LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ

osobní

K první výrobě cukru přímo na evropském kontinentě došlo podle dochovaných
pramenů před 1300 lety – v roce 714, a to (tajenka 1). S tajemstvím výroby cukru
z cukrové třtiny se po dobytí Persie v roce 642 seznámili Arabové, kteří jej spolu
s expanzí islámu rozšířili do severní Afriky, na Sicílii, Kypr a Maltu (krátce i Rhodos).
Přesto trvalo ještě celá staletí, než se cukr rozšířil do celé Evropy. Pro zbytek Evropy
objevili cukr v 11. století (tajenka 2), např. první záznam o cukru v Anglii je z roku
1099. Ještě ve 13. století byl cukr pro většinu Evropanů nedosažitelnou vzácností.

Poděkování Ing. Evě Divišové
Ve druhém pololetí 2014 odešla do
důchodu ředitelka Odboru rostlinných komodit Ministerstva zemědělství ČR a členka redakční rady Listů
cukrovarnických a řepařských Ing.
Eva Divišová. V turbulentní době privatizace cukrovarnického průmyslu
a přípravy na vstup do Evropské unie
působila ve funkci vedoucí Oddělení
cukerních aktivit. Aktéři těchto událostí v ní našli aktivní spolupracovnici,
která se vždy snažila přispět k uhájení
pozic českého řepařství a cukrovarnictví. Vrozenou diplomacií a ženským šarmem se jí dařilo uklidňovat
často vzrušená jednání, která doba
přinášela, a hledat kompromisní řešení vedoucí k požadovanému cíli.
Snažila se i o podporu vydávání Listů
cukrovarnických a řepařských, cukrovarnických statistik a příležitostných
odborných publikací.
Děkujeme proto paní Ing. Evě Divišové za všechnu vykonanou práci
a přejeme hodně pohody do další
životní etapy.
Karel Duffek

Jubilant Ing. Otakar Šašek

Tajenka z minulého čísla: prohrál je na burze.
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V květnu tohoto roku oslavil šedesáté
narozeniny předseda Svazu pěstitelů
cukrovky Čech Ing. Otakar Šašek.
Jeho mandát byl potvrzen ve druhém
volebním období na valné hromadě SPC Čech v Bezně 12. 5. 2014.
Ing. Šašek obhajuje tvrdě zájmy pěstitelů cukrovky rajonu Tereos TTD,
a. s., i proto si jej pěstitelé zvolili jako
svého vrcholného zástupce. Jednání
však nakonec končí kompromisem
mezi odběratelem řepy a pěstiteli.
Pan předseda SPC je zároveň pěstitelem cukrovky v ZD Klapý (oblast
Peruc, Louny) s vynikajícími výsledky v posledních letech. Musím velmi
pozitivně ohodnotit jeho přátelskou
povahu a diplomatický přístup, zejména při řešení problematiky dotací
do cukrovky na roky 2015–2020.
Jménem českých řepařů přejme Ing.
Otakaru Šaškovi do budoucna pevné
zdraví, dostatek kvalitní kávy a pohodu při cestování nejen na území
České republiky!
Jan Křováček
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