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

Odbornou konferenci „ Zajímavé stavby“   
 

7. listopadu 2019 v 16 hodin 
 

 
v posluchárně D 182 VUT FAST Brno, Veveří 95 

 

Odborné přednášky : 
 

 Ing. JUDr. Zdeněk Dufek, Ph.D,  AdMaS ,VUT Brno 
Moderní centrum vědy a komplexní výzkumná instituce v oblasti  stavebnictví 

 Prof. Ing. Leonard Hobst, CSc.                        
120 let VUT FAST Brno 
 

 
 

Na odbornou konferenci vás srdečně zve předseda OP ČSSI Brno pan Ing. Jiří SKYVA. 
Společná večeře spojená s diskuzí bude v zajištěna v restauraci Rybkova 1. 

 
 
 
Na konferenci se prosím, přihlaste tel.: 732 614 187, 545214801, nebo e-mail: 
cssi@volny.cz.  
 
 

1. 

ZPRAVODAJ 
ČESKÉHO SVAZU STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ 

POBOČKA  BRNO 
 

                                    Listopad  2019                                                                č.   4 
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Český svaz stavebních inženýrů ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a 
techniků Brno pořádají exkurzi: 

 
 

Adventní Bratislava - sobota 14. prosince 2019 

  

   
 
Termín:  14. prosince 2019 
odjezd:               9.00 hodin od Bohémy         
 
program:    - prohlídka města (nové stavby) 
                                         - vánoční trhy   
   - odjezd z Bratislavy cca v 16.30 

Na zpáteční cestě bude zastávka na společnou večeři (sklepní 
restaurace u Františka) Podivín  cca na 18 hodinu. 

 
návrat do Brna:          kolem 20.00 hodin  
 
Cena:                    člen    250,- Kč         

host    300,- Kč 
 
Přihlášky co nejdříve u p. Valtrové, sekretariát ČSSI - mobil : 732614187, tel. 
545214801, nebo mailem: cssi@volny.cz .  
Platbu prosíme v hotovosti  max. do  4. prosince 2019. 
 
Garant akce: Ing. L.Hawerland 
 

 
 
 
 
 

2. 
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25. Reprezentační ples ČSSI a ČKAIT 

hotel International – pátek 14. února 2020 
 
   

 
 
 

Vstupenky v ceně 600,- Kč  (300,- Kč konzumace) 
budou v prodeji od 15. ledna 2020 

na sekretariátě ČSSI Brno 
 
 

rezervace vstupenek 
e-mail: cssi@volny.cz   telefon: 732614187, 545214801   

 
 
 
 

K tanci bude hrát kapela DOMUS BAND Brno pod vedením kapelníka Ing. Jaroslava Smékala 
Ukázky tanců představí taneční škola DANZA 

 
 

 
 
 
 
 
 

3. 

mailto:cssi@volny.cz


Zlatá hůl ČSSI – 47. ročník  24. - 26.1. 2020 
 

Vážení kamarádi a přátelé,  
po deseti letech jsme se řízením osudu opět stali garanty Zlaté hole a tak jsme se pokusili 
sestavit tak trochu „retro“ program. 

 
 

 
  

Pátek 24.1.2020 
 
16.45 - sraz účastníků - parkoviště před FAST, Veveří 95 
17.00 - odjezd na Tři Studně 
18.30 - předpokládaný příjezd do hotelu Horník, ubytování 
19.15 - společná večeře – podle aktuální nabídky 
20.00 - společenský večer I 

- ohlédnutí do historie Zlaté hole 
- hudba, ochutnávka dobrot jaké si přinesete, víno, zpěv a jiná zábava  
  dle chuti a   nálady 

 
Sobota 25.1.2020 
 
08.00 -  společná snídaně formou švédského stolu 
10.00 -  podle sněhových podmínek pěšky nebo běžky směr Cikháj cca 8,5 - 10 km  
               podle trasy 
13.00 - oběd na vás čeká v penzionu Tisůvka na Cikháji. 

 Doufejme, že místní šéfkuchař nabídne stejně lahodnou krmi, jako před 10 lety. 
 Po obědě individuální návrat do hotelu, možno i autobusem. Pro méně zdatné, 
nebo ne úplně nemohoucí – krátký okruh cca 7 km v blízkosti Cikháje 

18.30 - večeře na vlastní účet podle aktuální nabídky 
19.30 - společenský večer II 

- přednáška z cest prof. Hobsta 
- vědomostní retro soutěž – vzpomínejte na stejné otázky a stejné odpovědi 
- víno, jídlo, zpěv 

 
4. 



Neděle 26.1.2020 
 
08.00 - společná snídaně formou švédského stolu 
09.30 - podle sněhových podmínek vycházka či vyjížďka do okolí Tří Studní 
12.30 - společný oběd 
13.30 - vyhodnocení Zlaté hole 2020, vyhlášení vítězů a garantů pro rok 2021 
14.30 - focení, rozloučení a odjezd autobusem do Brna 
16.30 - předpokládaný příjezd zpět na parkoviště u FAST 
 
 
Prosím, kdo nepojede busem, dejte vědět, ať nečekáme. 
 
Cena pobytu podle aktuálního ceníku. Celkově v ní bude zahrnuto ubytování, 2x 
polopenze, víno a slané pečivo na oba večery. Předpokládáme mírné navýšení na cca 
1600,- Kč.  
 
Závaznou přihlášku podejte prosím nejpozději do pátku 13. prosince 2019 na 
sekretariát ČSSI p. R. Valtrové, tel. 732 614 187, mail:cssi@volny.cz, spolu se zálohou 
1000 Kč/os. 
 
Těší se garanti Ivoš a Jiřina Jaterkovi     mobil : 732 614 218 e-mail : ijatro@gmail.com 

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

Klub seniorů  
 

Pravidelné schůzky v salonku hostince U Dřeváka  
Dřevařská 22,   v 16,00 hodin  
z pravidla každý první čtvrtek v měsíci, ale tentokrát 
                                                                                           
                           

   14. listopadu  2019         
                    

                                              5. prosince  2019 
            9. ledna  2020     
 

Ing. Jaroslav Pohl 
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PŘEDPLATNÉ  časopisu  „Stavebnictví“ pro rok 2020 
 
Neautorizovaní členové ČSSI pobočky Brno, kteří mají zájem o odběr časopisu 
„Stavebnictví“ na rok 2020 a mají zaplacené členské příspěvky, ať se prosím přihlásí  
do 2. 12. 2019 na sekretariátu ČSSI.  Úhradu polovinu z celoročního předplatného t.j. 
250,- Kč  je možné zaplatit i převodem na účet:      1349534309 / 0800    

 
 

 

ZPRAVODAJ 
 
Chtěli bychom upozornit, že se mohou vyskytnout některé události nebo odborné 
exkurze, které z časových důvodů nemohly být uvedeny ve Zpravodaji. O pořádání 
těchto exkurzí budeme informovat naše členy zasláním pozvánky na jejich mailovou 
adresu a najdete je také na webu:  http://www.svazinzenyru.cz.  Nově také můžete najít 
na centrálním webu:  http://www.cssi-cr.cz/ 
 
Informace na centrálním webu ČSSI  
 
PAMĚŤ STAVITELSTVÍ  

PAMĚT STAVEB  

VYBRANÉ STAVBY 

PAMĚŤ FIREM  

OBDOBÍ DO ROKU 1948 

OBDOBÍ 1948 - 1990 

OBDOBÍ 1991-2016 A DÁLE 

PAMĚT OSOBNOSTÍ  

SEZNAM OSOBNOSTÍ 

 

Náklady staveb, ceny projektových a inženýrských prací 

Rádi bychom připomněli webové služby domény: www.cenyzaprojekty.cz .  

V rámci této služby jsou umístěny sekce: Náklady pozemních staveb, Náklady 

dopravních staveb, Honorářový řád, Hodinové sazby, vedlejší náklady, Rozpočtářské 

práce, Profese, Rozsahy a další. 

Český svaz stavebních inženýrů považuje tyto stránky za relevantní nástroj pro 

nastavení hodnoty projektových prací. 

 
 
INFORMACE 
Schůzky v kanceláři ČSSI OP Brno si prosím domlouvejte předem na telefonním čísle 
732 614 187 nebo e-mail: cssi@volny.cz,    pevná linka:  545214801.  
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Kalendář akcí  
listopad,   prosinec  2019  a  leden 2020 

 
 
        KDY 

 
        KDO 

 
        KDE 

 
          CO 

 
    GARANT 

14.11.2019 
16.00 

Klub seniorů u DŘEVÁKA Pravidelná 
schůzka 

Ing.J.Pohl 

5.12.2019 
16.00 

OP ČSSI u DŘEVÁKA Pravidelná 
schůzka 

Ing. J. Pohl 

3.12.2019 
17.00 hod. 

OP ČSSI Plzeňský dvůr Zasedání 
výboru 

Ing. J. Skyva 

14.12.2019 
sobota 
9.00 hod. 

OP ČSSI 
ČKAIT 

exkurze Předvánoční 
Bratislava 

Ing. Hawerland 

 
 

    

9.1.2020 
16.00 

Klub seniorů u DŘEVÁKA Pravidelná 
schůzka 

Ing.J.Pohl 

24.-26.1.2020 
 

OP ČSSI 
 

Tři studně 
Hotel Horník 

Zlatá hůl 
47.ročník 

 
Ing. I. Jaterka 
 

 
 

 
 
 

25. Reprezentační ples ČSSI a ČKAIT 
hotel International – pátek 14. února 2020 

   

 
 

Vstupenky v ceně 600,- Kč  (300,- Kč konzumace) 
budou v prodeji od 15. ledna 2020 

na sekretariátě ČSSI Brno,  mobil:732614187, tel. 545214801  
e-mail: cssi@volny.cz   
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Vážení kolegové, 
při kontrole plateb členských příspěvků na rok 2019 jsme k dnešnímu dni neobdrželi 
potvrzení o zaplacení u těchto členů: 
 
Irena Bártová 

Jiří Boháč 

Zdeněk Brokl 

Václav Bubník 

Zdeněk Čermák 

Ludvík Doležal 

Zdeněk Doubek 

Svatava Henková 

Ladislav Huryta 

Juraj Kadlec 

Josef Klapal 

Barbora Kopecká-Holečková 

Petr Kozelek 

Vít Kubíček 

Ladislav Kuruc 

Pavel Kutálek 

Jiří Lefner 

Anna Lefnerová 

Jan Lunga 

Milan Matoušek 

František Menšík 

František Pospíšil 

Richard Pospíšil 

Miluše Pospíšilová 

Stanislav Prokeš 

Luděk Smolka 

Eva Smržová 

Jaroslav Sojka 

Radovan Sojka 

Ladislav Soukup 

Karel Šamonil 

Jarmila Šebestová 

Josef Ševela 

Rostislav Šiška 

Pavel Švábenský 

Jiří Vaverka 

Jiří Vysloužil 

Lumír Woznica 

Jiří Zaplatil 

 
Úhradu členských příspěvku lze učinit i převodem na účet číslo:1349534309/0800,  
variabilní symbol : (vaše členské, nebo rodné číslo). 
 
Vedení výboru OP Brno rozhodlo, pokud do 1. prosince 2019 nebudou členské 
příspěvky zaplaceny, bude těmto kolegům členství v ČSSI ukončeno. 
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