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Dámy a pánové, kolegyně a kolegové, 
 
dovolte mi, abych Vám jménem vedení oblastní pobočky Českého svazu 
stavebních inženýrů Brno popřál stálé zdraví v novém roce a správná 
rozhodnutí pro zajištění optimálních výsledků ve všech oblastech Vaší 
činnosti. Rovněž Vám přeji mnoho radostí v osobním životě.  
   
Těším se, že v letošním roce nám bude přáno se setkávat na odborných 
přednáškách, odborných exkurzích i společenských akcích. 
 
S radostí Vám oznamuji, že 24. února 2022 se uskuteční společný ples 
ČSSI a ČKAIT v prostorách hotelu International v Brně a věřím, že se zde 
setkáme v hojném počtu.    
 
 
Za výbor pobočky 

 
Ing. Jiří Skyva 

předseda OP ČSSI Brno 
 

Šťastný nový rok 2022 
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Přátelé a příznivci zdravého pohybu a zábavy, dovolujeme si Vás jako 
garanti 49. ročníku „Zlaté hole ČSSI“ pozvat na tuto akci. 

Můžete se těšit na podobný program jako v předchozím ročníku. 
 

 
 

Pátek 14. 1. 2022 
16.45  sraz účastníků – parkoviště před FAST, Veveří 95 
17.00  odjezd na Tři Studně 
 
Sobota 15. 1. 2022 
Společný program včetně společenského večera 
 
Neděle 16. 1. 2022 
Společný program 
16.30  předpokládaný příjezd na parkovištěm FAST 
 
Dopravu autobusem zajistí ČSSI. 
 
Těší se garanti Jirka Procházka a Jana Hlínková.                
kontakt: Jiří Procházka, tel. 777 200 311, e-mail: prochazka37@email.cz 
  

file:///T:/prochazka37@email.cz


ZPRAVODAJ ČSSI, oblastní pobočka Brno / Leden 2022 / č. 1 

 

- 4 -  

 

Český svaz stavebních inženýrů OP Brno pořádá ve spolupráci s Českou 
komorou autorizovaných inženýrů a techniků 

 
 

26. REPREZENTAČNÍ PLES 
ve čtvrtek 24. února 2022 

 
v Hotelu International Brno 

slavnostní zahájení ve 20.00 hodin 
 

 
 

 
 
 

Zatančí skupina DANZA 
K tanci a poslechu hraje kapela DOMUS BAND Brno 

 
Vstupenky jsou v prodeji na sekretariátu ČSSI od 25. ledna 2022.  
Rezervace na tel.: 732 614 187 Ing. Hlaváčková, nebo cssi@volny.cz 
Cena vstupenky 600 Kč, v ceně 300 Kč na občerstvení 
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SPONZOŘI PLESU 2022 

 
      tel.: 543 516 526           e-mail: info@pk-ossendorf.cz     
    www.pk-ossendorf.cz 

 

                                   
     Výroba a prodej drceného kameniva 
     Prodej písků, stavební, zahradní kámen 
     tel./fax: 549 410 371, 724 742 267 
     e-mail: lom@rosa.cz     www.rosa.cz 

 
                                       

                                                                                                                                
 
 

 
Slavíčkova 1a, 638 00 Brno 

                                                                                                            tel.:/fax: 545 222 037, 602 791 886 
                                                                                                         e-mail:  info@rusar.cz     www.rusar.cz 

 

Doc. Ing. Lubomír MIKŠ, CSc. 
znalec v oboru stavebnictví, stavby obytné a průmyslové 

znalec v oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí 
poradenská činnost v oblasti investiční výstavby 

+420 602 579 542      lubomirmiks@centrum.cz 
 
 

 
 

I.K. SKYVA spol. s r.o. 
Slavíčkova 1a,  638 00  Brno 

Telefon: 543215565, 543211193, Mobil: 603 157 797 
e-mail: ikskyva@ikskyva.cz,  http://www.ikskyva.cz 

 

 
 

 
 

 
 

http://www.pk-ossendorf.cz/
mailto:lom@rosa.cz
http://www.rosa.cz/
mailto:info@rusar.cz
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://thumbs.gograph.com/gg64126034.jpg&imgrefurl=http://www.gograph.com/stock-illustration/phone-icons.html&h=170&w=166&tbnid=jHU569eSyweoCM:&zoom=1&docid=y5HwvtJ4HXT1IM&ei=Mly_VOu-NM2qaci4gtgK&tbm=isch&ved=0CHQQMyhOME4
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://comps.canstockphoto.com/can-stock-photo_csp16083487.jpg&imgrefurl=http://www.canstockphoto.com/mobile-email-key-and-office-16083487.html&h=470&w=450&tbnid=9WmI2LwnCTPJpM:&zoom=1&docid=A1friGag4Klv1M&ei=CF2_VLOuL4ONaNzRgdAJ&tbm=isch&ved=0CCEQMygZMBk4ZA
mailto:lubomirmiks@centrum.cz
mailto:ikskyva@ikskyva.cz
http://www.ikskyva.cz/
http://www.ikskyva.cz/


ZPRAVODAJ ČSSI, oblastní pobočka Brno / Leden 2022 / č. 1 

 

- 6 -  

 

 
 
 
 
 
 

 

KLUB SENIORŮ 
 

Pravidelné schůzky v salonku hostince U Dřeváka 
Dřevařská 22, Brno 
V čase 16.00 hodin 
Každý první čtvrtek v měsíci 
 
 6. ledna 2022 
 
  3. února 2022 
 
    3. března 2022 
 
  
       Ing. Jaroslav Pohl 
 
  

http://www.udrevaka.cz/
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G R A T U L U J E M E 
 

V měsících leden, únor a březen by měli oslavit významná životní jubilea 
tito naši kolegové 

 
 

70 let Ing. Pavel KUTÁLEK 
 
80 let Ing. Ladislav DROBNÍČEK 

Ing. Marie BARTŮŇKOVÁ 
Ing. Radoslava MIKŠOVÁ 
Ing. Antonín PECHAL 

 
85 let Ing. Ivo KOŽNÁREK 

Ing. Leo HAWERLAND 
   

 
 

Všem našim milým kolegům přejeme všechno nejlepší do dalších let, 
hodně pohody, spokojenosti, energie, a hlavně spoustu zdraví! 
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Členské příspěvky na rok 2022 
uhraďte prosím do konce měsíce března 2022  

 
 
 

převodním příkazem 
 

na bankovní účet číslo 1349534309/0800, variabilní symbol je 
 vaše členské nebo rodné číslo 

 
nebo v hotovosti na sekretariátě u V. Hlaváčkové, tel: 732 614 187, 

e-mail: cssi@volny.cz. 
 

 

Členské příspěvky jsou ve stejné výši jako v loňském roce 
 
 
 
 
 
 

VZOR pro vyplnění složenky či převodního příkazu 
 
 

 
  

mailto:cssi@volny.cz
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ODEŠEL NÁŠ MILÝ KOLEGA ING. JAN MIKULÁŠTÍK 
 
Před nedávnem jsme obdrželi velmi smutnou zprávu, že 13. listopadu 2021 nás 
navždy opustil ve věku 87 let náš dlouholetý člen výboru brněnské pobočky 
ČSSI, Ing. Jan Mikuláštík. Na jeho pohřbu dne 18. listopadu se nás sice kvůli 
koronavirovým opatřením moc nesešlo, ale s kolegy jsme dlouze zavzpomínali 
na období od roku 1991, kdy se stal členem OP ČSSI v Brně a aktivně se zapojil 
do činnosti ČSSI. Již v roce 1992 se stal předsedou revizní komise a v této funkci 
setrval do roku 2000, kdy se stal hospodářem brněnské pobočky. Jeho velmi 
kladný vztah ke sportu se projevoval tím, že začal organizovat pod záštitou 
brněnské pobočky ČSSI lyžařské zájezdy střídavě do Rakouska, Francie a Itálie, 
které se setkávaly s velkým zájmem členů. V neposlední řadě je nutno 
připomenout jeho aktivní činnost při organizaci akcí „senior klubu“, který 
sdružuje naše starší kolegy, jejichž počet se s plynoucím časem stále zvyšuje. 
Pro naši pobočku vykonal mnoho práce, a proto na něj budeme stále s úctou 
vzpomínat. Čest jeho památce. 
 

Ing. Jiří Skyva, prof. Leonard Hobst 
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VZPOMÍNKA NA MARTINA RÁBONĚ 
 
Před pár dny jsem dostal mailem smutnou zprávu, že 8. prosince 2021 zemřel  
Ing. Martin Ráboň, ředitel Společnosti přátel československého opevnění. Možná, 
že některým stavebním inženýrům toto jméno nic neříká, ale ti, kteří již po téměř 
30 let jezdí na exkurze, pořádané ČSSI, na bývalá československá opevnění našich 
hranic, jeho jméno znají velmi dobře. Na všech těchto exkurzích nám dělal 
průvodce a se zaujetím vysvětloval koncepci a účel jednotlivých pevností a tvrzí 
našeho opevnění. Nakonec vznikl požadavek, aby u všech exkurzí na opevnění byl 
přítomen právě Martin Ráboň. On na to přistoupil, protože měl pro stavební 
inženýry „slabost“ – možná v nás viděl pokračovatele stavebních inženýrů, kteří 
tato skvělá stavební díla zhotovili. Byl opravdu velkým popularizátorem našeho 
předválečného opevnění. Napsal řadu článků a publikací, týkajících se výstavby, 
vyzbrojování a osudů našich pevností. Zasloužil se o zpřístupnění objektů Hůrka 
a Bouda v okolí Králík. Právě u tvrze Bouda měl velký cíl a sen navrátit 
vchodovému objektu vzhled, který měl v roce 1938. Tento sen se mu splnil 
v listopadu minulého roku a představil nově upravený vchodový objekt tvrze jak 
novinářům, tak široké veřejnosti. Dlouho se však ze svého díla netěšil… 
My jsme se s M. Ráboněm setkali naposledy v květnu 2019, kdy brněnská pobočka 
ČSSI uspořádala exkurzi na tvrz Bouda a do vojenského muzea v Králíkách. Busem 
jsme dojeli k chatě na Suchém vrchu a pěšky jsme došli k vchodovému objektu 
tvrze. Martin na nás čekal přesně v 11 hod, uspořádal pro nás speciální trasu 
prohlídky s podrobným výkladem, zajistil nám restauraci na oběd, a ještě nás 
doprovodil do vojenského muzea v Králíkách. V 18 hod jsme se s Martinem 
před cestou do Brna rozloučili…  a navždy. 
        Prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. 
 
P. S. Jeho předčasný odchod v 53 letech se klade do souvislosti s následky 
prodělané nemoci Covid. 

 



ZPRAVODAJ ČSSI, oblastní pobočka Brno / Leden 2022 / č. 1 

 

- 11 -  

 

KALENDÁŘ AKCÍ  
LEDEN, ÚNOR, BŘEZEN 2022 

 
 
 
 

 
        KDY 

 
        KDO 

 
        KDE 

 
          CO 

 
    GARANT 

6.1.2022 
16.00 

Klub seniorů U DŘEVÁKA Pravidelná 
schůzka 

Ing. J. Pohl 

12.1.2022 
14.00 

OP ČSSI Šumavská 15 Exkurze Cerit  
science park II. 

Ing. Skyva 

14.-16.1.2022 OP ČSSI Tři studně 
Hotel Horník 

Zlatá hůl 
49. ročník 

Ing. J. 
Procházka 

19.1.2022 
14.00 

OP ČSSI On-line 
přednáška 

Přednáška o 
Cerit science 
park – Šumavská 

Ing. J. Skyva 

25.1.2022 
16.00 

OP ČSSI Vrchlického 
sad 

Zasedání výboru Ing. J. Skyva 

3.2.2022 
16.00 

Klub seniorů U DŘEVÁKA Pravidelná 
schůzka 

Ing. J. Pohl 

22.2.2022 
16.00 

OP ČSSI Vrchlického 
sad 

Zasedání výboru Ing. J. Skyva 

24.2.2022 
20.00 

OP ČSSI 
ČKAIT 

Hotel 
International 

Reprezentační 
ples 

Ing. Holý 

3.3.2022 
16.00 

OP ČSSI U DŘEVÁKA Pravidelná 
schůzka 

Ing. J. Pohl 

22.3.2022 
16.00 

OP ČSSI Vrchlického 
sad 

Zasedání výboru Ing. J. Skyva 

 

 


