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Blahopřání Ing. Václavu Řehákovi  
k narozeninám

Šedesátiny 3. února 2016 oslavil Ing. Václav 
Řehák, ředitel Cukrovaru Vrbátky, a. s. Jubilant 
téměř celý život pracuje v cukrovarnickém oboru 
a věnuje se výrobě cukru. Po maturitě (1977) na 
Střední průmyslové škole potravinářské techno
logie v Pardubicích studoval v Praze na Fakultě 
potravinářské a bio logické technologie VŠCHT, 
katedře chemie a technologie sacharidů. 

Svou profesní dráhu v cukrovarnickém oboru 
zahájil v roce 1985 jako vedoucí oddělení výroby 
drobného spotřebitelského balení v cukrovaru 
Holice, závodu Severomoravských cukrovarů, n. p. 
O rok později přešel do Jihomoravských cukrova
rů, n. p., do funkce vedoucího výroby v cukrovaru 
Slavkov, a od března 1987 pracoval v cukrovaru 
Vrbátky, rovněž jako vedoucí výroby. V této funkci 
setrval do konce února 1996. Poté nastoupil jako 
vedoucí výroby v cukrovaru Němčice nad Ha
nou, a. s. Na začátku roku 1997 se pak vrátil zpět 
do Cukrovaru Vrbátky, a. s., ale již jako ředitel. 

Za dobu působnosti Ing. Řeháka ve vrbátec
kém cukrovaru byla provedena postupná rekon
strukce a modernizace celého závodu se zvýšením 
denní zpracovatelské kapacity až na 2 300 t řepy 
a výroby cukru na 35 000 t. Vybudovány byly 
provozy výroby kompletního sortimentu drobného 
spotřebitelského balení cukru a v roce 2013 bylo 
postaveno nové cukerní silo.

Ing. Řehák se ve svém volném čase velmi rád  
věnuje sportu, zejména oblíbené cyklistice a tenisu.

Jménem spolupracovníků a vedení společ
nosti přejeme do dalších let Ing. Řehákovi pevné 
zdraví, pohodu, spokojenost a mnoho osobních 
a pracovních úspěchů.

Věra Mádrová

osobní

Nové webové stránky Dobrovických muzeí

Dobrovická muzea se od konce roku 2015 představují veřejnosti novými 
webovými stránkami. Ty zpracovala internetová agentura UVM, s. r. o., 
nejenom v nové grafické podobě, ale také i s novou strukturou obsahu. 
Web muzeí je nyní přehlednější, jeho návštěvníci snáze intuitivně nalez
nou to, co je zajímá. Předností je i větší využití fotografií na jednotlivých 
stránkách, i když nechybí klasická fotogalerie. Vyzýváme proto každého 
k návštěvě webu muzea na www.dobrovickamuzea.cz, především však 
k prohlídce muzea samotného.

Blahoslav Marek


