Mnoho úspěchů v roce 2005 vinšuje
redakce CUKŘENKY.

Redakční a klubové zprávy

Vzhůru do nového roku 2005
Je tu konec roku 2004 a od redakce Cukřenky
by se slušela jakási celoroční bilance. Budiž. Na
tomto místě ji ale nenajdete, protože jsme se před
výroční schůzí roztlachalï a vyrobili písemný příspěvek, který si přečtete o kus dál.
V něm jsme mimo jiné chtěli, aby členové rozhodli, jak dál s distribucí Cukřenky. Jak zjistíte ze
záznamu z výroční členské schůze, bylo přijato
šalamounské řešení, totiž že se ponechají obě
možnosti – písemná i elektronická s tím, že informace bude podána v tomto čísle.
Ten záznam jsme dostali těsně před redakční
uzávěrkou, takže už jsme nestačili zareagovat.
Toto číslo tedy dostanete ještě všichni poštou a
prosíme, abyste nás nejpozději do konce března
2005 informovali o tom, jakou formu dodávky požadujete. Od 28. čísla se podle toho zařídíme.
Toto číslo je sice rozsahem poněkud menší, než
ta předchozí, ale doufáme, že vás jeho obsah i tak
uspokojí. Ona to není žádná legrace, vymýšlet pořád něco nového a (snad) zajímavého, a vaše příspěvky (s výjimkou několika málo jedinců, jimž
tímto děkujeme) se nám zrovna nehrnou. Polepšete se!
Na výroční schůzi se děkovalo členům i nečlenům za jejich práci pro klub. My bychom ta poděkování rádi rozšířili i na Jitku Schovancovou, která
nám s tímto číslem výrazně pomohla, a díky níž
náš klub úspěšně komunikuje se zahraničím.
Děkujeme také těm, kteří nám zaslali svá vánoční a novoroční blahopřání, a dodatečně přejeme blaho všem, jimž jsme ho snad dosud nepopřáli.
Redakce

***
Cukrové série pro členy KSBC
Dvakrát ročně, většinou v souvislosti s letní a
vánoční burzou, vydává náš klub nové série
cukrů. V kalendářním roce 2004 to byly série
„Motýlci“ (v červenci) a v prosinci „Olympiáda
Athény“. Každý člen má nárok vždy na tři série
zdarma.
Chápeme, že někteří z Vás se nemohou zúčastnit akcí, na kterých se cukry distribuují. Na
druhé straně je ale problém se skladováním hromadících se nevyzvednutých sérií.
Členská schůze v Ostravě proto odsouhlasila, že cukry budou skladovány po dobu jednoho roku. Po této době budou nevyzvednuté
cukry na další společné akci rozprodány zájemcům.

Co to pro vás v praxi znamená?
1. Ti, kteří si nevyzvedli své motýlky v Praze
či v Ostravě, mohou tak učinit do května
2005. Zůstatek bude rozprodán na burze
v Olomouci.
2. Olympijské hry budou k odběru do listopadu 2005. Rozprodány budou v prosinci
2005.
Obě série skladuji doma. Pokud má proto někdo
zájem o nevyzvednuté série, pošlu je poštou nebo
se domluvíme na jiném způsobu odběru. Poštovné hradí příjemce.
V současné době nabízíme k prodeji zbytky
těchto sérií:
- Puzzle Praha (červená i černá verze), 10 Kč
za jednu sérii
- Myši (červenohnědý dotisk), 4 Kč za jednu
sérii
- Motýli (zbytek), 4 Kč za jednu sérii
Kontakt: Jitka Schovancová, Palackého 423,
683 52 Křenovice; e-mail: muli.s@seznam.cz
nebo charlie_s@quick.cz, mobil: 602/763683
Pište, volejte, mejlujte, objednávejte, kupujte!!!
Jitka Schovancová

***
Členské příspěvky na rok 2005
Pokud máte své členské příspěvky na rok 2005
zaplacené, můžete se dále v klidu věnovat třídění
a zařazování svých cukříků. Pokud však ne, zaplaťte je nejpozději do konce ledna 2005!!!
Pro jistotu opakujeme, že číslo účtu KSBC u
Komerční banky, na nějž se posílají členské příspěvky, je 78-2759340237/0100. Jako variabilní
symbol uveďte své členské číslo.
Výbor KSBC

***
Máte zájem o klubové diáře?
Kalendáře či diáře má sice nosit svatý Mikuláš
(a bylo tomu tak i na naší předmikulášské výroční
schůzi), ale nikdy není pozdě si nějaký pořídit a
obdarovat jím své přátele a zasloužilé cukrozvědy.
A tuto příležitost máte i nyní! Z Ostravy zůstaly diáře pro rok 2005 s kalendářem s logem
KSBC: větší, formátu A5 (denní), za 88 Kč,
menší, kapesní (do větší kapsy nebo kabelky),
za 62 Kč.

CUKŘENKA – časopis pro sběratele hygienicky baleného cukru a všechny další cukromily a podporovatele. Vydává
Klub sběratelů baleného cukru, Česká Republika. Elektronická verze: www.ksbc.cz. Redakční rada: Pavel Tlustý,
Jaroslav Kolín. Adresa redakce: Ing. Pavel Tlustý, Olbramovická 712, 142 00 Praha 4 – Kamýk, tel. 241 716 087,
602 239 858, e-mail: Pavel_Tlusty@cmss.cz
Toto číslo vyšlo v lednu 2005 v nákladu 125 kusů. NEPRODEJNÉ!!! Příspěvky včetně cukrových se s díky nevracejí J
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Materiály z výroční schůze

KSBC – výroční členská schůze

•

Říjen: Vychází Cukřenka č. 26, příprava
série Olympiáda.

•

Listopad: - 13. 11. Den otevřených dveří v
cukrovaru Němčice nad Hanou, příprava
členské schůze a burzy v Ostravě

•

Prosinec: 4.12. Výroční členská schůze
v Ostravě.

•

Během roku: pravidelná setkání členů v
Brně a v Praze

Ostrava – 4. prosince 2004

Plán akcí pro rok 2005
Všichni zúčastnění obdrželi měsíční kalendárium „cukrových“ akcí, které bude pořádat náš
klub i ostatní evropské kluby. Do kalendária byly
zahrnuty i akce ostatních českých sběratelských
organizací. Výbor vyzval členskou základnu o
doplnění akcí. Kalendárium v upravené verzi
bude vydáno jako příloha Cukřenky, aby bylo
dostupné pro všechny členy.
Členové byli seznámeni s možností organizovat
letní mezinárodní burzu v Olomouci v červnovém termínu (aby nekolidoval s termíny zahraničních akcí). Hlavním organizátorem této akce
bude Zdeněk Adámek, termín: 11. června 2005.
Další zájemci se nevyskytli. Všechny podrobnosti ohledně organizace této burzy budou uveřejněny v Cukřence a na webových stránkách.
Schůze schválila termín a místo konání akce.
Zároveň výbor vyzval členy, aby uvažovali o
místu konání zimní burzy spojené s výroční
členskou schůzí v prosinci 2005.

Romana Sládečková srdečně přivítala členy
klubu v Ostravě a seznámila je s programem
výroční členské schůze i samotné burzy.
Omluvila také nepřítomnost současné předsedkyně Michaely Vrankové, která se ze zdravotních důvodů nemohla akce zúčastnit.
Přehled činnosti klubu v roce 2004
• Leden: vychází Cukřenka č. 23.
•

Únor: Prezentace na výstavě neziskových
organizací v Přerově včetně zajištění výroby
speciálních cukrů (organizoval Zdeněk
Adámek), výroba nových klubových tužek
(zajistil Ivan Janda), miniburza Praha při
příležitosti vydání nové cukrové série
„Mašinky“ (organizovala Vendula Dubská),
miniburza Přerov při příležitosti vydání nové
cukrové série „Mašinky“ (organizovali
manželé Adámkovi).

•

Březen: Mezinárodní výměnný den v
Boswilu (účast L. Nováková, K. Stupka, Z.
Bubník, J. a A. Kolínovi), Výstavka v
Chomutově (organizovala O. Maděrová),
Výstavka u Míly Žďárské (6. - 8.), výstavka
u Lenky Černé v Brně.

•

Duben: Vychází Cukřenka č. 24 (distribuce
17. na pražském setkání ve Staré Praze),
schůze výboru v Uničově.

•

Květen: Miniburza spojená s výstavou
cukrů v Křenovicích (organizovala Jitka
Schovancová), příprava série „Motýli“, účast
členů na mezinárodní burze v Německu.

•

Červen: Výstavka cukrů v Brně - Líšni
(organizovala Katka Pelcová), příprava
mezinárodní burzy v Praze, příprava
reklamních předmětů – trička.

•

Červenec: Mezinárodní burza v Praze 10. a
11. 7., vychází Cukřenka č. 25.

•

Srpen: posedávání po barech a pití kávy
bez cukru v ČR i v zahraničí za účelem
zvětšení sbírek.

•

Září: Výměnná akce s klubem sběratelů z
Anglie

Zpráva o hospodaření KSBC
Členové byli seznámeni se situací, která nastala
v hospodaření klubu během posledních měsíců
roku 2004 a s důvody, které znemožnily uzavření hospodaření k 1. prosinci:
1. Z důvodu nemoci předsedkyně Michaely
Vrankové (bydliště Brno) nebyly předány
všechny doklady hospodářce Margaretě
Tlusté (bydliště Praha).
2. Do hospodaření klubu bude zahrnuta i
burza v Ostravě.
Hospodaření klubu bude uzavřeno k 31. prosinci
2004. Členové budou se závěrečnou zprávou
seznámeni prostřednictvím Cukřenky a na
webu.
Katalog cukrů
Výroční členská schůze klubu schválila v roce
2003 podporovat pana Froňka při vydání katalogu hygienicky baleného netvarovaného cukru
vyrobeného v cukrovarech na území ČR. Během roku došlo k neúspěšným jednáním o
sponzorství mezi panem Froňkem a Cukrovarnickým spolkem. Pan Froněk se burzy v Ostravě
nezúčastnil, a proto Jitka Schovancová seznámila se situací, kterou popsal pan Froněk
v dopise předsedkyni klubu. Vydání blokuje nedostatek financí a klub nemá finanční částku na
vydání katalogu.
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Diskuse, různé
ü Katka Pelcová požádala o zasílání příspěvků do kroniky klubu.
ü Míla Žďárská, která se nemohla ze zdravotních důvodů zúčastnit akce v Ostravě, zaslala malé zamyšlení nad organizováním
burz a nad existencí klubu a současně také
poděkování všem organizátorům letní akce
v Praze.
ü Jitka Schovancová informovala o možnosti
zakoupení reklamních předmětů klubu (dotisk triček, kalendáře 2005 a klubové propisky).
ü Zdeněk Bubník seznámil s finančním rozborem burzy v Praze (vyúčtování bylo uveřejněno na www stránkách klubu). Navrhl také,
aby klub odkoupil zbylé série (puzzle černé i
červené, věže). Vyskytl se protinávrh, aby
tyto série byly rozprodány přímo organizátory pražské akce a transakce se netýkala
klubu. O návrzích bylo hlasováno. Členská
schůze schválila odkoupení sérií pro klub.
Ihned na místě byly série prodávány přítomným, zbylé budou nabídnuty ostatním
členům.
ü V souvislosti s diskusí nad vyúčtováním
pražské burzy, která proběhla na chatu klubových www stránek, navrhla Romana Sládečková, aby výbor vypracoval pravidla vyúčtování burz a seznámil s nimi členskou
základnu a hlavně organizátory akcí. Pravidla zveřejní v Cukřence a na www, termín
do olomoucké akce.
ü Ve spolupráci se zahraničními kluby jsme
získali pro členy zahraniční „výroční cukry“ z
Anglie (J. Schovancová) a Holandska (L.
Nováková). Rozdání proběhlo v Ostravě.
ü Na žádost některých členů klubu bude vypracován informační leták o klubu, který by
mohl být použit při organizaci místních akcí
a při propagaci KSBC.

Výbor má za úkol kontaktovat pana Froňka a
zjistit, jaké další možnosti se nabízejí.
Cukřenka v roce 2005
Nepřítomný redaktor Cukřenky Jaroslav Kolín
připravil pro výroční schůzi zamyšlení nad současností a budoucností klubové Cukřenky (způsob vydávání – např. pouze zveřejnění na webu
v barevné verzi nebo možnost zasílání pouze
členům, kteří nechtějí www verzi).
Několik členů vyjádřilo v diskusi své rozdílné
názory, a proto bylo hlasováním rozhodnuto, že
se ponechají obě možnosti vydávání Cukřenky.
Názory, které se vyskytly během roku na chatu
(Cukřenka by neměla být zveřejněna na www
stránkách pro nečleny, měla by být přístupná
pouze pro členy, kteří platí příspěvky), nebyly
podpořeny. Jejich anonymní autor se schůze asi
neúčastnil.
V lednovém čísle budou všichni členové seznámeni s možnostmi distribuce Cukřenky.
Redaktor Pavel Tlustý požádal členy o zasílání
příspěvků z akcí, kterých se během roku zúčastňují.
Rozprodej sérií
Během roku 2004 byly klubem vydány dvě série
cukrů (Motýlci a OH). Každý člen získává vždy
tři sady od každé série zdarma. Bohužel ne
všichni členové se zúčastňují klubových akcí, na
kterých jsou cukry distribuovány, a vznikají tak
problémy se skladováním.
Výbor navrhl uschovávat série po dobu jednoho
roku. Po této době budou nevyzvednuté cukry
nabídnuty k odprodeji.
Členská schůze návrh schválila. Členové budou
s tímto rozhodnutím seznámeni prostřednictvím
článku v lednové Cukřence.
Poděkování
Výbor se rozhodl ocenit práci těchto členů i nečlenů pro klub v roce 2004:
•

Z. Bubníka, L. Novákové a M. Žďárské za
organizaci mezinárodní burzy v Praze
• M. Beranové, V. Žďárského, D. Měsíčkové,
H. Bubníkové, V. Dubské, Z. Adámka, B.
Adámkové, V. Grycové, V. Kiselovičové, M.
Viktorové a H. Květové za pomoc při organizaci pražské burzy
• redaktorů Cukřenky
• Z. Adámka jako správce webových stránek
klubu
• K. Pelcové za vedení kroniky klubu
• M. Tlusté za vedení hospodaření klubu
• L. Černé za zorganizování klubové adopce
indické dívky Nagammy.
Jitka Schovancová také poděkovala Romaně
Sládečkové a ostatním ostravským členům za
organizaci této burzy.

Zapsala Jitka Schovancová
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Co bylo na výroční schůzi (a po ní)

CUKŘENKA VČERA, DNES A ZÍTRA
Zpráva nejen o redakčním konání v roce 2004
do jediného souboru však těžké je, protože takový soubor bychom přes elektronickou poštu
nepropasírovali ani náhodou. Netvrdíme, že je
to nemožné, ale naše softwarové možnosti (a
přiznejme si, i znalosti) to zatím nedovolují.
I nadále tedy budeme muset podstatnou část
nákladu cpát do obálek (i když se je snažíme
z větší části „přemísťovat“, nějaké se nakonec
přece jen koupit musí), opatřit adresními štítky
a posílat adresátům poštou za dost nehorázné
poštovné.
Elektronická verze
Již několik let je Cukřenka vystavována na
našich internetových stránkách a je tak přístupná každému zájemci. Rádi bychom na
tomto místě vyzvedli velikou a podle našeho
názoru ne zcela doceněnou práci, kterou při
tom odvádí jejich správce Zdeněk Adámek.
V létě proběhla na internetové „drbárně“
(mimochodem, i ta funguje díky nápadu našeho správce) diskuse, co vlastně od členství
v klubu čekat a požadovat. Jeden z účastníků
přitom poukázal i na to, že nemusí být členem
klubu a Cukřenku si může přečíst na našich
stránkách zadarmo. Usoudili jsme, že na tom
něco je, a zatím poslední tj. 26. číslo jsme zaheslovali a heslo jsme sdělili e-mailem jen našim členům.
Zdeněk také vymyslel, jak „srazit“ obrovský
soubor s elektronickou verzí Cukřenky tak, aby
si jej mohli zájemci stáhnout z webu a vytisknout si jen to, co je zajímá. Myšlenka, že by
tak bylo možno nahradit pracné a drahé pořizování a rozesílání tištěné verze, je logická.
Uspořádali jsme proto v létě anketu mezi našimi členy, jak by se jim tato možnost líbila, a
současně jsme s nimi vše testovali na 25. a
26. čísle. Ohlasy byly vcelku kladné, takovou
možnost uvítalo 27 členů (odpovědělo nám 42
členů z těch 88, kteří uvádějí svou elektronickou adresu v adresáři členů a jež jsme oslovili
prostřednictvím elektronické pošty). Bohužel,
odpovědi na výsledek stažení ve formátu PDF
byly jen velmi sporadické.
I těch asi dvacet členů je však zajímavých
(je to bratru čtvrtina nás všech). Navrhujeme
proto výroční členské schůzi, aby schválila, že
počínaje 27. (lednovým) číslem bude těmto
členům
poskytována
Cukřenka
jen
v elektronické podobě, pokud se nerozhodnou
jinak.
Dlouho jsme zvažovali, co s možnou námitkou „jak k tomu přijdou ti, co platí stejné příspěvky jako ostatní a Cukřenku si budou stahovat, takže na nich klub ušetří“. Nakonec
jsme usoudili, že tato námitka není tak docela
na místě. Ani internetové stránky nejsou za-

V tomto roce vyšla Cukřenka čtyřikrát, dodrželi jsme tedy čtvrtletní periodicitu, i když to
někdy nebylo lehké. Snažili jsme se o námětovou pestrost s vědomím, že hodně našich
nových členů se sbíráním teprve začíná. Pro
ně jsme vyrobili několik pomůcek či návodů a
ohlas byl vcelku kladný, pokud ovšem nějaký
byl. Nehodláme hodnotit kvalitu obsahu, od
toho tu jsou členové, zaměříme se raději na
některé problémy a vyhlídky do budoucna, a to
nejen z hlediska tohoto periodika, ale vůbec
z hlediska možností informovat členy.
Tištěná verze
I když hodně našich členů má přístup na Internet, ještě víc jich ho nemá a je odkázáno na
tištěnou verzi Cukřenky. Vzhledem k tomu, že
ne všichni se z různých důvodů dostanou na
akce pořádané klubem nebo na různé neoficiální sleziny, je tištěná Cukřenka jejich
v podstatě jediným
pojítkem
s klubem.
V rozesílání tištěné verze tedy bude nutno pokračovat i nadále, i když výroba i distribuce je
poměrně nákladná. Redakce proto dělá, co
může, aby se náklady poněkud snížily. Snažíme se co nejvíc výtisků předávat osobně, již
druhý rok tak činíme na naší letní burze. V
Praze jsme pod záminkou rozdávání Cukřenky
zavedli skoro již tradiční sleziny, na něž občas
přijedou i mimopražští kolegové, aby si poklábosili, vyměnili nějaké cukry a při té příležitosti
si odvezli domů čerstvé výtisky Cukřenky pro
další členy.
Problém je, že Cukřenku můžeme tisknout jen v černobílé verzi, barevná by byla nesmírně nákladná. Pro dost bídnou kvalitu
práce jsme byli nuceni změnit rozmnožovnu,
teď už je to přece jen lepší, hlavně proto, že
na množení občas osobně dohlédne Margareta Tlustá. Z obavy o kvalitu jsme se zatím
neodvážili vyzkoušet tisk na formát A5 (skládaný sešit). Je to proto, že Cukřenku tiskneme
z barevných předloh a jejich zmenšování je
zatím poněkud problematické, protože každým
dalším kopírováním se nutně snižuje kvalita.
Navíc máme obavy, aby rozmnožovna při konečné adjustáži nezpřeházela stránky a zda by
vůbec byla schopna rozmnožené stránky přeložit a správně složit; není rovněž jasné, kolik
by to stálo.
Snažíme se také o jakousi grafickou úpravu
a všechny práce děláme na počítači s tím, že
příslušné soubory putují e-mailem ke správci
našich internetových stránek jako podklad pro
elektronickou verzi. Doby, kdy Hanka nastříhala jednotlivé obrázky, nalepila je na papír a
rovnou je kopírovala, už minuly a vracet bychom se k nim nechtěli. Zalomit na počítači
jednotlivou stránku není těžké, uložit celé číslo
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Co bylo na výroční schůzi (a po ní)
nikne a její obsah bude rozdělen do několika
rubrik. K tomu by se měla členská schůze vyjádřit.
Rozhodně nemíníme rušit “drbárnu“, už
mockrát jsme jejím prostřednictvím rychle rozšířili aktuální informace. Členská schůze by
však měla rozhodnout, zda bude i nadále přístupná komukoliv, nebo jen členům klubu jako
interní fórum.
Jako pokaždé, i teď apelujeme na naše čtenáře: Bez znalosti vašich názorů se můžeme
tumlovat jak chceme, ale těšit nás to moc nebude. Nemusíte nás chválit, ale měli byste dát
najevo, zda nás a naše dílo aspoň berete na
vědomí. Člověk potřebuje nějakou motivaci.
Vaši

darmo (Zdeněk Adámek na požádání sdělí
podrobnosti), platí je klub a ti členové, kteří
z různých důvodů k internetu nemůžou, si za
své peníze neužijí. Každý nemůže mít
všechno a uznejte, že přijít o naše webové
stránky by byla škoda.
Co dál?
S tištěnou Cukřenkou toho o moc víc nenaděláme. Web však nabízí další možnosti,
které hodláme vyzkoušet a spolu se Zdeňkem
uvažujeme o zásadní reorganizaci celé naší
webové prezentace. Zdeněk už k tomu testuje
redakční systém a aspoň polovička redakce se
bude muset hodně učit, a to hodně rychle.
Celá záležitost je zatím ve stadiu úvah, možná
se to nepodaří, ale zkusit bychom to měli.
Ať tak či tak, nabízí se možnost rozdělit naši
prezentaci po vzoru německého DZDF na část
veřejnou, užívanou hlavně k propagaci klubu
navenek (včetně anglické a německé verze), a
na část s omezeným přístupem, určenou jen
pro členy. Nevylučujeme, že v budoucnu Cukřenka jako taková v elektronické podobě za-

redaktoři Cukřenky

******************************************************************
Ohlasy na ostravskou burzu
Doufám, že vám tato zapálenost pro věc vydrží i do dalších podobných cukerných aktivit,
protože máte opravdu dobrý organizační tým.
Pokud se týká „autonábližek“ v ostravských
ulicích, také se mi jedna povedla. Ač jsem se
považoval za skoroznalce města, který tam
strávil rok na vojně, při prohlídce města jsem
při vjezdu na hlavní ostravskou komunikaci
(Rudná) odbočil naopak a dojel do Havířova.
Jinak musím říci, že se vám Ostrava změnila
k nepoznání k lepšímu a „krčmový komplex“
Stodolní v nás zanechal dojem. Sobotní večerní vlastivědná vycházka v této oblasti po
trase Koxovna – U Sherloka – Kongo byla
velmi poučná. Takže teď vydýchat a pak zase
zpátky do přípravy Vánoc, jejichž pohodový
průběh vám přejí Helena a Zdeněk Bubníkovi.
To jsem ráda, že je tady tolik kladných
ohlasů, já mám úplně stejné pocity a Romča si
to zaslouží. Bylo to moc fajn, nabrala jsem pozitivní energii do mrazivých dní (a taky igelitku
cukrů na mrazivé večery). Co se týká fotek,
chtěla jsem napsat zhruba to, co napsala
Majka Sluníčko přede mnou, jenom od ní jsou
ty slova hřejivější. Už se těším na další setkání, doufám, že se my s Ostravska sejdem dřív,
než na další velkoburze. Kočka Petra.
Cukříky z burzy mám roztříděné - ale aby
nevznikla mýlka - jen trubičky, kostičky a vrtulky - bylo to náročné! Zbytek zůstane v krabici a nechám to na dlouhé zimní večery.
Jarmila Slívová.

Ostravská burza se vydařila, aspoň podle
ohlasů v naší internetové „drbárně“. Bezprostřední reakce (zejména hrůzné historky o bloudění při hledání zpáteční cesty autem
z Ostravy) už tam sice nejsou, ale i tak se nám
podařilo vybrat několik pěkných příspěvků:
Ahojte, milí kluboví priatelia! Zúčastnila som
sa prvej burzy v klube a priznám sa, veľmi ma
potešila skvelá organizácia, príjemné prostredie a skrátka všetko. Poďakovanie patrí p.
Sládečkovej - ďakujem jej za e-mail, ktorý mi
pomohol pri orientácií v meste Ostrava - a
samozrejme všetkým, ktorí sa podieľali na organizácií. Mne sa burza páčila, bola som prekvapená, koľko cukríkov mi ubudlo z mojej
krabičky, a samozrejme ani ja som nezaháľala
a domov som si priniesla veľa nových kúskov.
Ešte ráz vás pozdravujem a želám vám
krásne vianočné sviatky plné pohody a šťastlivý Nový rok. Dovidenia v roku 2005. Iveta
Janska.
Velké poděkování Romaně za Ostravu, bylo
to perfektní.Moc se jí to povedlo. Atmosféra
dobrá, oběd vynikající. Těším se na další setkání. Cukříky ani do vánoc neroztřídím. Věra
Kiselovičová.
Milá paní Romano, jsem opravdu rád, že
vaše úsilí při přípravě ostravské burzy vedlo k
tak výbornému výsledku, jak vyplývá nejen z
mého dojmu, ale i z ohlasů předchozích příspěvků. Umím to ocenit i z pohledu svých zkušeností s podobnými akcemi. Udělali jste pro
Klub a tedy pro sběratele kus záslužné práce.
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Výroční členská schůze
OSTRAVA 2004
(od našeho ležérního dopisovatele)

Proběhla hladce.
Romana a její přináležející to sfoukli jak svíčky z narozeninového
dortu.
Klapalo to!
Výzdoba byla přiměřeně tématická, jakož i rukodělné homolky a cukry
z manufaktury Zdenka Adámka. Jak kdosi vtipně poznamenal v
narážce na zprávu anonyma v klubovém chatu:
„Ano, tady jsem si za své tři stovky užil“.
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Nová klubová série

Od Athén 1896 k Athénám 2004
Vymyslet námět nové cukrové série není
zrovna jednoduché, protože zajímavá témata už
jsou ve světě řádně „promrskaná“. Takže když
moje paní Alena přišla na jaře s nápadem oslavit
našimi cukříky letošní letní olympijské hry v
Aténách, nesetkal se zpočátku její nápad s příliš
bouřlivým ohlasem – olympiáda už tu přece také
byla!
No, byla a nebyla. V Čechách určitě ne, navíc
cukrů se sportovní tématikou máme jako šafránu,
jak jste viděli v minulém čísle Cukřenky, a tato
tématika je oblíbená nejen mezi sběrateli HB
cukru. Alena však svůj nápad rozvinula: neoslavíme olympijské hry jako takové, oslavíme naše
olympijské vítěze, máme jich dost!
A nastal první
problém – koho
vybrat? Bez debaty to byl náš
první olympijský
vítěz
Bedřich
Šupčík,
který
zvítězil v Paříži v
roce 1924 ve
šplhu na laně bez
přírazu (je zajímavé, že tato
disciplína
se
předtím ani potom na žádných dalších OH neobjevila, možná z obavy před zdatnými českými sokoláši). Koho dál? Určitě několikanásobné vítěze běžce Emila Zátopka, gymnastku Věru Čáslavskou a oštěpaře Jana Železného.
Kresba na cukřících měla charakterizovat příslušnou vítězovu disciplínu. Hned na začátku
jsme se dohodli, že v zájmu jednoduchosti by na
obrázku měla být jen jedna postava, čímž jsme
vyloučili kolektivní sporty a také např. zápas či
střelbu. Po delších dohadech jsme se usnesli na
doplnění nesporné čtveřice vítězů o Bohumila
Němečka (box, Řím 1960), Milenu Duchkovou
(skoky do vody
s věže, Mexiko
1968),
Hanse
Zdražilu (vzpírání, Tokio 1964) a
kanoistku
Štěpánku Hilgertovou
(Sydney
2000).
Nastaly i další
problémy. Zjistili
jsme, že nemůžeme jen tak použít olympijské kruhy a dokonce
ani slova „olympiáda“ či „olympijský“. Ty si totiž
chrání Mezinárodní olympijský výbor a za svolení
k jejich použití vybírá někdy i nemalé sumy.
Možná by nám je povolil a třeba i zadarmo, ale
korespondence s ním nebo s Českým olympij-

ským
výborem
jsme se zalekli vysvětlujte někomu, kdo nás nezná, že jsme neziskový a hlavně
nezámožný spolek, který nehodlá
na jedné cukrové
sérii zbohatnout!
Podobné potíže
jsme nemohli vyloučit ani s uvedením jmen, takže nakonec jsme
popisek omezili na zcela neutrální „Athény 1896 –
2004“ v naději, že tomu budou rozumět i naši
přátelé v cizině. Na druhé straně každého cukříku
je ostatně klubové logo.
Opatřit někoho, kdo by podle slovního zadání
nakreslil obrázky, nebyl pro Alenu problém. Protože se ve svém občanském povolání věnuje mj.
organizování veřejných soutěží na pamětní mince
a zná se tak s řadou našich výtvarníků, dohodla
se s akademickým sochařem Ladislavem Kozákem, že se toho úkolu ujme.
Pan Kozák, který letos dovršil sedmdesátku, již
navrhl a realizoval mnoho stříbrných československých i českých pamětních mincí. Je také autorem některých tzv. oběžných mincí - jeho desetikorunu
máte
denně v ruce a
jeho kovová padesátikoruna,
která navzdory
zcela zcestným
představám veřejnosti
pořád
platí a do přechodu na euro
platit bude, byla
vyhlášena nejlepší
oběžnou
mincí roku 1993 na světě. Alenino vyprávění o
půvabech sbírání HB cukru jej natolik zaujalo, že
se vlastně sám nabídl a grafický návrh zhotovil
bez nároku na honorář.
Osm kartiček s grafickým návrhem (pár jich na
ukázku reprodukujeme) obdržel Tlusťjoch, aby je
pro výrobce, jímž je KAMO Částkov, převedl do
elektronické formy. Dlužno říct, že na tom dost vydováděl, protože musel mj. „obrátit barvy“, aby
získal bílý obrázek na barevném pozadí, a jeho
software se s tím u výrobce jaksi nesnášel.
Barvu z několikatisícového vzorníku firmy
KAMO jsme vybrali společně při zasedání v redakční krčmě Vratislav, a pak už nastala obvyklá
rutina – zadat výrobu a dodávku nasáčkovat
(obětavě se zapojila i paní Měsíčková). Teď už je
jen na vás, jak toto dílko přijmete.
JK
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Nová klubová série

************************************************************************************************************

Cukr, to nejsou jen sáčky…
Jak jsme již psali v 25. čísle Cukřenky, mnozí
z nás sbírají kromě jednoporcového hygienicky
baleného cukru i různé další cukrové obaly a vůbec věci, které nějak souvisejí s výrobou a distribucí cukru. A že se někdy najdou mezi lidem
velmi pěkné věci, o tom svědčí tato krabice od

dvoukilového balení kostek Kuffnerovy cukrovarské akciové společnosti v Břeclavi. Náš kolega
Ing. Daniel Froněk, který se na historii českého
cukrovarnictví specializuje, ji datoval před rok
1936 - je to tedy docela úctyhodná stařenka.
AK
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Co nového v cukrotvorbě

Zajímavé novinky

Tlusťjochův cukr

Jsou firmy, které už léta používají jediný vzor
svého cukru a neobtěžují se nějakými úpravami či
inovacemi. Příkladem je známý podnik rychlého
stravování Kentucky Fried Chicken - KFC, známý
svými sáčky s jakýmsi vousatým pánem.
Trochu odbočím: Ne všichni možná víte, že ten
pán je jistý Harland Sanders, který vynalezl původní recept na ono proklatě dobré kuře, kořeněné směsí 11 bylin a koření. Firmu KFC založil
v roce 1950 a v roce 1964 ji prodal; šla z ruky do
ruky a nyní ji vlastní PepsiCo. Ačkoliv nebyl vojákem, byl guvernérem státu Kentucky jmenován již
v roce 1935 za své zásluhy o vaření kentuckým
colonelem čili plukovníkem. Inu, Amerika…
Sáčky českých provozoven KFC však, zdá se,
budou brzy patřit minulosti a nahradí je tyto tyčky:

Náš kolega a redaktor Cukřenky Pavel Tlustý si
uskutečnil svůj sen – vydat sérii, do které by mu
nikdo nemluvil. Série v bílé a hnědé variantě má
zatím 16 kusů. Protože Pavel je od přírody plachý
(a líný) a k sepsání článku o svém výtvoru se moc
neměl, zůstalo to na mně. Teprve po pohrůžce, že
po vzoru bulváru si něco vymyslím sám a nebude
se stačit divit, mi poskytl aspoň toto interview:
Co vlastně tvoje cukry zobrazují? Jsou to
loga starých fotoateliérů, převážně z Rakouska Uherska. Když jsem měl povaleče (JK: tj. den, kdy
P.T. nepracuje a povaluje se po kavárnách) a byl
na lovu pohlednic, padl jsem v jednom antiku na
starou fotografii. Odborně se jim prý říká "KABINETKY" a na rubu mají skoro vždy odkaz na
tvůrce. A právě logo výrobce se mi zalíbilo, takže
jsem se rozhodl zkusit z toho udělat sérii na cukry.
Výhoda byla i v tom, že kabinetky mají povětšinou
i stejný rozměr.
Je ve výběru námětů nějaký systém? Nejdříve jsem chtěl dělat jenom Rakousko -Uhersko, ale
pak jsem vybral to, co se mi nejvíc líbilo.
Cukry vyrobilo KAMO, leč grafický návrh je
tvůj. Jak dlouho jsi s ním válčil? KAMO je
vstřícné, spíše jejich grafické studium (doteď nevím jestli jsou to dva právnické subjekty, či jeden)
vyžadovalo pokaždé jiné grafické formáty (preferují TIF).
Můžeš nějak okecat skutečnost, že jeden
cukřík poněkud připomíná boj černochů
v tunelu? Ten jeden cukřík je tmavý, protože mi
ho grafik otočil a roztáhl. Ale koneckonců i slunce
má své skvrny.
Jaký byl náklad a jaký je tudíž koeficient raritnosti? Ukecal jsem je na dvě bedny tj. dva tisíce kusů čili 250 sérií.
Doporučuješ cukr z hnědé varianty ke konzumaci přívržencům zdravé výživy? Nedoporučuji. Abych to měl levnější, nechal jsem hnědé
pytlíky určené na třtinový cukr (jsou silnější z důvodu větší krystaličnosti) naplnit cukrem řepným.
Do otevření sáčku se to nepozná a po vyprázdnění už je to jedno.
Co ta legrace stojí? (Nemusíš uvádět konkrétní
sumu, spíš něco relativního, např. pivní nebo kafový ekvivalent.) Na tuhle otázku jsem neodpověděl ani své milostivé. Politici říkají "No comment"
Co tomu říkali doma? (Nemusíš citovat doslova, Cukřenku čte i mládež.) Cena: viz předchozí
bod. Množství: "Tady není k hnutí!!!" Tenhle výrok
padl před tím, než k nám bylo přivezeno sedm
krabic s "OLYMPIÁDOU"…
Jaké máš, Mistře, plány do budoucna? (Milostivá, teď nečti!) Chci v tom pokračovat, další
kabinetky již mám.
No vidíš, jak ses pěkně rozpovídal. Tak
hodně zdaru!
JK

My jsme je objevili tak, že při shánění vánočních
dárků jsme jednu našli rozšlápnutou venku na
zemi. Vrátit se a vyškemrat u pultu další už nebyl
problém…
Zdá se, že s inovací přichází i káva Illy. V obchodním areálu Letňany byla nedávno k mání tato
šedivá tyčka:

Není jasné, zda bude tento vzor používán všude
(známe tyčky několika pražských podniků, na
nichž je i reklama na tuto kávu), ale rozhodně stojí
za to se po tomto cukříku poohlédnout.
Areál Letňany je vůbec zdrojem překvapení.
Před Vánoci se zde sladilo také těmito tyčkami
kávy Nescafé:

Jak je vidět ze zvětšeného výřezu, je text čtyřjazyčný – polský, maďarský, český a slovenský.
Cukřík zabalila firma Hellma Polska v Krakově a
zjevně je určen ke spotřebě ve více zemích. Pozoruhodné, zatím jsme byli zvyklí spíš na to, že se
naše cukry vyvážejí…
No a nakonec? Svým zeleným vánočním cukrem nás potěšila známá pražská firma Racio:

JK
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Tlusťjochův cukr (3:4 normální velikosti)
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Co nového v cukrech
Už žiadne diéty!
Včely by kupovali cukor!
Vedel som, že by som Vám chýbal
Vidieť čaj a zomrieť
Všetci maškrtníci sveta milujú sladké kryštáliky
leta
Výborný, svetový ….som cukor kryštálový
Vždy pripravený osladiť ti život
Zas o trochu sladší
Zlatko, bude Ti sladko
Zosilni chuť zážitku
Život je občas horký. Ja sladký!
Zadní strana je jednotná: bez STN, mřížkovaný
koš, recyklační značka 81, Výrobca: Považský
cukor a.s., Trenčianská Teplá, Považský cukor ®

Slogany - nekonečný příběh
Obdrželi jsme pěkný dopis od pana Jaroslava Michalíka z Trenčína: „V Cukřenke č. 23 ste informovali, že na Slovensku vyšlo 42 kusov tyčkových
cukrov so sloganmi. Teraz som objavil v jednom
obchode potravín nové balenie týchto cukrov. Je
ich 20 kusov. Musel som kúpiť päť balíčkov, aby
som dal dokopy štyri nové série. Dve z nich vám
posielam…“
Zajásali jsme, že máme o čem psát a že jsme
přišli k pěknému příspěvku do sbírky, leč ještě
nebyl všem dnům konec. Po několika týdnech přišel další dopis od pana Michalíka: „Znova sa objavili nové slogany na tyčkách. Je ich 19 kusov.
Celkove je ich zatiaľ 81 kusov. Je to asi najväčšia
séria..“ A ve třetím dopise přišlo ještě 6 kousků…
Ani to ještě nebyl konec. Ozval se Karel Stupka,
který rovněž zachytil nástup nových sloganů, a
kromě jemu známých výkřiků z tyček poslal i seznam podobných výkřiků na vrtulkách. A aby to
nebylo jednoduché, mezi přírůstky do naší vlastní
sbírky jsme našli nové slogany i na sáčcích.
Vytvořit úplný seznam dosud známých výkřiků a
variant sáčků, tyček i vrtulek bude dost složité.
Protože sloganů na vrtulkách bude určitě víc,
uvádíme zatím jen těch 45 nových na tyčkách:
Bodka za tvojou chuťou
Citovo som sa zosypal
Cuk sem, cuk tam
Chcem sa v Tebe stratiť
Chcem spoznať Tvoje pery
Chcem Ťa!
Chyba, keď cukor chýba
Keep cukring!
Mám rád „slaďáky“
Mám sa rád s mliečkom
Na sladenie naši chalani používajú cukor v 5g
balení
Nechcem byť na dne
Nepriberieš, neboj sa
Poďme sa rozpustit
Poslaďte sa prosím
Potím sa sladko
Rád sa všade miešam
Si ako z cukru
Si na dobrej ceste
Sladšieho už nenájdeš
Som jednoducho na spapanie
Som rozpustný, ale večný
Som sladší ako Tvoj miláčik
Som tu pre Teba
Som tu, ak ťa trápi únava
Som Tvoja spriaznená duša
Som z repy, som happy
Som závislý…na Tebe!
Šampión v skoku do šálky
Šup ho tam
Také pekné kryštáliky
Teším sa na Tvoje ústa
Trafil som sa Ti do nôty?
Utop ma vo svojom nápoji

* * *

Už máte cukr „pečené jablko“?
Firma LN Group vrhla na trh novinku – cukr
s příchutí balený ve vrtulkách. Příchutě by měly
být čtyři – rum, amaretto, pečené jablko a anýz.

První zpráva o tom se objevila v naší „drbárně“
v září a naši členové vzali prodejny útokem.
Dlouho byl k mání jen rum a amaretto, pečené jablko měli později v Delvitě. Anýz ještě koncem
listopadu v obchodech nebyl, ale určitě se časem
objeví. Pátrejte…

JK
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Cukrové drobnosti
Naštěstí se tak nestalo. Iniciativy se ujímá
akciová společnost Litovelská Cukrovarna,
která převzala majetek firmy Cukrovar Litovel v
konkursu, zmodernizovala strojní zařízení a na
podzim roku 2001 se uskutečnila další kampaň. Ročně je v Litovli vyrobeno přibližně 22 tisíc tun cukru.

Copak je to za cukr?
Koncem září mi Zdeněk Adámek poslal tento
e-mail:
„Narazil jsem v různých časopisech na reklamu na INDULONU a ta se sestává z kafe a
hlavně z cukru. Tak jsem se díval na jejich
stránky a mají ji ke stažení. DOTAZ - nevíš,
kde se dá takový cukr sehnat? Nemáš ho?
Kdo ho vyrábí?“

Cukrovar v Litovli je dnes jedním z mála činných cukrovarů v České republice.
Zdeněk Adámek, pohlednice P.T.

***
Obrázek jsem si prohlédl a Zdeňkovi jsem
velice stručně odpověděl: „Nevím, nemám, nevím.“ Možná však někdo z vás ví, kde se dá
cukr z našeho obrázku sehnat, má ho a ví, kdo
ho vyrábí. Podělíte se s námi o své znalosti?
Pište či mailujte na adresu redakce!
Pro čtenáře černobílé Cukřenky dodávám,
že konce tyček jsou červené, nápisy a úzký
proužek zřejmě černé nebo hnědé a zbytek asi
bílý nebo nažloutlý – ze staženého obrázku se
to nedalo moc poznat.
JK

Navštívili jsme burzu KSK
Klub sběratelů kuriozit je organizace sdružující sběratele všech možných oborů od žvýkačkových obalů až po násypná kamna. K našemu klubu má přátelský vztah, navzájem si
např. vyměňujeme své tiskoviny.
Klub pořádá pravidelná setkání, která jsou
zpravidla (za lidové vstupné) přístupná veřejnosti. Z nich nás nejvíc zajímají setkání sběratelů papírových předmětů a různých oborů.
Většina z nás totiž nesbírá jen cukry…
V rámci jednoho takového setkání v listopadu 2004 se sešli i sběratelé obalů od čajů, a
protože ty sbírají naše dcerušky, rozhodli jsme
se, že se tam vydáme jako redakční delegace.
Pěkné to bylo. Jednak
proto, že se tam sešlo
hned pět členů našeho
klubu, jednak kvůli velice
pěkné atmosféře, připomínající poněkud naše
burzy. Čajisté (či jak si říkají), jsou velice milí lidé,
a třebaže na rozdíl od
nás mění jen kus za kus,
bylo nám s nimi pěkně a
nějaké ty cukříky jsme také ukořistili.
Příští setkání sběratelů papírových předmětů se koná 26. února 2005 od 8 do 12
hodin v menze UK Jednota v Opletalově
ulici v Praze. Návštěvu vřele doporučujeme.

Litovelská cukrovarna

Rolnický akciový cukrovar v Litovli byl založen v roce 1871. Po více než sto letech, v roce
1997, proběhla v cukrovaru poslední kampaň a
zdálo se, že jej postihne osud dalších podobných továren, strojní zařízení bude demontováno a budovy v lepším případě využity pro jinou činnost, v horším případě zbourány.
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Vesele i vážně

Pomáháme…

Nebojte se cukrokřížovek!
Krátce po rozeslání 26. čísla Cukřenky jsem dostal tento zajímavý e-mail:
„Neluštím. Doby, kdy mi to šlo, jsou dávno pryč.
Přesto jsem tentokrát neodolala. Tlusťochovy vyhlášené křížovky o ceny.
Začala jsem střídavou. A - Táta, to by ještě šlo.
Výzva k tichu bude asi pst. Sebevědomí mi roste,
tak kde máme tajenku. Mrknu na to dole, co nám
má vyjít a MÁM TO! CUKŘENKA! Tak teď už jen
tak pro potěchu dopíšu zbylá písmenka. A sebevědomí se řítí do hlubin... vždyť je tu málo okýnek!
Jak napsat Pavel jako cizí mužské jméno na dvě?
Dřevina na dvě? Vysoké karty jsou přece ESA,
ale mě se vešlo jen ES. Dělám něco špatně? No
nic, přejdu k další křížovce…
Jo, tady se to vejde. Ne vždy jsem si jistá svým
výplodem, jindy si jistá jsem a přesto to nesedí...
Porozumění přijde v závěru. To už mám jakous
takous tajenku: CUKROPODZIM? 15. Příbuzné?
Jasně, tety, nájezdník mě taky nenachytal, znám,
Avar. A jdeme dál. 16. Opera? Kam to napíšu?
Křížovka je do 15... no nevadí, tohle stejně nevím.
Každopádně jsem se dobře pobavila. A to byl
asi záměr, ne?
Lenka Černá“
I usedl jsem a suverénně odpověděl:
„Luštím. Dříve profesionálně, teď už jen tak
funkcionařím ve Svazu českých hádankářů a křížovkářů. Též přelušťuji Tlusťjochovy výměty pro
Cukřenku a občas jej peskuji za vloudivší se chybičky. První křížovka je v pořádku. Teď si asi naběhnu a budu vykládat známé věci, ale střídavá
křížovka se nazývá střídavá proto, že má v některých políčkách víc než jedno písmeno; podmínkou
ovšem je, aby střídání jednopísmenných a vícepísmenných políček probíhalo v určitém systému,
třeba souměrně podle nějaké osy a tak.“
Pak jsem se podíval, co jsme to vlastně v 26.
čísle otiskli a zkoprněl jsem. Když jsem se oklepal, pokračoval jsem ve psaní:
„Druhá křížovka je ovšem zmršená. Jak se mi to
povedlo, to ví pámbu. Velice se omlouvám, ale
někde jsem to v tom excelu zoslil. Nemůžu totiž
P.T. přimět, aby mi psal legendu, jak se má, takže
před tiskem provádím různé přesuny sloupců a
řádků. Asi už mě ranila profesionální slepota,
protože my křížovkáři na nějaké předem dané obrazce kašleme a na řešitelských přeborech luštíme tzv. dokreslovky, kdy máme k dispozici jen
čistý čtverečkovaný papír a legendu. Obrazec si
odvodíme sami při řešení.
Takže je to 1:1, a protože se mi váš e-mail moc
líbil, mohli bychom ho dát do příštího čísla, ne?“
Což se stalo a ještě jednou se všem řešitelům
omlouvám. I za Tlusťjocha.

V červenci 2003 jsme po předchozí diskusi, domluvě a shromáždění peněz adoptovali jménem
KSBC indickou studentku Nagammu Dislari. Celý
rok probíhala čilá korespondence a my vždy netrpělivě očekávali další zprávy od naší dcery.
Chodily milé dopisy plné pokory a vděčnosti.
Snažili jsme se na oplátku Nagammě přiblížit náš
život tady, posílali jsme pohlednice, fotografie,
drobné pozornosti. Samozřejmě jsme vysvětlili
naše hobby - sbírání cukrů. Nagamma dostudovala, našla si práci a nás může hřát pocit, že jsme
opravdu pomohli. Podařilo se nám dát dohromady
i částku pro další rok, a tu jsme poukázali na
stavbu První české nemocnice v Ugandě.
Naše adoptivní rodinka naplnila své poslání a já
Vám všem jménem Nagammy děkuji.
Na Adopcích na dálku se finančně podíleli tito
členové a příznivci KSBC: Lenka Černá, Milena
Hlinková, Vlasta Holubová, Michaela Vranková Kalová, manželé Kolínovi, Ondřej Krišica, Hana
Majerová, Lenka Nováková, Ilona Pospíšková,
Jitka Schovancová, Karel Stupka, Marie Šrámková, Pavel Tlustý, Irena Vanišová, Monika Vyskočilová.
Lenka Černá

***
Zahraniční ohlasy
V prosinci se na naší internetové drbárně objevil
tento pěkný příspěvek z Německa:
Jméno: Axel Weiß, angelo2000@gmx.de
Téma: Gibt es auch deutsch-sprechende
Zuckerfreunde?
Vzkaz: Hallo, ich bin Mitglied der EGZ (Europäische Gemeinschaft der Zuckersammler). Ich
finde Eure Chat-Idee Klasse. Leider gibt es so etwas bei uns noch nicht. Gibt es jemanden, mit
dem man hier in deutsch schreiben kann? Auf
meiner Zucker-Homepage habe ich ein neuerdings Forum, leider noch nicht sehr besucht. Ich
würde mich sehr freuen, wenn Ihr mich auch einmal auf meiner Seite besucht:
www.axels-zuckerwelt.de
Viele Zucker-Grüße, Axel Weiß
Příspěvek uvádíme záměrně v originále. Ti, kdo
umějí německy a mají zájem o korespondenci se
zahraničním kolegou, mu porozumějí, pro ostatní
postačí malé shrnutí:
Axel je členem EGZ (Evropské společnosti sběratelů cukrů), narazil na naše stránky (nepíše,
jestli jim porozuměl) a moc se mu líbila idea naší
„drbárny“. U nich prý dosud bohužel nic takového
nemají. Rád by si na nich s někým německy dopisoval a srdečně všechny zve na své internetové
stránky. Svou fyzickou adresu bohužel neuvedl.
No vida, aspoň v něčem jsme světoví!

Jarda Kolín, zhrzený editor

***
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Ze zahraničí
Původní sdružení, přejmenované ze Single Service na Single Source, vydalo a věnovalo speciální narozeninový cukr k našemu desátému výročí.
My jsme rádi, že můžeme tento cukr věnovat vašim členům.
Beryl Laishley
sekretářka klubu a správce cukrů“

Deset let UKSC
V roce 2004 oslavil britský klub sběratelů cukrů
(The UK Sucrologist Club) své již desáté výročí.
Tato organizace v rámci svých oslav oslovila i
jiné evropské kluby, mezi nimi i náš, a zaslala jejich členům cukr jako upomínku na toto výročí.
Požádala jsem paní Beryl Laishley, sekretářku
klubu, zda by mohla napsat také pár řádek o jejich
klubu do naší Cukřenky.
Věřím, že vás
tento malý cukrový
dárek, který byl našim členům rozdáván v Ostravě na
výroční schůzi, potěšil. Dovolila jsem
si poděkovat anglickému klubu za nás
za všechny a popřát
všem jeho členům
dalších
deset
úspěšných
cukrových let.
Jitka Schovancová
A teď ten slíbený příspěvek (v překladu):
„Single Service, balírna kusového porcovaného
cukru, vyrobila v roce 1993 padesátikusovou sadu
cukrů, která zobrazovala dětské vánoční kresby.
Firma dostala mnoho dotazů a žádostí od sběratelů a zjistila, že vlastně neexistuje žádný klub.
Pozvala tedy ty, kteří měli zájem o vznik takového klubu, do hlavního sídla závodu – do Telfordu ve Shropshire. Firma Single Service hostila po
24 hodin čtrnáct sběratelů a jejich partnerů a během tohoto času se diskutovalo o utvoření klubu.
To bylo v roce 1994, ještě před tím, než klub
vznikl a začal pracovat.
Pět z nás původních členů – zakladatelů je stále
aktivními členy. Vydáváme čtvrtletně informační
časopis, který se zaměřuje na novinky v britských
cukrech a dalších věcech, které mají vztah k
cukru. S každým bulletinem vydáváme také nové
cukry. Každý nový člen získá balíček cukrů z klubových zásob. Členové také mohou získat od klubového správce na požádání jednotlivé cukry z
klubových rezerv, aby mohli doplnit své sbírky.
Výměnné akce pořádáme každým rokem. Uvítáme všechny sběratele z kterékoliv země. Nepodporujeme prodej a nákup mezi sběrateli. Dáváme přednost takové výměně, která předpokládá, že si zájemce vybere tolik cukrů, kolik chce,
aby si mohl doplnit svou sbírku.
Máme členy z různých zemí, většinou z Evropy,
ale také z USA a Kanady. Mezi čestné členy našeho klubu patří rafinerie, balírny a další kluby.
Pokoušíme se také vybudovat dobré vztahy s dalšími kluby i s firmami, které mají vztah k cukru.
Máme své vlastní webové stránky:
www.uksucrologistclub.org.uk

MÁTE 3000 € NAZBYT?
Při jednom ze svých šmejdění po síti sítí jsem
navštívil stránky holandského klubu sběratelů a
mezi mnoha inzeráty typu „hledám – nabízím“
jsem našel toto:

“2 mei 2004 Aangeboden: enorme verzameling
van ca 300.000 suikerzakjes!! Een groot deel is op
plaats-naam gecategoriseerd in ca. 90 dikke
ordners. Daarnaast zijn veel zakjes gesorteerd op
klederdracht, luchtvaart, vogels, vlinders, bedrijven, etc. etc. Een ander deel is wegens omstandigheden niet uitgezocht. Bovendien bevat de verzameling ook aardig wat postfrisse suikerzakjes.
De prijs voor deze schitterende verzameling is
€ 3000,00. Voor meer info kunt u een e-mail
sturen naar adsl469476@tiscali.nl”
Holandsky neumím, ale vyrozuměl jsem, že se
od 2. května prodává enormní sbírka cca 300 tisíc
cukrových sáčků, z velké části zařazených podle
místních názvů a částečně námětů v asi 90 tlustých pořadačích. Zbývající část není vzhledem k
jakýmsi okolnostem uspořádána. Cena je stanovena na 3000 € a kdo má zájem, ať napíše na
uvedenou e-mailovou adresu.
Před časem se objevil inzerát podobného ražení
na naší internetové drbárně. Nějaký zřejmě
nesběratel nabízel několik tisíc starších zahraničních kostek, sice zajímavých, ale nic moc. Cena
byla přemrštěná - dvacet tisíc Kč. Srovnám-li to
s bratru sto tisíci korunami (v přepočtu) požadovanými za holandskou sbírku, zjišťuji, že sběratel
bohatec by neměl s její koupí váhat; jeden cukřík
přijde asi tak na jeden eurocent, tedy bratru 30
haléřů. Asi váhá, protože inzerát byl aktuální ještě
6. prosince 2004.

Proč o tom píšu? Trochu to souvisí s předchozím příspěvkem a ukazuje to, co se v cizině děje.
Úsudek si udělejte sami.
JK
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Kalendárium akcí 2005

leden

únor

březen

29. 1.
Setkání sběratelů všech oborů
10.30 - 14.00 - Klub sběratelů kuriozit

Menza ČVUT, Praha 6, Jug.partyzánů 3

12. 2.
8.00 - 12.00
19. 2.
8.00 - 12.00
26. 2.
8.00 - 12.00
11. - 12.3.

Setkání sběratelů modelů, figurek
- Klub sběratelů kuriozit
Setkání sběratelů pohlednic
- Klub sběratelů kuriozit
KSK - Setkání sběratelů téměř všeho
/mimo jiné kalendáříky,cukry, obaly/
Výstavka Míly Žďárské - Praha

Menza ČVUT, Praha 6, Jug.partyzánů 3

burza Berlin /Německo/

Axel Weiss, Mahlower Str.46a, 12557 Berlin
angelo2000@gmx.de

květen

červen

Menza UK Jednota, Praha 1, Opletalova 38

bude upřesněno

2. 4.

duben

Menza ČVUT, Praha 6, Jug.partyzánů 3

26. 4.

Slezina ve Staré Praze či jinde v Praze
- distribuce 28. čísla Cukřenky
burza München /Německo/

30 . 4.

3. Sugar Festival in Laurac /Francie/

počátkem
měsíce

26. - 29. 5.

burza Münster /Německo/

Annemarie Fenske, Meyerbeerstr.15, 81247 München
tel. 089 - 834 83 58
Marie-Germaine Balazuc, Prends-Toi-Garde, 07110 Laurac
tel 33 - 475 36 8667, přihlášky do 1.4.
Renate Dämlow, Reginhardstr.170, 13409 Berlin
rdamlow@freenet.de

4. 6.

burza La Chaux-de-Fonds /Švýcarsko/

11. 6.

Mezinárodní burza - Olomouc /ČR/
- distribuce 29. čísla Cukřenky

Damien Monnerat, Rue des Cretes 106,
2300 La Chaux - de Fonds, Švýcarsko
Zdeněk Adámek, Přerov, Budovatelů 2; mob:607 106 401
Tel: 00420 581 205 532; mail: adamek@cbnet.cz

9.7.

burza Bioul /Belgie/

Monique Pirson, Rue Alex Daoust, 5537 Bioul, Belgie

červenec

září

16. - 18. 9.

Mezinárodní veletrh Sběratel - Praha

24. - 25. 9.

burza Aveiro /Portugalsko/

Helder Bernardo, helder.bernardo@ netvisao.pt

miniburza v Křenovicích

Schovancová Jitka, charlie_s@quick.cz, 602/763683

?.10.
říjen

bude upřesněno Slezina ve Staré Praze či jinde v Praze

29.10.

- distribuce 30. čísla Cukřenky
burza Veenendaal /Holandsko/

Jobs Vekaaike, Verdillan 4, 3603 CA Maarssen, Holandsko
j.verkaaik@gcmbroek.nl

listopad
?
prosinec

Pozn.

výroční členská schůze + burza

KSBC
hlaste se zájemci o organizování

http://clubglycophiles.free.fr - zde najdete velké množství dalších akcí ve Francii

Pokud budete nějakou akci organizovat, kontaktujte Pavla Tlustého /zveřejní v Cukřence/ nebo Zdeňka Adámka /umístí na www.ksbc.cz/
Došlo po uzávěrce:

Dovolujeme si vás pozvat na výstavku své sbírky hygienicky balených cukrů. Můžete přivést i své blízké.
Výstavka se uskuteční dne 29. ledna 2005 od 14,00 hodin na ulici Josefy Faimonové 28, Brno
Srdečně Vás zvou Ivan & Lenka Jandovi

Křížovky o ceny
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

A
B
C
D
E
F
G
H
I
…. (tajenka) v roce 2005 Vám přeje redakce.
VODOROVNĚ: A. Chovat se zamilovaně; žrádlo pro koně; chodský rebel (Jan Sladký). B. Opatřit obalem; provádět
vrypy; uzenina. C. Druh karty; vykvétat; druh květenství; název hlásky "H". D. Šlechtický rod; klec na králíky; obvazová
potřeba; znoj. E. TAJENKA. F. Sladkovodní ryba; opsání; zeměpisný pojem; někdo (bás.) G. Název římské padesátky; pracovat pluhem; dělit; slovenská řeka. H. Zdravotnická potřeba; dokončit jízdu; obtočit. I. Mince z niklu (expr.)
původce nemoci; jasy.
SVISLE:. 1. Indiánský symbol; cizí mužské jméno. 2. Ten i onen zasněný muž. 3. Tvrdý papír; zkratka Obchodních
tiskáren Kolín. 4. Subtropická rostlina; muž z hor. 5. Nervový záškub; fotbal. 6. Zkratka oděvní tvorby; vjem; kód Dánska. 7. Cézarův vrah; tenisový úder. 8. Malý rýč; ruské ženské jméno. 9. Organizace zemí vyvážejích ropu (angl. zkr.);
rozsah. 10. Popravčí; hlasovati. 11. Kód okrasu Klatovy; chytit; iniciály režiséra Lipského. 12. Část Prahy 4; kód letiště Omsk. 13. Policejní akce; část střechy. 14. Irská republikánská armáda; dáti do ruky. 15. Neúčastnit se hostiny.
16. Trnovník; výtažky z čerstvých rostlin.
NÁPOVĚDA: OMS; OPATOV; OPEC

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

A
B
C
D
E
F
G
H
I
V tajence se skrývá výrobce cukru.
VODOROVNĚ: A. Příkop; stékat po kapkách; řemen (zast.) B. Filmový přístroj; kolonie; vát. C. Rolandovy iniciály;
předložka; hudební zkratka; zkratka státní arbitráže; planeta. D. Strop (nář.); horní část místnosti; vycpávkový materiál.
E. Tajenka. F. Sinalost; provádět rozpouštění kovu; na onom místě. G. Způsobit bolest; římskými číslicemi 999;
předložka; Evropan; mariášnický výraz. H. Součást portladského cementu; plody; způsobit vyčerpání. I. Popravčí; náš
spisovatel; model.
SVISLE: 1. Škrtnutí; podřadné zboží. 2. Německé mužské jméno; silné provazy. 3. Značka americia; ohodnotit. 4. Výsledek koroze; konzervovati kouřem. 5. Praskání. 6. Kancelářská zkratka; shluk rostlin; otázka při sázce. 7. Protivný
člověk. 8. Druh psa; stírač prachu. 9. Přibližně (zast.); nerozhodně v šachu; chemická značka ceru. 10. Cestovní doklad; mužské jméno. 11. Patřící prvnímu muži. 12. Ukazovací zájmeno; čtyřrucí savci; dovednost. 13. Vzácný kov
(jeho chemická značka jest totožná s Tluťochovic inicálami). 14. Přírodní úkaz na moři; klepetnatec. 15. Vázat; předložka. 16. Dopravní prostředky; šesterečný nerost. 17. Zasténání; cíl
NÁPOVĚDA: ALIT; ARIT; KOPOV.
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Pozvanka Olomouc

Výměnný den: sobota 11.6.2005 od 13:00 do 16:00 hodin
Technologická hala učiliště DS Olomouc - prezence od 12:00

Společná večeře se sběrateli: sobota 11.6.2005 od 18:30 hodin ( 300,-Kč)
V případě zájmu 3 hod. prohlídka centra Olomouce s průvodcem - v neděli 12.6.2005
Poplatek za stůl: člen KSBC
ostatní sběratelé
Doprovod

300.-Kč/400,-Kč po 30.4.2005
350.-Kč/450,-Kč po 30.4.2005
150.-Kč

Pro účastníky nabízející sběratelský materiál je přihláška povinná.
Závaznou přihlášku zašlete prosím nejpozději do 30.dubna 2005 na adresu:

Z D E N Ě K A D Á M E K, Budovatelů 2, 750 02 Přerov
e-mail: adamek@cbnet.cz nebo prostřednictvím elektronického formuláře www.ksbc.cz
Potvrzení přihlášky Vám zašleme společně s plánkem místa konání.

Nabídka ubytování v Olomouci:
Více zde: http://www.olomouc.com/ubytovani/ např.:
Hotel Sigma / 830Kč /2 lůžka
- tel. 585232076
Penzion Envelopa /320Kč/2 lůžka
- tel. 585229176
Hostel Plavecký stadion /450Kč/3 lůžka
- tel. 585427181
Ubytovna DHK ZORA /450Kč /3 lůžka
- tel. 585227922
Ubytování lze zajistit na internátu DS v místě konání, v rozsahu do 30 osob cca 150 Kč za osobu a lůžko.

P Ř I H L Á Š KA na 8. mezinárodní výměnný den sběratelů cukrů v Olomouci
Jméno:……………………………………………………………………….

člen KSBC: ano / ne

Příjmení:…………………………………………………………………………………………………………..
Objednávám

1 stůl (300/350Kč)

2 stoly (600/700Kč)

(zakroužkujte)

Adresa:……………………………………………………………………………………………………………
Email:………………………………………………….telefon:…………………………………………………
Kolik osob přijede jako doprovod?………………………………………………….……………………………
Objednávám společnou večeři se sběrateli v ceně 300,- Kč na osobu. Kolik osob?.……………………………
Objednávám společnou prohlídku Olomouce s průvodcem v neděli 12.6.2005
(čas 9:00 - 12:00 /cca 100 Kč/osobu).
Kolik osob?……………………………..
Ubytování lze zajistit na internátu DS v místě konání, v rozsahu do 30 osob cca 150 Kč za osobu a lůžko.
Objednávám ubytování na:
z pátku na sobotu (10.-11.6.) Kolik osob?…………………………………..
ze soboty na neděli (11.-12.6.) Kolik osob?……………………………….

