Pojer: Kongres CEFS historicky poprvé mimo teritorium zemí EU15

představenstva CEFS byla již tradičně zahájena vystoupením
zástupce GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova (GŘ ZEM) pana
J. Pacheca (zástupce generálního ředitele) na téma „Společná
zemědělská politika EU po roce 2013 a řízení trhu s cukrem.“
V rámci jednání VEZ byla generální ředitelkou CEFS, paní
Marie-Christine Ribera, podána informace o aktuálním vývoji
situace v problematice SZP po roce 2013 z pohledu institucí EU
a o lobbistických aktivitách CEFS, které proběhly v souvislosti
s tímto tématem.
V rámci části vyhrazené pro informace z práce pracovních
skupin CEFS pro Společnou organizaci trhů s cukrem (PS SOTC),
pro Vnější obchodní dohody (PS VOD) a pro Statistiku (PS STAT)
informovali předsedové jednotlivých pracovních skupin CEFS
o činnosti těchto skupin za období od konání CEFS General
Meetings v únoru 2012. Informace z PS SOTC byly zahájeny
souhrnnou zprávou z jednání Poradní skupiny pro cukr, které
se konalo 12. března 2012 v Bruselu. Návazně na tuto zprávu
informovala generální ředitelka CEFS krátce o společném jednání
CEFS a CIBE v Bruselu 14. dubna 2012.
Následovala vystoupení zástupců jednotlivých pracovních
skupin CEFS obsahující aktuální informace z problematiky nejnovějších opatření týkající se řízení trhu s cukrem v rámci společné
organizace trhu s cukrem. V rámci problematiky PS VOD byly
podány zprávy o aktuálním stavu projednávání jednotlivých
dohod o volném obchodu mezi EU a různými skupinami zemí
(střední Amerika, Kolumbie, Kanada, Mercosur atd.) a dále
o stavu jednání v rámci WTO (Doha Round). Účastníci kongresu
byli krátkce zpraveni o přistoupení Chorvatska do EU.
V další části dopoledního bloku následovalo sdělení předsedy
PS pro Výrobní náklady (PS VN) pana Neundörfra. Dopolední část
závěrečného pracovního dne kongresu CEFS 2012 byla zakončena
vystoupením předsedy PS pro Řepné otázky (PS ŘO) pana Gerta
Sikkena. Předseda informoval o stavu statistického přehledu CEFS

pro podmínky příjmu a dodávek cukrové řepy, který byl hodnocen
pozitivně, a to jak z hlediska počtu respondentů – členů CEFS,
tak i z hlediska finální podoby této statistiky.
Jednání představenstva závěrečného dne bylo zakončeno
částí zabývající se statutárními a všeobecnými záležitostmi CEFS.
V rámci této části byli v souladu se stanovami CEFS a procedurálními pravidly uvolněni všichni stávající členové představenstva.
Následně byli jmenováni noví členové představenstva (za ČR byl
do představenstva CEFS pro období 2012/2013 znovu jmenován
místopředseda KR ČMCS ing. Stanislav Tobola). Představenstvo
následně schválilo účetní závěrku CEFS za rok 2011 a zprávu
statutárního auditora. Představenstvo návazně na schválení zprávy auditora schválilo i znovujmenování stávajícího statutárního
auditora CEFS pro rok 2012.
Prezident CEFS v dalším bodě oznámil přítomným delegátům, že se kongres CEFS bude v roce 2013 konat ve Francii,
přičemž přesné místo bude včas organizátory sděleno.
Závěrem jednání představenstva poděkoval prezident CEFS
pan Marihart organizátorům kongresu za dobře odvedenou práci
na přípravě a průběhu celého kongresu. Ve svém poděkování
opakovaně vyjádřil i absolutorium za hodnotný doprovodný
program završený slavnostní galavečeří v reprezentativních prostorách Lobkowického paláce v areálu Pražského hradu. Poděkování
ostatně zaznělo také přímo po skončení koncertu opěrní pěvkyně
paní Evy Urbanové.
Za organizátora kongresu si dovolím konstatovat, že cíl stanovený KR ČMCS o důstojné reprezentaci českého cukrovarnictví
na této významné události byl naplněn vrchovatě. Dosvědčují
to i děkovné dopisy a vyjádření účastníků kongresu, které po
ukončení akce ČMCS obdržel.
Josef Pojer, ČMCS
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Zemřel doc. Ing. Bedřich Kopřiva, CSc.
Dlouholetý pedagogický a vědecký pracovník ústavu
chemie a technologie sacharidů VŠCHT v Praze, doc. Ing.
Bedřich Kopřiva, CSc., zemřel 21. 6. 2012 ve věku 83 let.
Bedřich Kopřiva se narodil 21. 3. 1929 v Nymburce, absolvoval fakultu potravinářské technologie VŠCHT v roce 1953
na tehdejší Katedře kontroly a úpravy poživatin a technologie
glycidů mezi prvními absolventy fakulty. Ještě v roce 1953
vznikla samostatná Katedra technologie glycidů, na kterou nastoupil společně s Ing. A. Svobodou jako asistent, který měl na
starosti obor speciální analytika glycidů a příslušné laboratoře.
Na katedře tehdy působili prof. Stanislav Zelenka (technologie
škrobu), doc. Karel Šandera (technologie cukru) a Ing. Jan
Hampl (mlynářství a pekařství). Ing. Kopřiva obhájil v roce
1962 disertační práci na téma Příspěvek ke studiu rheologických
vlastností škrobových mazů. Habilitační práci obhájil již v roce
1969, docentem však byl jmenován až v roce 1990 v rámci
politických rehabilitací, neboť byl v roce 1970 nucen ukončit
pedagogickou činnost na katedře. Nadále pak pracoval na
katedře organické technologie VŠCHT jako vědecký pracovník
a školu z politických důvodů opustil v roce 1976. Od roku 1977
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pracoval ve výrobním podniku Svazu invalidů Meta (později
Metasport), toto středisko vedl až do roku 1989.
Po dobu svého působení na katedře chemie a technologie
sacharidů v letech 1953–1970 vychoval Ing. Kopřiva řadu
absolventů fakulty, kterým vždy ochotně předával své bohaté
teoretické i praktické zkušenosti. Rozsah jeho publikační
činnosti pokrýval jak oblast chemie a analytiky sacharidů,
tak fyzikální vlastnosti škrobu a škrobových sirupů. V Listech
cukrovarnických se spolupracovníky s VŠCHT i z Výzkumného
ústavu cukrovarnického publikoval v letech 1963–1988 řadu
článků. V letech 1977–1989 se věnoval kromě jiného i matematickému modelování a bilancování výrobních procesů
a v tomto období aktivně spolupracoval s VÚC Praha. Významným způsobem se autorsky podílel i na zpracování rukopisu
knihy Cukrovarnické tabulky, která vyšla v SNTL v roce 1975.
Tímto krátkým příspěvkem bychom chtěli vyjádřit dík
doc. Ing. Bedřichu Kopřivovi, CSc., za práci, kterou odvedl po
dobu svého působení na ústavu chemie a technologie sacharidů
VŠCHT v Praze. Spolupracovníci a kolegové, kteří jej znali, jsou
zarmouceni jeho odchodem a budou na něho s úctou vzpomínat.
Čest jeho památce.
Pavel Kadlec
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