LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ

osobní

Starší ze dvou dnes činných rakouských cukrovarů v Leopoldsdorfu postavila v roce
1901 společnost Leipnik-Lundenburger Zuckerfabriken AG. Ta působila v cukrovarnickém oboru již předtím – od svého založení v roce 1867 – kdy jako Leipniker
Rübenzuckerfabrik Actiengesellschaft vybudovala a provozovala cukrovar na Moravě (tajenka). Společnost založili čtyři členové podnikatelské rodiny Schoellerů, dva
bratři Skeeneové a velkoobchodník Karl Borkstein z Vídně. Po řadě transformací
působí v Rakousku dodnes – jako Leipnik-Lundenburger Invest Beteiligungs AG.

Tajenka z minulého čísla: ercsi v uhrách.
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Ing. Jan Řádek, CSc.,
oslavil sedmdesátiny
Jubilant se narodil 22. 10. 1945
v Praze. Po maturitě studoval v letech
1963–1968 na strojní fakultě ČVUT
obor Přístrojová, regulační a auto
matizační technika. Po absolvování
vysoké školy si vybral jako oblast
svého působení cukrovarnictví, kterému zůstal mu věrný až do roku
2012, kdy odešel do důchodu. To je
v současnosti stále vzácnější a svědčí
to o tom, že mu práce byla koníčkem.
Ing. Řádek nastoupil do Výzkum
ného ústavu cukrovarnického v pražských Modřanech, kde také poznal
svou ženu Alenu. Pracoval v oddělení (později odboru) automatizace
a řízení jako výzkumný a posléze
jako vedoucí výzkumný pracovník.
Po absolvování postgraduálního
studia na FEL ČVUT obhájil v roce
1975 kandidátskou disertační práci
(CSc.) v oboru Technická kybernetika. Od roku 1989 působil ve funkci
vedoucího odboru řízení technologických procesů. Ve své práci se brzy
oprostil od tradičního nazírání na
jednotlivé úseky technologie, ovšem
se všemi problémy, kterým čelí každý
novátor. Výčet všech akcí, na kterých
se pracoval, je rozsáhlý (mj. řízení
varen, odparky, kalolisů ad. v řadě
tuzemských i zahraničních cukrovarů). Problémy byl zvyklý dotahovat
do úspěšného konce, do týmu, který
po léta vedl, si vybíral pracovníky
až puntičkářsky pečlivé a poctivé.
O řízení procesů v cukrovarnické
technologii publikoval řadu článků.
Aktivně působil v ČSVTS (dlouholetý předseda pobočky) i v ČAZ
(komise pro elektronizaci a automatizaci). V roce 2010 obdržel od ČAZV
bronzovou medaili za mimořádný
přínos k rozvoji vědy a výzkumu
v agrárním sektoru.
Věnuje se vrcholové sportovní
gymnastice – jako úspěšný závodník,
později rozhodčí; dodnes zastává
funkce předsedy pražského gymnastického svazu, člena revizní komise České gymnastické federace aj.
Přejeme oslavenci do dalších let
pevné zdraví, optimismus, spokojenost a hodně elánu i pohody.
Jaroslav Gebler
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