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skupina Tereos:
výrazný růst

právě držíte v rukou první letošní číslo našeho zaměstnaneckého zpravodaje. Může se
to zdát neuvěřitelné, ale letošní ročník bude již pátý v jeho
existenci. Pravda, první ročník
v roce 2009 čítal pouze jedno,
možná tak trochu zkušební,
číslo. Počínaje hned dalším rokem 2010 ale připravujeme pravidelně čtyři vydání zpravodaje
ročně.
Za těch necelých pět let prošel
zpravodaj změnou názvu i výraznou změnou graﬁky. Obě
tyto změny souvisely s přejmenováním naší společnosti na Tereos TTD. Co se ale nezměnilo,
je snaha informovat všechny
naše zaměstnance o dění ve
společnosti, novinkách v sesterských pobočkách i v mateřské společnosti a také přinášet
zajímavosti související s oborem
našeho podnikání, tedy především výrobou cukru a lihu.
V aktuálním čísle si tak můžete
například přečíst, jak hodnotí
uplynulý rok 2012 předseda představenstva společnosti Oldřich
Reinbergr, ředitel cukrovaru a lihovaru Dobrovice v rozhovoru
hovoří o těžkých okamžicích
uplynulé kampaně, nechybí ani
aktuality z Dobrovických muzeí
nebo stručný článek o tom, jakou radost může udělat návštěva cukrovaru v Českém Meziříčí
seniorům.
Přeji Vám příjemné čtení.
Jakub Hradiský

SPOLEČNOST

Slovo generálního ředitele

Současná dobrá situace
nám umožňuje připravit se
na období bez produkčních kvót
V

ážení spolupracovníci, dovolte mi,
abych Vás prostřednictvím našeho
bulletinu srdečně pozdravil a popřál Vám
do roku 2013 pevné zdraví, štěstí, pohodu
v rodině a spokojenost a dobrý pocit ve
společnosti TTD.
Je za námi poměrně náročná řepná kampaň, která probíhala ve srovnání s kampaní předchozí v těžších podmínkách.
Její délka byla v obou závodech 124 dnů
a objemem výroby se přiblížila našim plánům a cílům.
V obou závodech se v průběhu kampaně
vyskytly menší, či závažnější problémy, které se musí odpovědně vyřešit. V Dobrovici
je to zejména výkon a spolehlivost turbogenerátorů, kotlů, dobrá připravenost
rezervních zařízení atd. V Českém Meziříčí
byl provoz plynulý, je však nutné realizovat
některá opatření související s dlouhými
kampaněmi (např. zvětšení ﬁltrační plochy
po II. saturaci).
Pozitivním přínosem bylo zavedení čtyřsměnného provozu v obou závodech.
Vyžadovalo to zaučení další směny, což se
ne vždy podařilo. Ve zvyšování kvaliﬁkace
a znalostí našich odborných pracovníků je
tak nutné intenzivně pokračovat.

je to zvýšení denního zpracování řepy ze
7000 na 7500 tun. Investice bude obnášet zejména zlepšení plavení řepy do továrny, řezání řepy, ﬁltrace po II. saturaci,
zvětšení kapacity varny a sušení cukru
a hlavně postavení nového cukerného sila
s kapacitou 50 000 tun. Z důvodu masivního snížení externích pracovníků bude
závod vybaven novým balícím systémem,
zejména pro export cukru. Nová čistička
odpadních vod postavená v loňském roce
zabezpečuje provoz továrny na vyšší kapacity z hlediska vodního hospodářství
a životního prostředí.
V Dobrovici pracují dvě velké továrny vedle sebe, cukrovar a lihovar. Obě největší
svého druhu v ČR a střední a východní
Evropě. Je nutné, aby využívaly svých maximálních kapacit a všech možností, které jim vzájemné synergie dovolí. Zejména
proto musí rozvoj pokračovat dál. Přitom
je však nutné důsledně řešit všechny problémy, které to přináší.
Prioritu vidíme v řešení energetiky a životního prostředí. Musíme využít dalších
možností, které nám přináší cukrová řepa

a zároveň vyřešit naše ekologické problémy. Proto se intenzivně pracuje na projektu „Zpracování lihovarnických výpalků
lihovaru“ a na zvýšení kapacity čištění
odpadních vod cukrovaru. Obě suroviny,
výpalky i voda, jsou zdrojem zápachu, který projekt odstraňuje. Zároveň fermentací
organických látek získáme značné množství bioplynu, které výrazně sníží potřebu
fosilního zemního plynu.
Dále se budou instalovat nové řezačky
řepy a odstředivky cukru. Tyto investice
výrazně sníží spotřebu energie a zvýší kvalitu výroby. Stejně jako v Českém Meziříčí
bude modernizováno balení cukru pro export, což zvýší kvalitu a sníží počet externích pracovníků.
V roce 2012 byla společnost rozšířena o lihovar v Kojetíně. Po uplynutí roku můžeme konstatovat, že to byla dobrá akvizice.
Lihovar Kojetín prokazuje své kvality a začíná potvrzovat svou návratnost. Je nutné
pokračovat v restrukturalizaci personálu,
nepotřebného majetku a plně využít kapacitních možností lihovaru.
Lihovar v Chrudimi je stabilně dobrým
provozem a plní všechny cíle.
Lihovar v Dobrovici patří k nové generaci
evropských lihovarů, vyrábějící bezvodý
líh z cukrové řepy. Od roku 2006, kdy byl
postaven, prokázal mnoho zlepšení a disponuje zkušeným personálem. Vstoupil
též do světa pohonných hmot v dopravě
a to svou výrobou paliva E-85.

Vedením společnosti bylo přislíbeno vykompenzování poklesu ﬁxních mezd vlivem poklesu hodin. Znamená to, že za
méně odpracovaných hodin dostanou
pracovníci stejně vysoké mzdy. Na druhou
stranu se však logicky očekává, že výsledky továren budou lepší, pracovníci kvaliﬁkovanější a celkový výsledek pozitivnější.
Tak to v TTD vždy bylo a vždy bude – vyšší
mzdy za lepší výsledky! To si musí uvědomit všichni!

Balení cukru v Mělníku krok po kroku zvyšuje svou úroveň. Instalací nových zařízení
(cukerní mlýn, paletizátor, balící stroje a automaty, řízení výroby, atd.) dosáhl značné
ﬂexibility, balící kapacity a kvality. To je vysoce ceněno našimi zákazníky a umožnilo
to zvýšení obchodních aktivit TTD.

Čeká nás rok 2013, rok, ve kterém bychom měli realizovat několik strategicky
důležitých investičních akcí. Jsou důležité k posílení konkurenceschopnosti TTD
a je nutné je chápat jako přípravu TTD na
období bez produkčních kvót, na období
liberalizace. V Českém Meziříčí uvažujeme o zvýšení zpracovatelské a výrobní
kapacity. V prvním kroku (kampaň 2013)

Díky dobré situaci na trhu s cukrem máme
dobré příležitosti společnost rozvíjet. Využijme toho!
Oldřich Reinbergr
předseda představenstva

Tereos NeWS !

02

Zaměstnanecký magazín

VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ

Exkurze do závodů

Senioři navštívili cukrovar
v Českém Meziříčí
Dne 4. října 2012 navštívila cukrovar v Českém Meziříčí více než
stovka seniorů z občanského sdružení Důchodci od Dědiny. Exkurze na ně udělal velký dojem, což také vyjádřili v děkovném
dopise zaměstnancům cukrovaru.
Vážený pane řediteli Světlíku,
chtěli bychom Vám ještě jednou poděkovat za to, že jste umožnil prohlídku cukrovaru v Českém Meziříčí.
Ještě pořád jsou v našich řadách lidé, kteří pamatují kampaně ve starém cukrovaru. To, co jsme ale viděli, je už o něčem
jiném. Možnost vidět moderní provoz
při běžném pracovním dnu jsme si neuměli ani představit. Ale díky vstřícnosti
Vás i pánů Sychry, Soukupa a Vomočila
a v neposlední řadě Vaší asistentky Stáni
Svobodové jsme měli možnost vidět příjem cukrovky, zpracování řepy, sušení řízků a jejich zpracování na pelety, vápenku,

vodní hospodářství, všechny ty různé dopravníky a veliké stroje.
Díky za všechny informace a odpovědi
na dotazy, které jsme ve třech skupinách
absolvovali ve vašem školicím středisku.
Děkujeme i za to, že přesun našich členů
probíhal celkem bez problému také díky
autobusu, který s Vaším svolením vjel přímo do areálu, a tím jsme měli ušetřenu
spoustu někdy již namáhavých kroků.
Ještě jednou náš veliký dík a přání, aby se
Vám všem ve vaší práci dařilo. Přejeme
všem hlavně hodně zdraví a radosti v pracovním, ale i v osobním životě.
Důchodci od Dědiny, o. s.

Kultura

Tereos TTD partnerem projektu
„Opočno Františka Kupky“
Opočenský rodák a světoznámý malíř František Kupka se stal pojítkem mezi městem Opočnem a jednou z nejvýznamnějších českých cukrovarnických společností, akciovou společností
Tereos TTD.
„Rozhodli jsme se podpořit opočenské
kulturní dění, jelikož významně překračuje hranice města, přivádí do našeho
regionu zajímavé osobnosti a zároveň
dává šanci mladým talentům. Pomocí rozmanitých kulturních akcí vytváří
možnost prožít úžasné okamžiky a potěšit duši nezapomenutelným hudebním
či divadelním zážitkem,“ říká ředitel cukrovaru České Meziříčí Josef Světlík. Jeho
slova tak popisují minulý ročník projektu „Opočno Františka Kupky“, který byl
kromě hudebních festivalů, divadelních
představení a výstav završen otevřením
Stálé expozice Františka Kupky a Luboše

Sluky v překrásných prostorách opočenského renesančního zámku. „František Kupka je považován za nejvýznamnějšího rodáka Královéhradeckého kraje a nás těší zájem
akciové společnosti Tereos, která je pro
Opočno významným partnerem a zaměstnává mnoho občanů nejen z Opočna, ale
i širokého okolí,“ říká starosta města Opočna Štěpán Jelínek. „V roce 2012 se nám konečně podařilo dokončit rekonstrukci adekvátních prostor, do kterých byla umístěna
stálá expozice s pečlivým výběrem obrazů
z tvorby Františka Kupky a s průřezem rozsáhlého a žánrově různorodého díla hudebního skladatele Luboše Sluky. V novém
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roce bychom rádi pokračovali pořádáním dalších, pro veřejnost atraktivních
a lákavých akcí.“ A na co se můžeme
těšit? „Máme v plánu nejen zajímavou
výstavu obrazů Josefa Čapka, ale i například koncert kapely Wohnout. Na
své si přijdou i milovníci divadla, měl by
nás navštívit snad i Jára Cimrman,“ říká
starosta Štěpán Jelínek. Jednání a zájem
ze strany společnosti Tereos TTD ukazuje, že tato významná ﬁrma se staví ke
kultuře a umění čelem a záleží jí na dění
v jejím okolí.
Štěpán Jelínek
starosta města Opočno

PRŮMYSL

Otázky pro...

ředitele dobrovických
továren Libora Gracla
již víme, že výběr dodavatele těchto prací nebyl šťastný a paradoxně právě v důsledku této opravy nás postihly problémy
s provozem tohoto zařízení a následně
obou závodů.

Po loňské rekordní a relativně klidné
kampani byla ta letošní komplikovanější. Je to tak?
Letošní kampaň byla opravdu z pohledu
zpracování řepy náročnější než ta předchozí. Mělo to dva hlavní důvody – průběh počasí a technické závady, které
postihly cukrovar Dobrovice. Deštivý začátek podzimu a velice brzký nástup zimy
a s ní spojených mrazů kladl větší nároky
jak na sklizňové práce, tak na následné
zpracování řepy. Myslím si však, že s tímto
úskalím jsme se úspěšně vypořádali a nebyly tím způsobeny vážnější zpracovatelské problémy. Druhým důvodem byly
technické závady, jednalo se především
o problémy spojené s turbosoustrojím 8
megawatt. Před vlastní kampaní proběhla na tomto zařízení střední oprava, která obnášela kompletní demontáž, revizi
a následné odstranění nedostatků. Nyní

Co je však potěšitelné, že dobrovický cukrovar a lihovar i přes výše uvedené obtíže
pracovaly v porovnání s loňským rokem
s vyšší průměrnou denní kapacitou. Jsem
velice rád, že se nám podařilo posunout
meziročně tuto laťku zase o něco výše.
Koncem kampaně došlo k několika
výpadkům energií. Čím byly zapříčiněny?
Skutečně jsme zaznamenali tři dny, ve kterých nás postihl výpadek elektrické energie. Prvotně se jednalo o výše zmiňovanou
poruchu turbogenerátoru, kde jak jsme
záhy zjistili, došlo k destrukci převodové
skříně a zařízení se tak pro nás stalo dále
nepoužitelným. Následně šlo o chybu obsluhy a poslední výpadek byl v důsledku
výpadku energetické sítě ČEZu. Výpadek
sítě je pro všechny zaměstnance cukrovaru noční můrou, továrna se zastaví, všude
se rozhostí zlověstné ticho, je to okamžik,
který nikdo nechceme dále zažívat. To, že
to neprospívá strojům, zařízení ani ekonomickým ukazatelům netřeba připomínat.
Do budoucna proto naší prioritou musí
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být stabilní a silná interní energetická síť.
Na toto bychom se chtěli v nastalém období zaměřit.
Je třeba však říci, že pracovní kolektiv prokázal velkou ﬂexibilitu, díky čemuž jsme
už druhý den po odstavení turbogenerátoru znovu dokázali provozovat továrnu
na plný výkon, za toto bych chtěl všem
poděkovat.
Letos probíhalo ve větším rozsahu zakrývání řepy slámou. Jak ho z pohledu
zpracovatele hodnotíte?
V současné době, kdy délka kampaní v závodech společnosti dosahuje 125 dnů, je
zakrývání řepy slámou velice významným
krokem pro udržení zpracovatelských kapacit. Již po dva roky jsme si mohli ověřit,
že se jedná o velice přínosnou činnost,
která ochrání řepu jak před silnými mrazy,
tak před nadměrným oteplením. Věřím, že
naši agronomové budou v nastalém trendu pokračovat a pro příští rok se jim podaří
zakrýt větší množství řepy. Jde o jednoznačně prospěšnou činnost a naše závody
ji vítají.
Jak se podařil přechod na čtyřsměnný
provoz?
Přechodu na čtyřsměnný provoz byla
v cukrovaru Dobrovice v rámci přípravného

PRŮMYSL

období věnována náležitá pozornost. Probíhal výběr zaměstnanců, školení, předávání zkušeností a zácvik na pozicích. Přechod byl díky tomu úspěšný a pro naše
zaměstnance v takto dlouhých kampaních
je jednoznačně přínosem. Tak jako v jiných
oblastech, i zde samozřejmě máme rezervy. Ihned po ukončení kampaně začínáme
připravovat semináře a školení zaměstnanců, aby pro ně bylo zvládnutí jejich nových
profesí snazší. Abychom zajistili maximální
výsledek tohoto procesu, je třeba zkušenosti nejen předávat, ale nabyté vědomostí i prověřovat. Proto připravujeme
pro zaměstnance po absolvování balíčku
školení i závěrečné přezkoušení.
Co je třeba zlepšit v organizaci údržby, aby kampaň 2013/14 proběhla bez
problémů?
Je třeba mít na paměti, že cukrovar i lihovar Dobrovice patří mezi nejvýznamnější
evropské závody v oboru. Z tohoto titulu jsou na ně kladeny i náročné požadavky. Je proto nezbytně nutné, abychom
v nastalém období věnovali maximální
pozornost organizaci a kvalitě údržbových prací. Chtěli bychom ještě více pokročit ve využívání závěrů veškerých diagnostických metod. Chtěli bychom více
využít zkušeností našich dlouholetých
zaměstnanců a v neposlední řadě chceme ve větší míře čerpat zkušenosti od
našich kolegů v rámci mateřské společnosti Tereos. V současné době se rozjíždí
v závodech skupiny nový program řízení
údržby, a to je právě jedna z důležitých
věcí, která nám do budoucna při správné
aplikaci a používání přinese v konečném
důsledku zlepšení kampaňových výsledků v oblasti spolehlivosti a provozuschopnosti zařízení.

V Dobrovici se chystá velká investice
do čistírny výpalků a odpadních vod,
která ovlivní nejen cukrovar a lihovar,
ale i celé město. Co si od ní slibujete?
Jedná se o investiční akci, která má dva
ohromné přínosy. Výrobu bioplynu a odstranění zápachu z výpalků a pracích vod.
Obyvatele města bude zajímat především
význam ekologický. Instalací zařízení dojde
k odstranění výpalků jako takových. A jestliže odstraníme příčinu zápachu, jde o ten
nejlepší způsob, jak odstranit i samotný pachový projev. Během vlastní řepné kampaně se pak využije dostatečné kapacity zařízení na intenzivní přečišťování pracích vod
cukrovaru. Pokles koncentrace těchto vod
bude v konečném důsledku znamenat významné snížení zápachu, jenž dlouhodobě
obtěžuje obyvatele Dobrovice a blízkého
okolí. Celá akce má potom v rámci globální
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ekologizace významný přínos ve výrobě obnovitelného zdroje energie. Dojde
k nahrazení nemalého množství fosilního
paliva – zemního plynu – v řepné kampani. V sirobové kampani pak počítáme, že
produkovaný bioplyn zajistí v plné míře
energetické nároky lihovaru. Myslím si, že
tento projekt je velice přínosný a v současné době je naším hlavním úkolem jeho
co nejkratší realizace.
Slovo na závěr
Děkuji zaměstnancům obou dobrovických závodů za úspěšné dokončení letošní dlouhé a náročné řepné kampaně. Jsou
před námi nové výzvy, nové úkoly. Je třeba
zpracovat uskladněný sirob, vyexpedovat
cukr ze sil a zvládnout významné investiční projekty. Na závěr bych chtěl všem
spolupracovníkům popřát mnoho zdraví,
štěstí a pracovního elánu.

PRŮMYSL

Po kampani

Náročná, ale úspěšná kampaň
v Českém Meziříčí
Kampaň byla svojí délkou a objemem zpracované řepy podobná té předešlé. Zpracování řepy bylo
zahájeno 17. září 2012 a ukončeno 18. ledna 2013, kampaň trvala 123,5 dne. Bylo zpracováno 865 tisíc
tun řepy, z níž se vyrobilo 115 tisíc tun cukru a 33 tisíc tun pelet. Výroba cukru byla o téměř 8 tisíc
tun nižší než v loňském roce, což bylo dáno o 0,38 % nižší cukernatostí řepy a také vyšší výrobou
černého sirobu ke konci kampaně. Výroba pelet byla téměř na chlup stejná, pouze o 5 tun nižší než
v předešlé kampani.
Tím podobnost s loňskou kampaní končí.
Hlavní rozdíl byl v průběhu počasí, kdy část
sklizně probíhala za mokra a prosincové
mrazy se střídaly s oblevou. To mělo značný vliv na zpracování řepy, hlavně ke konci
kampaně. Kromě zhoršené kvality řízků se
to projevilo na zhoršené ﬁltrovatelnosti
šťáv, zejména po 2. saturaci, velkými výkyvy a celkovým zvýšením zavápnění lehké
šťávy, zvýšením barvy cukru a vyšší výrobou černého sirobu. Dalším důsledkem je
větší objem zachycené hlíny v kalištích.
Přesto mohu konstatovat, že se podařilo
cíle kampaně splnit. Naši zaměstnanci se
dokázali i se ztíženými podmínkami vyrovnat a za to bych jim všem chtěl poděkovat.
Vyzkoušeli jsme si nové postupy – přidávání enzymu Dextranáza pro zlepšení ﬁltrovatelnosti šťávy po 2. saturaci a také
zakrývání řepy plachtou, které dosáhlo
lepších výsledků než zakrývání slámou.
Ke konci roku jsme začali testovat novou
čistírnu odpadních vod. Velmi důležitý byl
také přechod ze třísměnného provozu na
čtyřsměnný. Po rozběhnutí kampaňového
provozu se vytipovaní zaměstnanci museli
zaučit a od 1. prosince nastoupili na nové
pozice obsluh řízení technologie, především do velínů. Nebylo to jednoduché, ale
podařilo se to!

Jsem rád, že nedošlo k problémům ve
vztahu cukrovaru k okolním obcím, životnímu prostředí a na úseku požární ochrany. Bohužel se nám ale nepodařila kampaň
bez pracovního úrazu. Dne 27. září došlo
k poranění prstu brigádnice při výrobě bigbagů.
Celkově mohu říci, že kampaň byla úspěšná a cíle byly splněny. Ještě jednou všem
zaměstnancům za její průběh děkuji a přeji
jim hodně zdaru v nadcházejícím údržbovém období.

Nová čistírna odpadních vod
V právě skončené kampani byla v Českém Meziříčí do provozu uvedena nová
čistírna odpadních vod (ČOV). Můžeme
s uspokojením konstatovat, že tato pro
další činnost cukrovaru velmi důležitá
investice ve výši 100 mil. Kč se vyrovná
s vysokými nároky na kvalitu vypouštěné
vody a výrazně přispěje ke zlepšení životního prostředí.
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Koncepce ČOV je založena na aplikaci
nejprogresivnějšího vysokorychlostního
anaerobního předčištění pomocí granulované anaerobní biomasy před aerobním
dočištěním na vlastní aerobní ČOV. Tato
kombinace je ekonomicky nejvýhodnější.
Anaerobní předčištění má následující výhody proti aerobnímu procesu:
1) Odstraní 90 % znečištění s minimálními
nároky na elektrickou energii
2) Převádí pouze 2% odstraněného znečištění na biomasu
3) Převádí odstraněné znečištění na bioplyn, který lze využít pro potřeby cukrovaru jako adekvátní náhrada zemního
plynu při sušení řízků
4) Recirkulace anaerobně vyčištěné vody
do pracích okruhů cukrovaru vyloučí
nutnost dávkování vápna na udržení alkality plavící a prací vody
Pavel Sychra
Cukrovar České Meziříčí

SKUPINA TEREOS

Hospodářské výsledky

Tereos v uplynulém
hospodářském roce výrazně rostl
Rok proběhl v příznivém prostředí s rekordními výnosy cukrové řepy a soustavně vysokými cenami
cukru. V účetním období od 1. 10. 2011 do 30. 9. 2012 dosáhl koncern Tereos tržeb ve výši více než
5 mld. EUR (125 mld. Kč), což představuje 14% nárůst. Provozní hospodářský výsledek rovněž vzrostl,
a to o 20 %, přičemž upravená EBITDA byla ve výši 904 mil. EUR (23 mld. Kč).
Růst hospodářských výsledků již po několik let za sebou je výsledkem dlouhodobé
strategie družstevního koncernu, který
provedl zejména po reformě z roku 2006
rozsáhlou restrukturalizaci výroby a od
roku 1992 rozvinul strategii mezinárodní
expanze, díky které se stal 4. největším
cukrovarnickým koncernem na světě.
Koncern využívá dobrých výsledků k pokračování v politice investic, a zejména
k posílení konkurenční schopnosti na evropské i mezinárodní úrovni.

Ekonomické prostředí
V situaci poznamenané hospodářskou krizí
v Evropě světová spotřeba cukru dále roste o cca 2 % ročně. 80 % světové produkce cukru dnes pochází ze třtiny, a samotná
Brazílie představuje 50 % světového vývozu. Evropský trh se od reformy z roku 2006
stal deﬁcitním a je do velké míry závislý na
dovozu.
Účetní období 2011/12 bylo poznamenáno
prvním poklesem produkce třtiny v Brazílii
za posledních 10 let, což na počátku období vedlo k růstu světových cen cukru na
historicky vysokou úroveň.

Změny v koncernu Tereos
v poslední době
Tereos rozšířil své portfolio výrobků ve
Francii, když ve spolupráci s ﬁrmou Dupont uvedl do provozu první jednotku na
výrobu betainu z řepných lihovarských
výpalků na světě. Tereos odkoupil škrobárnu Haussimont, čímž rozšířil své portfolio surovin o bramborový škrob. Závod
Lillebonne zahájil rozšíření výroby směrem
k potravinářské produkci spuštěním výroby lepku.
Tereos pokračuje v mezinárodní expanzi.
V Evropě se koncern posílil odkoupením
lihovaru Kojetín v ČR. V říjnu 2012 bylo
oznámeno odkoupení rumunského cukrovaru Ludus. Díky této základně ve Střední

Zvýšení tržeb na 5 mld. EUR
(+14 %)
Rekordní upravená EBITDA
ve výši 904 mil. EUR (+20 %)
Čistý hospodářský výsledek
313 mil. EUR (+332 %)
Další snižování ukazatele
zadluženosti z 2,7x na 2,2x (čistá
zadluženost/upravená EBITDA)
Zpracování řepy: rekordní
úroda řepy v Evropě, zahájení
investičního plánu na snížení
nákladů na energie, zahájení
podnikání v Rumunsku
Zpracování třtiny: pokles úrody
třtiny v Brazílii (klimatické vlivy),
rozšíření plantáží, mechanizace
a kogenerace z bagasy
Zpracování obilí: externí růst
(Haussimont, Halotek, Selby),
výstavba první škrobárny na obilí
v Číně, dále na kukuřici v Brazílii,
rozjezd potravinářské výroby
v Lillebonne.
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Evropě bude Tereos schopen doprovázet
své průmyslové odběratele na trhy, kde
v nejbližších letech spotřeba cukru nutně
poroste.
V Číně Tereos v partnerství s koncernem
Wilmar, který je největším potravinářským koncernem v Asii, zahájil výstavbu
první škrobárny na obilí v jihočínském
Dongguanu.
V Brazílii byla rovněž zahájena výstavba
škrobárny na kukuřici, a to v Palmitalu v jižní části střední Brazílie.
Předseda představenstva Tereosu Alexis
Duval prohlásil: „Tereos vykázal vynikající
výsledky s nárůstem tržeb o 14 % a EBITDA
o 20 %.
Tyto výsledky svědčí o příznivé ekonomické situaci v uplynulém období a přináší
ovoce naší dlouhodobé strategie poznamenané rozsáhlou restrukturalizací výroby, úspěšnou mezinárodní expanzí a rozšířením portfolia výrobků. Díky dobrým
výsledkům můžeme pokračovat v investičním plánu k posílení vlastní konkurenční
schopnosti a upevnění svých pozic.“

DOBROVICKÁ MUZEA

Úspěšná sezóna

Dobrovická muzea za rok 2012
navštívilo přes 15 000 návštěvníků
Necelé tři roky po otevření se tak unikátní muzeum cukrovarnictví, lihovarnictví, řepařství a města
Dobrovice zařadilo mezi nejnavštěvovanější turistické cíle na Mladoboleslavsku.
Mladá Boleslav Na Karmeli a Střední školy
zahradnické Kopidlno.

Cestu si do Dobrovice nachází nejen jednotlivci, ale i školní a zájmové skupiny nejen z blízkého okolí. Význam Dobrovických
muzeí je skutečně nadregionální. Možnost
zažít cukrovarnickou kampaň v roce 2012
využily například i školní skupiny z Klatov,
Českých Budějovic či ze Šumperka, lidé ze
Slovenska, Francie, Moldávie, Turecka či
Japonska.

Pro skupiny z mateřských a základních
škol je po předchozím objednání na doplnění připraven i speciální výukový program „Vítání jara“. Zahrnuje prohlídku
expozice Muzea města Dobrovice, přizpůsobenou věku dětí, doplněnou o tradiční pohanské a křesťanské velikonoční
zvyky a připravena je také interaktivní
tabule, moderní počítačová technologie
s tematickými úkoly.

Dobrovická muzea to dotáhla
až do knížky pro děti
V září 2012 se v Dobrovických muzeích
usadila strašidla a pohádkové bytosti z Kočovného muzea strašidel v Plzni. Dobrovice a místní cukrovar inspirovaly principála
muzea Zdeňka Zajíčka k sepsání speciální
cukrové pohádky. Pohádka se objevila
v nově vydané knížce Přehršle pohádek
a pověstí z Čech, Moravy a Slezska.

Výstava Svět panenek a hraček
s doprovodným programem
Na úspěšnou pohádkovou akci uskutečněnou v září 2012 se Dobrovická muzea
rozhodla navázat i v tomto roce. Od 1.
března do 5. dubna bude k vidění výstava panenek a hraček ze soukromé sbírky
Aleny Sládkové, vydavatelky časopisu
Panenka (www.panenka.eu), obohacená
o ukázky z procesu výroby panenky a o

Přehled akcí v 1. pololetí 2013
od 1. 2. sezónní exkurze do lihovaru
(zahrnuta i prohlídka rozšířené
expozice lihovarnictví)

Markéta Čekanová – Zdeněk Zajíček,
PŘEHRŠLE pohádek a pověstí z Čech, Moravy a Slezska, ilustroval Vhrsti.

sběratelské rarity. Klučičí pozornosti určitě neuniknou dřevěné a technické hračky, houpací koně, medvědi a medvídci. Součástí výstavy je také „Jarní dílna“
zaměřená na tvůrčí činnosti a expozice
velikonočních dekorací vytvořených studenty SOŠ a SOU Horky nad Jizerou, ISŠ

Návštěvnost
Dobrovických muzeí 2010–2012

3. – 5. 4. Výstava Svět panenek
a hraček + Jarní dílna
1. 5. – 31. 5. Výstava „Židé v boji
a odboji“
18. 5. Sportovní rodinný den, 2. ročník
9. 6. Mladoboleslavský komorní
orchestr
Více informací o plánovaných akcích k nalezení na stránkách Dobrovických muzeí
– www.dobrovickamuzea.cz nebo na vyvěšených plakátech v okolí.
Lenka Suchomelová
Doborvická muzea

Návštěvnost za rok 2012

Dobrovická muzea

počet návštěvníků:
Škoda Auto Muzeum
Dobrovická muzea
Muzeum Mladoboleslavska
Templ Mladá Boleslav
Kosmonosy Muzeum

rok / počet návštěvníků:
2012
2011
2010

68 743
15 412
12 154
8 109
238

24. 2. Brontosauři revival
(folkové odpoledne s písničkami
Honzy Nedvěda)

Exkurze do závodu
15 400
11 300
8 700

*Před otevřením Dobrovických muzeí

2012
2011
2010
2009*
2008*
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5 400
4 500
2 800
cca 1 600
cca 1 600

infolinka: 326 900 190

