LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ

nové knihy

Dlouhá historie výroby cukru je spojena s řadou osobností s modrou krví. Zde
však chceme připomenout staročeský vladycký rod, který s naším oborem pojí jeho
jméno – Cukrové z Tamfeldu. Pocházeli ze západních Čech, později působili i v dalších oblastech království. První písemná zmínka o Cukrech je z roku 1393, v roce
1712 byl učený příslušník rodu (tajenka) povýšen do hraběcího stavu. S jeho syny
ovšem rod Cukrů roku 1781 vymřel po meči. Cukrové měli ve znaku stříbrný štít
se třemi černými příčnými pruhy a přepažený pokosně zelenou routovou korunou.

Tajenka z minulého čísla: ghana.
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Trvale udržitelný rozvoj je pojem,
který definovala Světová komise pro
životní prostředí a rozvoj v roce 1987
jako chování, kterým společnost nepoškozuje sama sebe a její vývoj není
spojen se stále větší degradací životního prostředí. V roce 2004 schválila
česká vláda usnesením č. 1242 dokument „Strategie udržitelného rozvoje
ČR“, který se stal východiskem pro
zpracovávání jednotlivých koncepčních materiálů, rozhodování v rámci
státní a veřejné správy i pro politická rozhodování v kontextu mezinárodních závazků. Zavádění této strategie do praxe vede k potřebě rychle
se orientovat nejen v problematice,
ale i a v řadě nově vzniklých odborných termínů a výrazů. To je třeba
při vytváření strategií, plánů, nástrojů
a jiných aktivit kooperace mnoha záj
mových skupin.
K řešení názvoslovných problémů
a nejednotných výkladů by mohlo
přispět vydání „Výkladového slovníku základních pojmů z oblasti udržitelného rozvoje“, sestaveného ing.
Květoslavou Remtovou, CSc. (katedra Ekonomiky a managementu v dopravě a telekomunikacích Fakulty dopravní ČVUT v Praze). Poskytuje zájemcům podstatné informace o běžně
používaných pojmech v oblasti udržitelného rozvoje, především v oblasti
prostředků enviromentální politiky,
tj. nástrojů a strategií použitelných
k dosažení udržitelné výroby a spotřeby a s nimi souvisejících pojmů.
Minilexikon má standardní strukturu:
jednotlivá hesla jsou řazena podle
abecedy, ukaždého pojmu je nejdříve uveden jeho anglický ekvivalent,
jednotně stanovená oficiální definice
(pokud existuje) nebo taková, která nejlépe vystihuje věcnou podstatu pojmu. K výkladu jsou připojeny
i některé pro praxi důležité poznatky a zajímavosti. Slovník obsahuje
česko-anglický i anglicko-český abecední přehled všech uvedených pojmů a zkratek.
Bohumil Tesařík
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