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K padesátinám Ing. Karla Chalupného

Kulaté padesáté narozeniny slaví Ing. Karel Chalupný, agro  no
mický ředitel společnosti Tereos TTD, a. s., nej vět ší ho tuzem ského 
zpra covatele cukrové řepy.

Karel Chalupný se narodil v druhé polovině února 1971 v Praze 
Na Bu lovce, velkou část svého dětství ale prožil s rodiči a prarodiči 

na Mini ster stvo země dělství, kde pracoval následujících sedm náct let 
a kde byl zodpovědný napří klad za administraci dotací pro země dělce. 
Od roku 2011 pak jubilant působí jako agronomický ředitel spo leč nosti 
Tereos TTD, zodpovědný za vztahy s pěstiteli a veš kerou problematiku 
související se základní surovinou pro výrobu cukru a lihu. 

Karel Chalupný je šťastně ženatý, má dva syny. Ve vol ném čase rád 
již od mládí jezdí na Šumavu, odkud pocházel jeho děda. Mezi jeho 
další koníčky patří jízda na kole, lyžování, tenis, rybaření, houbaření 
a jízda na motorce, na které například projel i legendární americkou 
Route 66. V mládí navštěvoval turistický oddíl a skautské hodnoty 
ctí dodnes, naopak nemá rád závist, pomlouvání a lidskou hloupost. 
Základním životním krédem Karla Chalupného je „Chovej se ke 
každému tak, jak bys chtěl, aby se choval on k tobě.“ 

Za celou společnost Tereos TTD, a. s., i všechny své kolegy přeji 
Ing. Karlu Chalupnému k jeho významnému život nímu jubileu mnoho 
zdraví, štěstí, životní spokojenosti a pro fesních úspěchů.

Oldřich Reinbergr

v malebném kraji ne daleko Ledče 
nad Sá za vou, kde měla ro dina 
chatu. Po ma tu ritě na Střed ní prů
mys lové škole tech no logie masa 
v Pra ze vystu doval zoo tech   nic ký 
obo r na Ag ro no mic ké fa kul tě 
Vysoké ško ly ze mě děl ské rov něž 
v Praze, kde v roce 1993 zís kal 
titul in že nýr.

Téměř vzá pětí po ukončení 
stu dií pri va tizoval se spolu žákem 
z vysoké školy hos po dář ské jed
not ky po státním statku na Šu ma
vě, kde si vyzkoušel oprav du tvrdý 
život soukromého ze mě děl ce při 
obhos po dařování 330 hektarů luk 
a pastvin a péči o 180 kusů hově
zího dobytka. V roce 1994 přešel 

Ing. Chalupný hovoří na zimní škole pro pěstitele Tereos TTD

osobní


