LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ

osobní

Tienen (fr. Tirlemont) je známým centrem cukrovarnictví v Belgii. Své jméno zřejmě
získal v raném středověku od původně německého šlechtického rodu Thienen, kte
rý městu vládl asi od roku 800 do 13. stol. Nachází se zde významný cukrovar, také
i první železniční stanice v Belgii. Cukrovar měl mj. podíl na založení organizace
CITS (Commission Internationale Technique de Sucrerie), ke kterému na jeho půdě
došlo v roce 1949. Nejenom pro cukrovarnickou veřejnost pak bylo na náměstí v Tie
nenu zřízeno muzeum cukru, v historické budově muzea dříve působil (tajenka).

Sté výročí narození
prof. Dr. Ing. Stanislava Zelenky
V krátké době po připomenutí sté
ho výročí narození prof. Bretschne
idera si připomínáme stejné výročí
nedožitých narozenin Stanislava Ze
lenky, který se narodil 21. 10. 1913
ve Strakonicích. Stanislav Zelůenka
absolvoval střední školu v Chrudimi
a Vysokou školu zemědělského a les
ního inženýrství při ČVUT ukončil
v roce 1935. U prof. Vilikovského
obhájil doktorskou dizertační práci
„Zpracování ječmene v zemědělském
lihovaru“. Po návratu z vojenské
služby pracoval jako chemik, poz
ději jako vedoucí mykologického od
dělení Lihovarského ústavu Státních
výzkumných ústavů bramborářských
v Havlíčkově Brodě, od roku 1942 pak
jako konzultant Družstva hospodář
ských lihovarů pro východní Čechy.
V té době již vyučoval na odborných
zemědělských školách.
V roce 1946 byl jmenován profesorem
zemědělské technologie na Vysoké
škole zemědělské v Košicích a v Nit
ře, kde byl vedoucím chemicko‑tech
nologické katedry. V roce 1952 byl
při založení fakulty potravinářské
technologie přeložen do Prahy, kde
nejprve zajišťoval přednášky obsáh
lého předmětu „Přehled potravinář
ských výrob“ pro všechny posluchače
VŠCHT a dále předmět „Technologie
zemědělského lihu“. Po celou dobu
svého působení na VŠCHT zajišťoval
výuku předmětu „Technologie škro
bu a výroba průmyslových krmiv“.
V letech 1953–1959 byl vedoucím
katedry technologie glycidů
Tajenka z minulého čísla: Klein Wanzleben.
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