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MARII KAFTANOVÉ K NAROZENINÁM
Marie Kaftanová, bývalá redaktorka Listù cukrovarnických a dlouholetá pracovnice Výzkumného ústavu cukrovarnického, oslavila 8. 5. významné ivotní jubileum.
Mía, jak ji vichni známí a spolupracovníci oslovují, se narodila v Praze na Vinohradech, kde proila
dìtství. Po nástupu do zamìstnání (Meinl a Kulík, Vysoèany; Reklamní podnik Pramen aj.) pracovala v kolektivech vedených akademikem J. Pikem, J. Vralou
a dalími. Jejím spolupracovníkem byl F. Nepil aj.
Ve svých jednadvaceti letech se vdala za Jaroslava
Kaftana. On i jeho otec strávili celý ivot v modøanském
cukrovaru, co ovlivnilo i Míu, take zaèátkem 60. let
nastoupila do biologického oddìlení Výzkumného ústavu
cukrovarnického. Pracovala zde pod vedením doc. ing.
RNDr. M. Drachovské, dr. ing. A. Havránka, CSc., ing. L.
Schmidta, CSc., ing. R. elezného a dalích (podílela se
na odrùdových pokusech aj.). Svým milým chováním
i pøíjemným vystupováním si vdy rychle získala pøátele
a vichni s ní rádi spolupracovali.
Redaktorskou práci v Listech cukrovarnických  vyadující odborné znalosti i schopnost vést nároèná jednání s autory, recenzenty, pracovníky tiskárny aj.  pøevzala v roce 1976. Pod vedením ing. A. Kovaøíka, CSc.,
tehdejího øeditele VÚC, ji vykonávala a do odchodu
do dùchodu v roce 1984.
Do dneních dnù udruje kontakty se svými bývalými kolegy z modøanského výzkumáku. Mía i Jarda
Kaftanovi se významnì podíleli na vytvoøení pøátelských
vazeb mezi cukrovarníky z Modøan a Nordkristalu Güstrow z tehdejí NDR, o èem svìdèí i stálé vzájemné
návtìvy. Výchova vnouèat (Lindy a Mikuláe) i dìtí
z rodiny její sestry Vìry jí pomohla pøekonat tìké chvíle
nemoci manela a jeho smrt v listopadu 2004.
V souèasné dobì je stále plná elánu a energie, navtìvuje výstavy, jezdí na výlety a jako svému hobby se
vìnuje zahrádce, sbírá staroitné hrneèky a se svým
vnukem Mikuláem se pustila i do létání horkovzduným balónem (viz obr.). Opatrnì se zajímá také o sportovní létání. Její syn, ing. David Kaftan, který má nejen
pilotní zkouky, ale je i mistrem republiky v letecké
akrobacii, jí bude dobrým uèitelem.
Srdeènì pøejeme Míe Kaftanové hodnì zdraví, pohody a sil do dalích let.
Jaroslav Gebler
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