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V¯ZVA 

s.r.o. RoÏmitálova 14, Blansko, 
tel./fax: 516 417 035, e-mail: s-tour@iol.cz, 

www.stourblansko.cz, 
www.dovolenalast.cz

Kuba, Mexiko, Zanzibar, Thajsko, Dominikána, Emiráty
JAMAJKA, TANZÁNIE, KE≈A, SENEGAL, MALEDIVY

1. MOMENT PRODLOUÎEN - JE·Tù STIHNETE: 
Vûrnostní aÏ 21% *Rodiny15% + 2 dûti ZDARMA*

Seniofii +55 = Bonus aÏ 10.000 Kã !
!Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu v nové kanceláfii!

Rádi poradíme dle Va‰ich pfiání a na‰ich zku‰eností 

CENTRUM ZÁJEZDÒ DOVOLENÁ

DO SVùTA OD NÁS = od r. 1990 GARANCE PRO VÁS !

Novû podepsan˘m projektem je
dodávka Francisov˘ch turbín, uzávû-
rÛ a dal‰ího hydrotechnického vyba-
vení pro nového zákazníka v Albánii.
Dal‰í projekt, kter˘ byl obchodním
oddûlením získán, je projekt Dönje ve
·védsku. V rámci realizace této za-
kázky bude spoleãnost âKD Blansko
Holding, a.s. zaji‰Èovat fiadu prací, od
modelov˘ch zkou‰ek po uvedení do
provozu. Jádrem zakázky je dodávka
nového obûÏného kola Kaplanovy
turbíny, ‰etrného k Ïivotnímu prostfie-
dí. V roce 2014 bude také na‰e spo-
leãnost zaji‰Èovat v˘robu kulov˘ch 
uzávûrÛ pro vodní elektrárnu Porabka
v Polsku.  

Mezi aktuální projekty spoleãnosti
patfií spoluúãast na generální opravû
soustrojí TG 2 Lipno. âKD Blansko
Holding, a.s. je dodavatelem, mimo ji-
né, nové Francisovy turbíny s prÛmû-
rem obûÏného kola 2150 mm. Mezi
dal‰í projekty v rámci âeské
Republiky patfií participace na generál-

ní opravû vodní elektrárny Vltavské
kaskády, a to konkrétnû na vodní elek-
trárnû Kam˘k. Spoleãnost âKD
Blansko Holding, a.s. se v rámci této
zakázky podílí, mimo jiné, na rekon-
strukci obûÏného kola Kaplanovy tur-
bíny, vãetnû dodávky nov˘ch obûÏ-
n˘ch lopat.  ObûÏné kolo a rozvádûcí
lopaty byly vyrobeny na základû v˘-
zkumu a technické dokumentace zpra-
cované v âKD Blansko Engineering,
a.s., v pfiípadû VE Kam˘k i modelo-
v˘ch zkou‰ek.

Najdete nás na www.ckdblansko.cz
/Facebook/LinkedIn

âKD Blansko Holding, a.s. je pfií-
m˘m pokraãovatelem âKD Blansko,
strojírenské firmy s bohatou historic-
kou tradicí. Produkty z âKD Blan-
sko Holding, a.s. jsou vyuÏívány po
celém svûtû a nesou peãeÈ kvality
ãeského strojírenství.

Mgr. Nina Juránková
PR Manager

Foto: archiv âKD Blansko Holding, a.s.

ObûÏné kolo Kaplanovy turbíny projekt Kam˘k. ObûÏné kolo Kaplanovy turbíny projekt Otmuchow.

Aktuální a budoucí projekty
spoleãnosti âKD Blansko Holding, a.s.

Spoleãnost âKD Blansko Holding, a.s., ãlen skupiny JSC Tyazhmash, bude v roce 2014 realizovat fiadu zakázek jak v zahra-
niãí, tak v tuzemsku. V posledních dvou mûsících roku 2013 byly podepsány v˘znamné kontrakty na dodávky nov˘ch vodních
turbín a uzávûrÛ pro vodní elektrárny ve ·védsku, Turecku a v Polsku.

Spoleãnost âKD Blansko Holding prosí vefiejnost o spolupráci
v rámci tématu Italové v âKD Blansko bûhem 1. svûtové války.

Bûhem 1. svûtové války bylo v âKD Blansko zamûstnáno nûkolik de-
sítek fií‰sk˘ch ItalÛ z oblasti jiÏního Tyrolska. Pfiijeli k nám v roce 1915
po vypuknutí války Itálie s Rakouskem. Na Blanensku a Boskovicku
jich na‰lo v té dobû doãasn˘ domov a obÏivu témûfi 2000, pracovali pfie-
váÏnû v zemûdûlství, ale i v prÛmyslu v Blansku a v Letovicích. Dûti zde
chodily do ‰koly. Vût‰inû se tady podafiilo pfieÏít období, kdy jejich
vlastní domovy se ocitly uprostfied váleãné vfiavy. Potomci tûchto vysíd-
lencÛ  i v dne‰ní dobû s úctou udrÏují vzpomínky na jejich pobyt u nás. 

V leto‰ním roce uplyne 100 let od vypuknutí 1. svûtové války.
Rozhodli jsme se tuto nelehkou dobu pfiipomenout vydáním knihy
a uspofiádáním v˘stavy Ital‰tí uprchlíci na Moravû. Rádi bychom Vás
poprosili, abyste nahlédli do rodinn˘ch archivÛ a pokud máte nûjaké
fotografické nebo písemné památky o Italech z této doby, zapÛjãili
nám je. Materiály, které byste nám zapÛjãili, pfiineste na fieditelství
spoleãnosti âKD Blansko Holding Gellhornova 1, v Blansku na re-
cepci spoleãnosti. Dokumenty, které nám svûfiíte, po zkopírování ne-
bo naskenování okamÏitû vrátíme.

Dûkujeme za Va‰i ochotu a spolupráci s námi.
Ivana Bojdová, Karel a Eva ·ebkovi a âKD Blansko Holding a.s. 
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