
   

 
 
 
 
 
 
 
 

   Vážení přátelé, 
 
   vzhledem k současné situaci není ani Zpravodaj tak, jak  
   jste zvyklí. 
 
   Plánované exkurze i konferenci spojenou s volební  
   členskou schůzí jsme museli zrušit a nové termíny  
   dosud nejsou známy. 
 
  Jakmile bude svět zase, jak má být, tak všechno napravíme. 
 
 
  Zatím se můžete podívat na rekapitulaci toho, co bylo… 
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47. ročník Zlaté hole ČSSI je za námi 
 
O víkendu 24. -26. ledna proběhl další ročník osvědčené Zlaté hole. 

Ještě v pátečním odpoledni jsme s nadějemi 
vyhlíželi oblačnost, která by přinesla na 
Vysočinu tolik očekávaný sníh. 
Bohužel, naše touhy byly vyslyšeny jen 
částečně. Přes nedostatek sněhu na obvyklé 
běžkařské výlety se však dá říci, že Zlatá hůl 
se vydařila. 
Po příjezdu do hotelu Horník a tradiční večeři 
v podobě smaženého řízku, začala zábava již 
nezbytnými rituály - odhalením a kontrolou 
stavu Zlaté hole a zpěvem hymny. 
Tentokrát za doprovodu kytarového dua 
nových skvělých kytaristů. Jejich produkce 
byla až na takřka profesionální úrovni a patří 
jim ještě jednou naše poděkování. Návrat do 
historie Zlaté hole - promítání diapozitivů z 
minulých ročníků a přednáška profesora 
Leonarda Hobsta z jeho cesty po Japonsku, 
zakončily první část večera. Dále již 

pokračovala zábava spojená se zpěvem a konzumací dovezených pokroutek. Že se večer 
vydařil, bylo patrno v sobotu ráno, při pohledu na některé účastníky, ještě ne zcela 
probuzené a trousící se postupně ke snídani. 
 
Sobotní program byl spíše sportovní než kulturní. Pamětihodnosti a zajímavá místa v 
okolí 
Žďáru již byla vytěžena v předchozích ročnících a tak jen část účastníků se vydala na 
pěší, 
necelých dvanáct kilometrů dlouhý výlet. Ostatní se po dopolední procházce, či lenošení, 
svezli do Cikháje autobusem. Po chvíli bloudění se osazenstvo autobusu dotrmácelo do 
restaurace. A tak po značených i neznačených cestách, jsme se nakonec všichni sešli v 
restauraci Tisůvka . Vybrat z tak znamenité nabídky jídel bylo obtížné, ale podle 
spokojených obličejů se dalo soudit, že výběr byl zdařilý. Zpáteční cesta autobusem zpět 
na základnu, proběhla bez obtíží. Malá skupinka se rozhodla absolvovat i cestu zpět 
pěšky a tak jsme se posléze u večeře sešli i s děvčaty, která volila vlastní sjezdařský 
program na „Harusáku“. Večerní zábava byla již tradičně ve znamení zpěvu, občas 
přerušeném vyprávěním vtipů, povídáním a doplněném vystoupením omladiny. 
Nedělní dopoledne bylo již předzvěstí blížícího se loučení. Procházky po okolí, návštěva 
blízkých i vzdálenějších hostinců, každý již podle svého gusta. Polední oběd a pak již jen 
loučení, zhodnocení celé akce, krátká kulturní vložka, předávání medailí a diplomů za 
dosažené výkony a produkci, poděkování kytaristům a panu řidiči. Kontrola a předání 
Zlaté 
hole novým garantům 48. ročníku, který nám zorganizují 23. -25. ledna 2021 paní 
Hlinková 
a pan Procházka. Definitivní tečku za 47. ročníkem učinilo závěrečné fotografování a 
zapomenutý mobil. 
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Poděkování všem sponzorům 

 
25. Reprezentačního plesu OP ČSSI Brno a ČKAIT  

14. února 2020  
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GRATULUJEME  
 

 
 
duben, květen, červen, červenec a srpen roku 2020 jsou měsíce, ve 
kterých budou oslavovat životní jubilea tito naši kolegové 
 

                                                                                           
 

70 let  Ing. Ivan MIKOŠKA                             75 let   Ing. Jaromír KLOUDA 
                                                                                                Prof. Alois MATERNA 
                                                                                           Ing. Vladimír VALENTA 
 80 let   Ing. Karel BÁREK 
             Ing. Milan GREGOR 
    Ing. Vladimír KLAJMON 
                     Ing. Jiří SKYVA                                          85 let Ing. Jan TŘETINA 
                                                                                                           Ing. Jan MATTUŠ 
                                                                                                   Ing. Zdeněk PROKOP 
90 let Ing. Jiří KUCHYNKA 
           Ing. Lumír WOZNICA 
                  

 
 
 

Všem drahým kolegům přejeme do dalších let všechno nejlepší, hodně 
pohody, spokojenosti, energie, ale hlavně zdraví. 
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