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Konfederace evropských pěstitelů cukrovky – Confédération Internationale des 
Betteraviers Européens (CIBE) byla založena 25. 5. 1927 v Římě představiteli řepařů 
z deseti členských států: Belgie, Československa, Dánska, Francie, Itálie, Maďarska, 
Německa, Nizozemska, Rakouska a Švýcarska. V době 2. sv. války byla činnost CIBE 
přerušena, obnovena byla v roce 1947 – ovšem dál už bez naší účasti, členství na-
šich pěstitelských svazů bylo obnoveno v 90. letech. Dnes CIBE zastupuje přibližně 
400 000 pěstitelů cukrovky z 16 zemí EU a dvou dalších zemí: Švýcarska a (tajenka).

Za RNDr. Libuší Fassatiovou

Ve věku osmdesáti let zemřela v úterý 
28. května RNDr. Libuše Fassatiová, 
dlouholetá pracovnice Výzkumného 
ústavu cukrovarnického v Praze. Na-
rodila se 30. října 1932 v Klatovech, 
maturovala na gymnáziu v Praze 
a dále studovala mikrobiologii na 
Univerzitě Karlově. Po absolvování  
vysoké školy (1956) pracovala v mlé-
kárenském průmyslu, v roce 1962 
nastoupila do Výzkumného ústavu 
cukrovarnického, se kterým spojila 
svou další profesní dráhu. Věnovala 
se úspěšně řešení mikrobiologických 
otázek spojených s výrobou cukru 
(ztráty cukru působené mikroorga-
nismy, kontrola a operativní zjišťo-
vání kontaminace během výroby 
cukru, opimální způsoby dezinfek-
ce ad.). V roce 1981 získala řádný 
doktorát přírodních věd, v roce 1985 
pak byla pověřena řízením nově 
vzniklého odboru inovace výrobků 
cukrovarnického průmyslu. V krátké 
době vypracovala postupy výroby 
kuléru, karamelu, řepné vlákniny Si-
necal, invertovaných sirobů i oboha-
cených a zdobicích cukrů, které byly 
uvedeny na maloobchodní trh. Vý-
sledky své práce dr. Fassatiová pu-
blikovala ve výzkumných zprávách 
i v odborném tisku, přednášela. I po 
odchodu do důchodu v roce 1989 
byla s VÚC v aktivním kontaktu. Ne-
zahálela, věnovala se i svým zájmům: 
historii, výtvarnému umění a literatu-
ře. Především však rodině, dětem – 
dceři a synovi, čtyřem vnoučatům.  
Kolegové i všichni, kteří ji znali, 
budou na RNDr. Libuši Fassatiovou 
vždy vzpomínat s úctou.

Docent Šárka šedesátiletý

Šedesáté narozeniny oslavil 2. červen-
ce 2013 doc. Ing. Evžen Šárka, CSc. 
Působí na Ústavu sacharidů a cereálií 
VŠCHT v Praze, kam přešel ze svého 
předchozího pracoviště, VUC Praha. 
Podrobnější curriculum vitae doc. 
Šárky jsme otiskli při příležitosti jeho 
habilitace (2012, č. 3) a 50. naroze-
nin (2003, č. 7–8). Jubilantovi přeje-
me pevné zdraví a mnoho úspěchů 
v dalším osobním i profesním životě.
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