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Na rozvoji pákistánského cukrovarnického průmyslu se podílely i naše strojírny
ZVÚ, které v této zemi vybudovaly některé třtinové cukrovary. První byl u města
(tajenka 1) v severovýchodní části Paňdžábu (1966). Postaven byl pro firmu Husein Sugar Mills, která jej provozuje i dnes. Druhý cukrovar u města (tajenka 2)
na jihu Paňdžábu, postavený v roce 1970 pro United Sugar Mills, nyní vlastní JDW
Sugar Mills. V roce 1976 pak proběhla montáž mlýnské stanice cukrovaru v Taxila u Islámábádu. V tomto městě sídlí velké strojírny, dodávající mj. i cukrovary.

Tajenka z minulého čísla: tajenka 1 – Čakovice, tajenka 2 – Sadská.

204

Zemřel
Ing. Jaroslav Bartošek
Ing. Jaroslav Bartošek, vynikající
odborník v oboru cukrovarnického
strojírenství, zemřel 15. dubna 2016,
tři měsíce před svými 94. narozeninami ( 5. července 1922).
Velký vliv na profesní zaměření
Jaroslava Bartoška měl jeho otec, který pracoval ve smíchovské Ringhoffce. Cukrovarnické strojírenství lákalo
zesnulého jako obor velice zajímavý
a přitažlivý pro svou mnohostrannost, zahrnující vše od projekce přes
vlastní technologii až po stavební
řešení. Významné byly i organizace
prodeje, obchodní činnost a uvádění
cukrovarů do provozu – které tvořily později hlavní náplň plodného
života Jaroslava Bartoška.
Současná generace cukrovarníků jej má v povědomí jako dlouholetého emeritního ředitele cukerního
oddělení podniku Technoexport
Praha, který se podílel na výstavbě
a dodávkách nejméně dvaceti českých cukrovarů do zahraničí, převážně do asijských zemí (Indie, Írán,
Sýrie, Barma, Thajsko, Kambodža,
Srí Lanka, Indonésie, Pákistán ad.),
ale také do Egypta a některých evropských zemí.
Podrobnosti z jeho života jsme
v tomto časopise publikovali při jeho
pětaosmdestých i devadesátých narozeninách. Bartošek obsáhle popsal
své pracovní i osobní zkušenosti
ve svých memoárech „Na sladké
vlně aneb dvě generace při stavbě
českých cukrovarů po světě“, vydaných v roce 2006 (ve zkrácené verzi
otištěných ve sborníku NTM v roce
2011). Publikoval i v tomto časopise,
naposledy v roce 2014 dvojici článků
o českých třtinových cukrovarech.
Všichni, kdo jsme inženýra Bartoška osobně poznali, na něj budeme
rádi vzpomínat jako na noblesního
člověka a příjemného společníka
s ohromným všeobecným rozhledem a velkou vitalitou, rozdávajícího
životní optimismus všem ve svém
okolí. A to nejen v době aktivní činnosti, ale také v důchodu, který trávil
obklopen svou rodinou a přáteli.
Zůstane v naší paměti.
Jaroslav Gebler
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