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âKD BLANSKO ENGINEERING
SPUSTILA NOVù VYVINUT¯ 
TYP VODNÍ TURBÍNY MIXER

Zaãátkem roku 2014 pfiedali pracovníci  âKD Blansko Engineering, a. s.  nové
soustrojí malé vodní elektrárny Mradice provozovateli. Pfii probûhlé rekonstrukci
byla nahrazena ka‰nová Francisova turbína  za Propelerovu turbínu typu  Mixér
s prÛmûrem obûÏného kola 2180 mm. Oãekávan˘ v˘kon na spojce turbíny je 130
aÏ 235 kW podle aktuálních spádov˘ch podmínek.  Tento nov˘ typ turbíny s pev-
n˘mi obûÏn˘mi lopatkami s regulovan˘mi rozvádûcími lopatkami byl vyvinut
v âKD Blansko Engineering, a.s.  Pfii porovnání dosahovan˘ch parametrÛ stroje
pfied a po rekonstrukci je zfiejmé, Ïe na malé vodní elektrárnû Mradice mÛÏe ma-
jitel lokality dosáhnout po rekonstrukci elektrárny s nov˘m typem turbíny Mixér aÏ
dvojnásobn˘ v˘kon.

Jana Skotáková
Foto: archiv âKD Blansko Engineering, a.s. ObûÏné kolo nové vodní turbíny MIXER. 

Jeden takov˘ pfiipravili tamní pra-
covníci na pátek 28. února v podve-
ãer. Probûhla soutûÏ ve stolním fot-
bálku, druh˘ roãník.

Vedoucí turnaje Mgr. Kamil
O‰lej‰ek hned zpoãátku v‰e ulehãil:
„Kdo chce, mÛÏe hrát sám. Kdo se
necítí a není tolik znal˘, mÛÏe star-
tovat ve dvojici. Pfiípadní dva spolu-
hráãi budou bráni jako jeden.”

Na regulérnost soutûÏe dohlíÏel
rozhodãí a souãasnû vedoucí krouÏ-
ku stolního fotbálku David Páral.
Ten pfied zaãátkem upfiesnil: „Hraje
se na dva vítûzné góly do deseti bo-
dÛ. A rozdíl musí b˘t nejménû body
dva. Tedy napfiíklad 11:9.”

V‰ech osm dûtí mezi sebou bo-
jovalo asi dvû hodiny ze v‰ech
sil. A protoÏe závodníci hráli

rychle, probûhlo je‰tû druhé kolo.
Na závûr v‰ichni obdrÏeli upomín-

kové drobnosti, sladkou odmûnu a tfii
nejlep‰í diplomy. Pak je‰tû vystoupil
opût Mgr. Kamil O‰lej‰ek: „Dûkuji
v‰em za úãast, snad se turnaj stane
tradicí a pfií‰tû vás bude víc.”

PrÛbûh upfiesnil David Páral:
„Hrálo se systémem kaÏd˘ s kaÏd˘m
podle oficiálních pravidel stolního
fotbálku. Nûkteré dûti byly z mého
krouÏku, rádi bychom, aby se do tfie-
tího roãníku soutûÏe zapojili dal‰í
startující.”

První místo obsadila sourozenecká
dvojice Pavel a Adam ¤ehulovi, stfií-
brn˘ skonãil Filip Li‰ka a tfietí
Karolína Li‰ková.

Více: www.ddmboskovice.cz
Text a foto: L. Su‰il

DÛm dûtí a mládeÏe v Boskovicích pravidelnû nav‰tûvuje nûco pfies 900 dûtí. Zab˘vají se ãinností v mnoha
zájmov˘ch krouÏcích s pestr˘m zamûfiením. Od rukodûln˘ch ãinností pfies tanec aÏ po sport. Toto ‰kolské za-
fiízení se obãas otevfie i dal‰ím zájemcÛm pfii nepravideln˘ch, vût‰inou soutûÏních pofiadech.

Turnaj ve stolním fotbálku

Úãastníci turnaje.


