LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ

osobní

Blahopřání Ing. Zdeňku Joudalovi
Ing. Zdeněk Joudal, emeritní předseda Svazu pěstitelů cukrovky
Čech, oslavil na začátku srpna své osmdesátiny. Rodák z Náchoda po
absolvování provozně ekonomické fakulty Vysoké školy zemědělské
v Brně postupně zakotvil v zemědělském družstvu Dolany u Jaroměře,
ve kterém pracoval jako agro
nom a posléze předseda. Cuk
rová řepa je předmětem jeho
celoživotního zájmu, zaměřeno
na ni bylo i jeho postgraduální
studium. Proto, když působil
jako místopředseda a poté jako
předseda SPC Čech, také před
seda SPC ČR, byly jeho zkuše
nosti, rozhled a nasazení pro
tuto plodinu nedocenitelné.
Ing. Joudal zastupoval pěs
titele cukrovky také v Řepař
ské komisi při společnosti TTD,
působil v Agrární komoře, byl
členem Komoditního výboru
pro cukrovku při MZe i členem redakční rady Listů cukrovarnických
a řepařských. I po oficiálním odchodu z funkcí ve svazu pěstitelů dál
ochotně pomáhá naší řepařské organizaci svými zkušenostmi a radou.
Vzácný a milý Zdeňku,
vzorů je málo, ba možná ještě méně než bychom si mnozí z nás
přáli. A těch, kterým se podařilo obrátit svou práci, konání a slova
v mramor, který se nerozpadá ani zimou, ani sluncem, je opravdu
poskrovnu. Ty jsi však důkazem, že jsou.
Přízeň hvězd mi umožnila Tě osobně potkat a tak trochu i poznat
a alespoň na chvíli být blíže Tvé výjimečné lidskosti, pracovitosti
a skromnosti. Laskavost tvé moudrosti, Tvůj vlídný humor, půvab
a krása tvých slov, mě provázely celou mou pracovní „dospělostí“ a já
dodnes číhám na každou příležitost setkat se s Tebou jako na poklad,
ze kterého se mohu společně s tebou těšit. A pokaždé tak trochu – dovol
mi použít termín – zírám… zírám na Tvou zázračnou energii, která
byla, je a kéž i bude pro snad každého, který se s ní potká, nakažlivá
a inspirující a bude „navždy“ vyvolávat příjemnou chuť být lepším.
Drahý Zdeňku, moc prosím, buď tu pro nás, předávej nám své
zkušenosti, svou fantazii, ze kterých se nám i nadále bude tak trochu
točit hlava, ze kterých se stanou budovy, tvrze, chrámy, kam utíkáme
i budeme moci utíkat v dobách krásných i dobách tísně nebo sami
před sebou. Nebo prostě jen tak. Děkuji, velice děkuji, že jsi.
Pevné zdraví a ještě pevnější štěstí – Tobě i všem, kterým dáváš
své srdce. S úctou a láskou
Monika Nebeská
členka představenstva SPC Čech
předsedkyně představenstva ZD Všestary

Osmdesát není na kluka žádná věk. Milý Zdeňku, přeji pevné
zdraví, stálý životní optimismus a pochopení od blízkých. Ať Ti koně
jdou a jedeme dál.
Otakar Šašek
předseda představenstva SPC Čech
předseda představenstva ZD Klapý
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