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Rok 2009 byl spojen s českým předsednictvím Radě EU (nebudeme zde hodnotit ani
jeho průběh, ani úspěšnost). Většina lidí si asi vybaví s předsednictvím související
kampaň „Evropě to osladíme“ s kostkou cukru v hlavní roli. V reklamě se objevila
řada známých osobností (Jágr, Čech, Pešek, Maxová…). Televizní spot vytvořila
hudebnice, překladatelka, webová designérka – především však divadelní a filmová režisérka a scénáristka (tajenka). Režírovala i známé filmy Výlet, Ene Bene,
Tajnosti aj., za které získala řadu českých (Český lev, Maxim) i zahraničních cen.

Doc. Dr. Ing. Vladimír Valter, DrSc.,
oslavil 85. narozeniny

Tajenka z minulého čísla: šáchor hlíznatý.
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V českém cukrovarnictví snad není
nikdo, kdo by neznal oslavence, který
se prvního ledna 2010 dožil 85 let.
Jeho elán, systematičnost a pečlivost
u každé práce, do které se pouštěl
v aktivním pracovním poměru, mu jsou
vlastní i dnes, což dokládají mj. jeho
přednášky na cukrovarnických konferencích, odborné či populární. Stačí
připomenout seriál přednášek „Paradoxy a omyly našeho cukrovarnictví“.
S obdivuhodnou vervou se pustil
před několika lety do historického
bádání týkajícího se Lounska, kde
prožil dětství. Od roku 1991 je členem „Spolku rodáků a přátel města
Loun a okolí“ a již šest let vykonává
funkci předsedy. Vyvrcholením této
činnosti je vydání téměř stostránkové
publikace „O našem studiu na reálném gymnáziu v Lounech“.
Počet odborných publikací Vladimíra
Valtera je vyšší než sto osmdesát,
nepočítaje v to patenty a samostatné
knižní publikace.
Podrobnější životopis jubilanta jsme
uvedli při příležitosti jeho dřívějších narozenin (zejména v roce 1985 a 1994).
Blahopřejeme docentu Valterovi k jeho
životnímu jubileu a přejeme mu
hodně zdraví, osobní spokojenosti
a pohody v dalších letech. Věříme,
že tato gratulace redakce Listů cukrovarnických a řepařských vyjadřuje
přání i ostatních pracovníků českého či slovenského cukrovarnického
průmyslu (a dlouhé řady jeho žáků
a spolupracovníků především).
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