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V pátek 25.11.2016 se v prostorách SŠT v Mostě uskutečnily oslavy dvou našich kolegů u 
příležitosti jejich významných životních jubileí, a to:

 pana Ing. Ivana Váni – mosteckého vinaře a obnovitele vinic na Mostecku a

 pana Ing. Františka Loudáta – předsedy OAK Děčín - Ústí nad Labem, bývalého 
předsedy KAK Ústeckého kraje, s kterým OAK Most po dlouhá léta úzce spolupracuje.

Přes 60 účastníků, bývalých spolupracovníků ze Státního statku Most, Státního statku Teplice 
a Oborového podniku Státní statky Bílina se sešlo na slavnostním obědě při této příležitosti a 
poděkovalo výše uvedeným kolegům za jejich dlouholetou činnost, a předali jsme jim celou 
řadu krásných dárků.

Promítali jsme také reportáže ze života Ing. Ivana Váni – „12 odvážných“ a medailonek k 
ceně prof. Viléma Krause za celoživotní zásluhy o české vinařství.

Nejen oslavenci, ale všichni účastníci byli mile dojati.

V příloze níže uvádíme přání OAK Most pro oslavence pana Ing. Ivana Váňu.

Setkávání bývalých spolupracovníků ze státních statků i současných podnikatelů a 
zaměstnanců se na OAK Most stalo již tradicí a všichni se vždy na setkání velmi těší a 
neobyčejně si váží takovýchto setkání. Vidí, že se na ně nezapomíná.

Nechceme se setkávat jen na pohřbech, ale také při příležitostech, které jsou příjemné a 
představují velké oživení těch starších pracovníků v zaslouženém důchodu.

Na setkání jsme byli požádáni, abychom v příštím roce zorganizovali i setkávání podle 
profesí, např. zootechniků, ekonomů, účetních atd.

PODĚKOVÁNÍ PŘI VÝZNAMNÝCH 

ŽIVOTNÍCH JUBILEÍCH

Most, SŠT Velebudice, 25.11.2016
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Je spousta nápadů, ale málo času to všechno obsáhnout. Tato akce se vydařila na výbornou a 
všichni se rozcházeli velice spokojeni v dobré náladě.
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