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V polovině tohoto roku byla zahájena demolice objektu cukrovaru v obci (tajenka)
na Kolínsku, který i po ukončení činnosti v roce 1986 zůstával připomínkou výroby
cukru v této lokalitě. Cukrovar byl založen S. Huberem v roce 1853, od roku 1891
jej vlastnila podnikatelská rodina Mandelíků. Za 2. sv. války byl pod nucenou ně
meckou správou a v roce 1948 pak byl znárodněn. V roce 1996 byl objekt závodu
ve velmi špatném stavu rodině bývalých majitelů navrácen. Obec Mandelíkovi
proslavili mj. i honosným rodinným sídlem, které nese podpis architekta Jana Kotěry.

Tajenka z minulého čísla: wohanka.
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Blahopřání
Ing. Jaroslavu Bartoškovi
k 90. narozeninám
V letošním roce máme možnost
pogratulovat již druhému oslaven
ci, který se dožívá v plné duševní
svěžesti nevšedního jubilea – deva
desátých narozenin. V minulém čísle
jsme blahopřáli Ing. Bohumilu Šem
berovi, CSc., nyní přebírá „žezlo“ de
vadesátníků Ing. Jaroslav Bartošek,
emeritní ředitel cukerního oddělení
Technoexportu Praha, který toto
významné životní jubileum oslavil
5. července.
Jubilant je mezi domácími i zahranič
ními cukrovarníky znám jako vyni
kající odborník, který se po celý svůj
život věnoval výstavbě a kontraktaci
nejméně dvaceti cukrovarů v zahra
ničí, dodaných českými subjekty.
Příkladná byla jeho aktivita při nava
zování kontaktů se zahraničními part
nery, nejenom ze třetího světa. Jeho
role v zahraničním obchodě byla při
smluvních jednáních nezastupitelná,
zasloužil se tak o mimořádný přínos
pro české cukrovarnické strojírenství
v polovině minulého století, za což
mu patří veliké díky.
V únorovém čísle letošních Listů
cukrovarnických a řepařských byla
uveřejněna recenze na publikaci
Cukrovarnictví, cukrovary a cukro
varníci. Autorem samostatné části
s názvem „Výstavba českých cuk
rovarů ve světě v druhé polovině
20. století: Jak jsem ji viděl a prožil
jako přímý účastník“ je právě ing.
Bartošek. Tato jeho studie, nebo lépe
řečeno životní krédo, zahrnuje přes
dvě stě stránek zajímavého čtení,
doplněného fotografiemi i půlhodi
novým filmem na DVD. Podrobnosti
o tomto výjimečném člověku, který
se celý svůj profesní život věnoval
jedinému oboru – cukrovarnictví,
jsme publikovali před pěti lety.
Srdečně gratulujeme jménem celé
cukrovarnické veřejnosti Ing. Jaro
slavu Bartoškovi k životnímu jubileu
a přejeme mu mnoho zdraví a spo
kojenosti do dalších let, a ať u něj
přetrvává a neopustí jej životní elán
a optimismus.
Jaroslav Gebler
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