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Cukru jako sladidlu v historii často konkuroval sacharin. Je mnohokrát sladivější
než sacharosa, má však nepříjemnou pachuť. Objeven byl v roce 1879, jeho zdravotní nezávadnost ovšem bývala zpochybňována. Před sto lety, v roce 1911, proto
v USA rozšířili zákaz jeho používání i na dovážené potraviny. V závěru 19. století byl
u nás obyvateli českého pohraničí, zejména u hranice s Německem, často pašován
z důvodu jeho ceny a postavení nedostatkového zboží. Pašování sacharinu za dob
Rakousko-Uherska si vzal za námět své knihy český spisovatel, anarchista (tajenka).

Tajenka z minulého čísla: rokycany.
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Za Jiřím Linhartem
U dalšího cukrovarnického jména
se objevil křížek – tentokrát u pana
Jiřího Linharta, který byl pravděpodobně nejstarším českým cukrovarníkem. Pomyslné počítadlo jeho
životní dráhy se zastavilo 6. listopadu
na úctyhodných 103,5 letech.
Velmi vysoký věk nebyl jedinou
zajímavostí Linhartova života. Jeho
cukrovarnická dráha se potkávala
s významnými událostmi cukrovarnického průmyslu a našeho státu,
a tak v závěru života ochotně významně přispěl k dokumentaci a archivaci řady materiálů a informací.
V roce 1923 byl přítomen otevření budovy Výzkumného ústavu čs.
průmyslu cukrovarnického v PrazeStřešovicích, jako student cukrovarnického oboru na průmyslové škole
v Praze zažil velkou konjunkturu
tohoto odvětví v polovině 20. let,
po nastoupení do cukrovarů (Bohušovice nad Ohří, Louny II. a zejména
vynikající Mělník) prožil následnou
krizi a omezení výroby. V závěru
kariéry se stal na tři roky hlavním
technologem národního podniku
Pražské cukrovary. V cukrovarnickém provozu včetně důchodu strávil
na pět desítek kampaní.
Jako nejstaršímu žijícímu cukrovarníkovi se Jiřímu Linhartovi dostalo ojedinělého ocenění. V den
100. narozenin obdržel od odborné
veřejnosti, zastoupené Českomoravským cukrovarnickým spolkem,
titul Nejvyššího komořího českého
cukrovarnictví a poté na jaře 2010
spoluotevřel Dobrovická muzea, kde
se stal čestným předsedou kuratoria,
čestné správní rady. Mimo to se současný majitel mělnického cukrovaru
k němu trvale hlásil jako ke svému
aktivnímu zaměstnanci. V roce 2010
byl po Jiřím Linhartovi pojmenován
jeden z platanů vysazených při příležitosti oslav 90. výročí Městské části
Praha 6 na Evropské třídě.
I když celá generace jeho kolegů
již nežije, přesto se, kromě rodiny,
přišlo do Strašnic s Jiřím Linhartem
rozloučit velké množství mladších
spolupracovníků a vyjádřit mu tak,
jako svému doyenovi, svou úctu.
Daniel Froněk
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