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âKD Blansko Engineering, a.s. v Polsku
âKD Blansko Engineering, a.s. spoleãnû s firmou TurboCare Sp. z o.o. 
uzavfiela koncem mûsíce fiíjna 2012 se spoleãností TAURON Ekoenergia,
Sp. z o.o., kontrakt na provedení v˘mûny dvou stávajících soustrojí
Francisov˘ch turbín, pracujících na vodní elektrárnû Wroc∏aw I. v Polsku.
Vodní elektrárna Wroc∏aw I. byla zbudována na zaãátku 20. století na fie-
ce Odfie, v blízkosti historického centra mûsta Wroc∏aw.

V rámci realizace tohoto projektu budou dvû stávající soustrojí kompletnû
nahrazena nov˘mi Kaplanov˘mi turbínami vãetnû generátorÛ o jednotko-
vém v˘konu 900 kW. Nová soustrojí budou vykazovat lep‰í provozní para-
metry, jako je vy‰‰í v˘kon, úãinnost atd. Souãástí projektu je mimo jiné
provedení úpravy a optimalizace prÛtoãné ãásti dle hydraulického profilu
âKD Blansko Engineering, a.s. 

Pro tuto zakázku bude spoleãnost âKD Blansko Engineering, a.s. dále za-
ji‰Èovat dodávku mechanick˘ch ãástí obou nov˘ch turbín vã. zpracování
projektové a v˘robní dokumentace.

Získáním této prestiÏní zakázky spoleãnost âKD Blansko Engineering, a.s.
opût potvrdila svoji profesionalitu v oblasti „hydro” na polském trhu. Wroc∏av – pohled do elektrárny. 

PhDr. Jindfiich Urban, Ph.D.

Mohou kmeny Ïijící „na úrovni doby
kamenné” na‰i vyspûlou západní civili-
zaci nûãemu nauãit? VÏdyÈ uÏ Thomas
Hobbes v 17. Století oznaãil Ïivot pfií-
rodních národÛ za odporn˘, surov˘
a krátk˘. Antropologové Ruby B. Lee
a I. DeVore, ktefií zkoumali lovecko-
sbûraãskou kulturu KungÛ na severozá-
padû Botswany, nám ale nabídli trochu
jin˘ obraz Ïivotního stylu jednoho z pfií-
rodních národÛ.

Pfii v˘zkumech v roce 1968 zjistili, Ïe
jejich pfiíjem kalorií a bílkovin v prÛmûru
pfiesahuje hodnoty doporuãované OSN.
Typ stravy a klidné Ïivotní tempo mají
vliv na to, Ïe Kungové netrpí vysok˘m
krevním tlakem, arterosklerózou, Ïalu-
deãními vfiedy ãi kfieãov˘mi Ïilami. 

KdyÏ Kungové pfiesáhnou ‰edesátku,
jdou na odpoãinek a ostatní se o nû stara-
jí. Kungové se v prÛmûru sice nedoÏívají
tak vysokého vûku jako pfiíslu‰níci zá-
padní civilizace, ale oproti nám mají více
ménû jistotu, Ïe budou v pokroãilém vû-
ku ctûn˘mi ãleny spoleãnosti pro své
zku‰enosti a Ïivotní moudrost.

JelikoÏ pracují dvanáct aÏ devatenáct
hodin t˘dnû, nejsou uspokojováním
sv˘ch základních Ïivotních potfieb nijak
v˘raznû zatûÏováni. MuÏi i Ïeny mají do-
statek volného ãasu na odpoãinek, ná-
v‰tûvy a spoleãensk˘ Ïivot a oproti nám
rozhodnû netrpí ãasovou chudobou.

Na pfiíkladu veselé historky Lee de-
monstruje, jak Kungové efektivnû 
ochraÀují svoji kulturní integraci. V do-

bû svého terénního v˘zkumu chtûl
KungÛm udûlat radost a pfiekvapit je
dárkem k VánocÛm. Vûdûl, Ïe oceÀují
tuãné maso, a tak jim na trhu koupil
dobfie vykrmeného vola a oznámil jim,
jak˘ dárek pro nû má. V‰ichni Kungové
do jednoho mu sdûlili, Ïe se jedná o ne-
hodnotné zvífie, ze kterého nebudou mít
velk˘ poÏitek. KdyÏ pfii‰ly Vánoce,
Kungové vola porazili a s chutí snûdli.
AÏ poté mu sdûlili dÛvod svého vlaÏné-
ho chování. Z praxe vûdûli, Ïe mlad˘
muÏ, kter˘ na lovu získá mnoho masa,
mÛÏe ztratit soudnost a uvaÏovat o sobû
jako o velkém náãelníkovi. Bez rokÛ
zku‰eností se stane py‰n˘m ãlovûkem
a ostatní by mohl zaãít povaÏovat za
své sluhy. Odmítali kaÏdého, kdo se

UÏívat Ïivota? Uãme se u KungÛ!
Podle agenturních zpráv byl v uplynul˘ch t˘dnech objeven dal‰í neznám˘ indiánsk˘ kmen, kter˘ dosud ne-

byl v kontaktu s civilizací. Domorodci Ïijí na pomezí Brazílie a Peru. V Amazonii podle skupiny Survival
International, která se snaÏí tyto kmeny chránit pfied zánikem, mÛÏe Ïít je‰tû dal‰ích 20, moÏná i 40 rÛzn˘ch
skupin indiánÛ, ktefií neudrÏují styky s okolním svûtem.

chlubí, jelikoÏ jednou by mohl nûkoho
ve svém sebeopojení tfieba i zabít.
Moderní civilizace bohuÏel podobné 
ochranné mechanismy ztratila a jejich
pfiítomnost by rozhodnû mûla pozitivní
vliv na du‰evní zdraví nás v‰ech.

PhDr. Jindfiich Urban, Ph.D.


