do 10.12.2016 na sekretariát ČSSI paní
R.Valtrové tel.: 732614187 mail: cssi@volny.cz spolu se zálohou 1000Kč na osobu.
Předpokládáme, že celkové náklady nebudou vyšší než v minulých letech, to znamená, že
budeme něco doplácet. Konečné vyúčtování pak provedeme v místě pobytu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klub seniorů
Pravidelné schůzky v salonku hostince U Dřeváka
Dřevařská 22, v 16,00 hodin
z pravidla každý první čtvrtek v měsíci
3. listopadu 2016
1. prosince 2016

5. ledna 2017
Ing. Jaroslav Pohl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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/
Zprávy jsou aktualizovány, průběžně doplňovány a najdete zde i akce, které se
z časových důvodů nevešly do Zpravodaje.
3.

Český svaz stavebních inženýrů, pobočka Brno, spolu s CK SPORT si Vás dovoluje pozvat
na lyžařský zájezd do oblíbeného střediska v italských Dolomitech

APRICI
od 4. února do 9. února 2017
Popis oblasti:
Sjezdovky v ideálním poměru co do rozmanitosti a náročnosti. Na své si přijdou jak
vyznavači černých sjezdovek, tak i vyznavači červených i modrých sjezdovek. Z větší
části se jedná o severní svah. Samozřejmostí je kvalitní úprava sjezdovek.
Vzdálenost Brno – Aprica je 870 km.
Ubytování:
Hotel Club Funivia, přímo u lanovky Baradelo
Ubytování ve 2-4 lůžkových pokojích.
Program zájezdu:
1. den: 4.2.2017
2.-5. den:
5. den: 9.2.2017

odjezd od Janáčkova divadla v ranních hodinách
individuální program – lyžování
odjezd v 17.00 hod. Příjezd do Brna v ranních hodinách

Cena zájezdu: 11.650,0 Kč
Lyžařky a lyžaři narozeni 1952 a dříve mají slevu 450,0 Kč.
Cena zahrnuje:
Ubytování na 5 nocí s polopenzí, 5 denní skipas, povlečení, ručníky, spotřeby energii a
vody, závěrečný úklid, dopravu autobusem.
Cestovní pojištění: 252,0 Kč, zahrnuje – léčebné výlohy, odpovědnost za škodu,
pojištění zavazadel, storno poplatky.
Stravování: snídaně formou bufetu, večeře výběr ze dvou menu, + bufet.
Stravování začíná večeří a končí snídaní.
Spolu s přihláškou je nutno uhradit zálohu ve výši 5.000,- Kč nejpozději do
10.11.2016 a doplatek do 6.1.2017. 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 2, telefon: 732 614 187, 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.
4.

Český svaz stavebních inženýrů, oblastní pobočka Brno, spolu s CK SKY-tours Vás zve na
lyžařský zájezd do

CIVETTY - pohádky Dolomit
od 11. do 16. března 2016
Popis oblasti:
Pod majestátním masivem Monte Civetta se rozprostírá lyžařské středisko, co do
vzájemné propojenosti sjezdových trtí vůbec největší v rozsáhlém regionu Veneto
(benátsko). Pravidelně vylepšované sjezdovky všech stupňů náročnosti mile
překvapující svou délkou, převýšením, úpravou a 100% zasněžováním. Skvělé noční
lyžovaní na dvou paralelních tratí v Zoldu. Celkem 80 km sjezdových tratí.
Vzdálenost Brno – Civeta 705 km.
Ubytování:
Hotel Maé v Zoldu. Přímo od hotelu jezdí hotelový skibus i k večernímu lyžování.
Ubytování ve 2-4 lůžkových pokojích. Sauna a vířivka za příplatek.
Podrobné informace o hotelu na: http://www.hotelmae.net/index-a.htm
Program zájezdu:
1. den: 11.3.
2.-5. den:
6. den: 16.3.

odjezd z Česka v ranních hodinách od Janáčkova Divadla
individuální program – lyžování
individuální program – lyžování ; odjezd v 17.00 hod. příjezd do
Brna v ranních hodinách 17.3.2017

Cena zájezdu:
12.590,0 Kč
Seniorská sleva (senior nar.1952 a dříve): 400,0 Kč
Cena zahrnuje:
Ubytování na 5 nocí s polopenzí, 5denní skipas, povlečení, ručníky, spotřeby energie a
vody, závěrečný úklid, dopravu autobusem
Cestovní pojištění:

216,0 Kč zahrnuje – léčebné výlohy, odpovědnost za škodu,
pojištění zavazadel, storno poplatky.

Stravování: snídaně formou buffetu, večeře výběr ze dvou menu + buffet
Spolu s přihláškou je nutno uhradit zálohu ve výši 5.000,- Kč nejpozději do
30.11.2016 a doplatek do 10.2.2017.
Přihlášky spolu se složením zálohy je možno uskutečnit též na sekretariátě pobočky ČSSI
Brno, Vrchlického sad č.2, telefon 732 614 187, 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.
5.

PŘIPRAVUJEME:

„ XXII. REPREZENTAČNÍ PLES“

Českého svazu stavebních inženýrů a České komory autorizovaných
inženýrů a techniků Brno

pátek 17. února 2017
hotel International Brno
Ples bude zahájen v 19.30 hodin
K tanci a poslechu hraje kapela DOMUS BAND Brno
ukázky tanců předvede tančení skupina DANZA
Vstupenky v ceně 600,- Kč (300,- Kč konzumace)
budou v prodeji od 15. ledna 2017
na sekretariátě ČSSI Brno, R. Valtrová, mobil:732614187, tel. 545214801
e-mail: cssi@volny.cz

6.

Kalendář akcí
listopad, prosinec 2016 a leden 2017
KDY

KDO

KDE

CO

3.11.2016
16.00
1.12.2016
16.00
5.12.2016
17.00
9.12.2016
pátek
5.1.2017
16.00

Klub seniorů

u DŘEVÁKA

Ing.J.Pohl

Klub seniorů

u DŘEVÁKA

OP ČSSI

Dřevařská 22

OP ČSSI
ČKAIT
Klub seniorů

exkurze

Pravidelná
schůzka
Pravidelná
schůzka
Zasedání
výboru
Předvánoční
Vídeň
Pravidelná
schůzka

20.-22.1.2017

OP ČSSI

Tři studně
Hotel Horník

Zlatá hůl
44.ročník

Ing. P. Urbánek
Mgr. P. Axmanová

u DŘEVÁKA

GARANT

Ing.J.Pohl
Ing. J. Skyva
Ing. Pohl
Ing. Holý
Ing.J.Pohl

Vážení kolegové,
prosíme Vás zdvořile o kontrolu Vašich plateb členských příspěvků ČSSI na rok 2016,
protože při ověřování jsme zjistili, že u některých z Vás nemáme v databázi potvrzení o
platbě. Děkujeme
Bárta Ladislav
Bezdíček Vilibald
Duroň Horymír
Erbová Jitka
Fránek Oto
Hlaváč František
Hoferek Miroslav
Kocmánek Kamil
Končelík Jiří
Kuchynka Jiří
Mikoška Ivan
Nantl František

Poděl Radovan
Prokop Emil
Prostějovský Václav
Psotová Marie
Sojka Jaroslav
Sojka Radovan
Šebestová Jarmila
Štěpánek Martin
Vítek Lubomír
Zniszczol Jiří
Žejdl Zbyněk

Úhradu členských příspěvku lze učinit i převodem na účet číslo:
1349534309 / 0800, variabilní symbol (členské, nebo rodné číslo).
7.

8.

