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Vážené kolegyně,
vážení kolegové,
další cukrovarnická kampaň je
v plném proudu, naplno pracují i všechny tři naše lihovary a balicí centrum v Mělníku,
přesto věřím, že si najdete
chvilku k prolistování třetího
letošního čísla zpravodaje Tereos News.

VÝROBA CUKRU JE
V PLNÉM PROUDU
strana 2

Protože během náročné kampaně mátě jistě všichni myšlenek na výrobu cukru a lihu
plnou hlavu (někdy možná až
nad hlavu), je toto číslo zpravodaje pojaté tematicky trošku odlehčeně a místo tradičních informací o investicích,
výnosech cukrové řepy nebo
apelů na nutnost efektivity
výroby se věnuje spíše méně
vážným záležitostem.
Jako obvykle v něm najdete
dvě stránky novinek a zajímavostí z mateřské společnosti
Tereos, ty nemohou chybět.
Dále se ale dočtete o sponzorských aktivitách naší společnosti, o akcích, které připravují Dobrovická muzea nebo
o mimořádném sportovním
úspěchu Ládi Žaluda z dobrovického lihovaru, který se
v Drážďanech postavil na start
běžeckého maratonu.
Příjemné čtení!
 Jakub Hradiský
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Valná hromada
společnost

RŮZNÉ

Tradice

V Nymburce se uskutečnilo tradiční
předkampaňové setkání zaměstnanců
Tradiční předkampaňové setkání zaměstnanců společnosti se uskutečnilo v září v Nymburce. Na
programu byly jako obvykle přednášky odborných ředitelů, stejně jako v loňském roce byly zařazeny prezentace ředitelů jednotlivých továren.

Z

aměstnanci, kterých se ve velkém sále
Sportovního centra Nymburk více než
350, tak měli možnost vyslechnout si situaci společnosti od cukrové řepy, přes průmysl, obchod a ekonomiku až po ﬁnance.
Zazněly také informace z Dobrovických
muzeí. Celý program jako již tradičně uzavřel svým závěrečným slovem generální
ředitel společnosti Oldřich Reinbergr.
Zpestřením celého setkání potom byl již
druhý ročník vědomostního cukrovarnicko – lihovarnického kvízu. Zatímco v loňském roce se ho zúčastnili pouze zástupci

továren a vedení společnosti, letos bylo
startovní pole širší. Kromě reprezentantů
továren totiž soutěžili i zástupci agronomického, obchodního, IT a ﬁnančního oddělení spolu se zástupkyní Dobrovických
muzeí. Cukrovar Dobrovice tak reprezentoval Ondřej Urban, lihovar Dobrovice
Zdeněk Truksa, cukrovar České Meziříčí
obhájce loňského prvenství Aleš Herzán,
balicí centrum Mělník Ondřej Vobruba,
lihovar Chrudim Lenka Vodrážková a lihovar Kojetín Jaroslav Korec. Agronomické
oddělení vyslalo Michala Prause, obchodní oddělení Tomáš Vrbu, ekonomické a IT
oddělení Lucii Ryglovou, ﬁnanční oddělení

Michaelu Miškovskou a Dobrovická muzea
Hanu Hlaváčovou.
Soutěž se skládala opět z 15 otázek z cukrovarnického a lihovarnického oboru. Vítězem se stal borec z obchodního oddělení
Tomáš Vrba. Právem hrdý vítěz obdržel od
společnosti dárkový koš plný pochoutek,
který mu jistě při snaze prodat všechny výrobky společnosti z letošní kampaně přijde
vhod. Zbylí soutěžící dostali tašku s dárkovými předměty s logem Tereos TTD.
Všichni účastníci prokázali výjimečné vědomosti a rozhodně si zaslouží uznání za
projevenou odvahu nést svou kůži na trh,
odhalit své znalosti před kolegy a snad je
i trošku pobavit.

Předpoklad výroby cukru

Cukrovarnická kampaň
2013/14 v České republice a na Slovensku
V posledním zářijovém týdnu bylo zahájeno zpracování cukrové řepy ve většině cukrovarů
v České republice.

N

ejdříve zahájili kampaň v Opavě –
Vávrovicích, 23. 9. 2013. Ve středu
25. 9. začalo zpracování cukrovky nejen
v cukrovaru Dobrovice, ale také v Hrušovanech nad Jevišovkou, Litovli a Vrbátkách. V pátek 27. 9. navázal cukrovar
v Českém Meziříčí a jako poslední, stejně jako loni, zahájil činnost prosenický
cukrovar, zpracování řepy tam započalo až 1. října 2013. V roce 2012 byla kampaň v českých cukrovarech zahájena
přibližně o týden dříve, v roce 2011 již
8. až 19. 9., v roce 2010 v termínu 17. 9. až
1. 10. a v roce 2009 pak 15. 9. až 1. 10.

v letošním roce sklizeň cca 4,5 mil. tun
cukrové řepy standardní jakosti z cca
62 tis. hektarů, z toho asi 15 % pro výrobu
kvasného lihu, výrobu cca 430 tis. t cukru, tj. asi 15 % nad kvótu ČR a nad úroveň
tuzemské spotřeby. Za podstatně nižšími

odhadovanými údaji je třeba hledat
špatný průběh počasí prakticky po
celé vegetační období. Předkládaná
data jsou hrubým – orientačním odhadem ze začátku sklizně řepy, přesnější odhad lze očekávat až v průběhu kampaně.

Na Slovensku mají náskok
Cukrovar v Seredi (Slovenské cukrovary s.r.o.) zahájil kampaň 11. 9. 2013, její
ukončení očekává 11. 1. 2014 s celkovým odhadem produkce 76 tis. t cukru. Ve společnosti Považský cukor, a.s.,
zahájili kampaň v cukrovaru Trenčianská Teplá 25. 9. 2013, konec odhadují
na 28. 12. s výrobou 80 tis. t cukru.

Ministerstvo zemědělství také k 17. 9.
2013 zveřejnilo 1. odhad údajů o pěstování řepy a výrobě cukru v ČR v hospodářském roce 2013/14. Vyplývá z něj,
že z vlastních zdrojů ČR lze očekávat

 zdroj: www.cukr-listy.cz
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HOSPODAŘENÍ

KRÁTCE …

Valná hromada

Změna účetního období
přinesla další valnou hromadu
V souvislosti se změnou účetního období z 1. 10. až 30. 9. na 1. 4.
až 30. 3. se 11. září 2013, tedy necelý půlrok po březnové valné
hromadě, uskutečnila další řádná valná hromada společnosti Tereos TTD, a. s. Valná hromada hodnotila období od 1. 10. 2012 do
31. 3. 2013.

J

ak informoval agronomický řediteli
Karel Chalupný, v tomto období byla
zajištěna kontraktace 36 680 hektarů pro
osev ročníku 2013/2014. Pro rok 2013/2014
tak pěstuje cukrovku celkem 457 pěstitelů, což je o 12 pěstitelů více než v loňském
roce.
Obchodní úsek pod vedením Martina Koláře v období od října 2012 do března 2013
intenzivně pracoval na prodeji všech výrobků společnosti. Celkově bylo v tomto
období prodáno 144 tis. tun cukru, z toho
bylo 43 tis. tun cukru nadkvótového. Dále
se podařilo prodat 330 tis. hektolitrů bioetanolu, z něhož bylo více než 75 % dodáno zákazníkům v České republice. Druhým
nejvýznamnějším trhem z pohledu prodeje bioetanolu je Německo, kde společnost
Tereos TTD navázala přímou spolupráci s
nadnárodními petrolejářskými společnostmi. Společnost Tereos TTD patří také mezi
významné průkopníky v oblasti výroby
obnovitelných kapalných paliv v České republice. Celkem se podařilo prodat 42 tis.
hektolitrů paliva E85, které je možné natankovat již na 275 čerpacích stanicích po
celé České republice.
Vedle lihu pro energetické účely společnost prodala během 6měsíčního období

také 166 tis. hektolitrů lihu pitného. Ten je
dnes z obou lihovarů dodáván jak na český a slovenský trh, tak i do Německa, Rakouska a Polska. Hlavní část realizovaných
prodejů míří k dlouholetým obchodním
partnerům vyrábějícím lihoviny. Další část
je určena pro kosmetické, farmaceutické
účely a pro výrobu octa. Objem prodaného lihu byl výrazně ovlivněn metanolovou kauzou ze začátku období, její dopady se naštěstí částečně podařilo zmírnit
dobrou spoluprací s kolegy z mateřského
Tereosu.
Ve sledovaném hospodářském období
bylo také prodáno celkem 83 tis. tun pelet. S ohledem na přetrvávající konzervativní přístup českých zemědělců v užití
pelet nacházejí uplatnění především na
zahraničních trzích jako je Itálie, Německo,
Polsko a Skandinávie.
Ekonomický ukazatel EBITDA marže činil 22,2 %. EBITDA marže v minulém dvanáctiměsíčním ﬁskálním roce byla 24,2% .
Rentabilita tržeb meziročně poklesla z 16,5
% na 13,8 %. Jde sice o snížení výkonnosti
těchto dvou ukazatelů, přesto lze hodnocený zkrácený hospodářský rok podle
ekonomického ředitele Jana Vosáhla považovat za velmi úspěšný.

Zástupci největších francouzských
družstev navštívili Dobrovici
Zástupci patnácti největších francouzských družstevních společností (tzv.
Promocoop) navštívili na pozvání předsedy dozorčí rady Tereos TTD Alexise
Duvala Dobrovici. Během dvoudenní
návštěvy si francouzští hosté prohlédli
Dobrovická muzea, cukrovar i lihovar.
V budově muzea také proběhla celodenní konference. Kromě Dobrovice
navštivili také zámek Loučeň a Strahovskou knihovnu v Praze.

Tereos NeWS !

03

Zaměstnanecký magazín

Tereos TTD podpořil další
kulturní akci v Opočně
Světová premiéra opočenské mše
rodáka Luboše Sluky Missa Votiva
v podání Katedrálního sboru z pražského chrámu sv. Víta konaná za
podpory Tereos TTD v Opočně sklidila velký ohlas a opět potvrdila, že
kultura je pro region Opočna srdeční záležitostí. „Rád bych poděkoval,
že se díky podpoře a vstřícnému
postoji Tereos TTD mohla takto velká kulturní akce uskutečnit,“ napsal
v dopise řediteli cukrovaru České
Meziříčí Josefu Světlikovi starosta
Opočna Štěpán Jílek.

Zástupci Tereos TTD se
zúčastnili PETROLsummitu
Zástupci Tereos TTD se zúčastnily
7. ročníku PETROLsummitu – setkání profesionálů a příznivců oboru
pohonných hmot, čerpacích stanic
a podpory mobility. Konference byla
rozdělena do dvou bloků, v dopoledním programu zazněly přednášky
především k aktuální situaci na trhu
s pohonnými hmotami v souvislosti
s přijetím novely zákona o pohonných hmotách, který má ambici stát
se zlomovým bodem k nápravě trhu
pokřiveného daňovými podvody.
Těžištěm druhého bloku konferenčního programu bylo uplatnění prémiových paliv a vysokoobjemových
biopaliv B100 a E85 a alternativního
CNG v dopravě a porovnání s vývojem tuzemského autoparku. Zkušenosti se zaváděním nových paliv do
prodeje na čerpacích stanicích, jakož
i hodnocení dlouhodobých zkušeností s provozem vozidel na nová
paliva podtrhla praktické zaměření
letošního programu konference.

Agrární komora ocenila
Oldřicha Reinbergra
Při příležitosti 20. založení Agrární
komory České republiky byly oceněný osobnosti, které se významně
zasloužily o rozvoj této zemědělské
nevládní organizace. Na slavnostním
setkání v pražském paláci Žofín obdržel ocenění za dlouholetou práci
a přínos Agrární komoře ČR také
předseda představenstva a generální ředitel Tereos TTD Oldřich
Reinbergr, který několik let zastával
v Agrární komoře funkci místopředsedy.

SKUPINA
SKUPINA TEREOS

Rozhovor s Alexisem Duvalem

Konkurenceschopnost
jako priorita
Alexis Duval, předseda představenstva skupiny Tereos, vysvětluje
právní a hospodářský kontext našich aktivit a hovoří o výzvách a
výhodách skupiny.

Zemědělsko-potravinářský
průmysl prochází hlubokými
změnami. Jaké jsou jejich
příčiny?
Alexis Duval: Je obecně známo, že
potravinářské trhy se vyznačují vysokou
odolností vůči hospodářským krizím.
Přetrvávající ekonomické problémy se
však v Evropě začínají lokálně projevovat
poklesem spotřeby. V Brazílii a v Číně naopak hospodářský růst v posledních letech
umožnil dosažení plné zaměstnanosti a
dochází zde ke zvyšování platů. Milióny
lidí v těchto zemích tak poprvé dosahují
na spotřební standardy západního světa.
Jak ukázaly nedávné protesty za lepší
školství a veřejné služby v Brazílii, jejich
očekávání v oblasti zlepšování životní
úrovně jsou vysoká. V důsledku tohoto vývoje se podle odborníků světová
nabídka potravin bude muset do roku
2050 zdvojnásobit. To je velká výzva,
protože dostupnost zemědělské půdy
celosvětově klesá. Klíčovou otázkou
v budoucích letech tedy bude zvýšení
zemědělské produktivity a výnosů.

Liberalizace
evropského trhu
s cukrem
Od roku 1968 probíhá regulace
evropského trhu s cukrem v rámci tzv.
společné tržní organizace
(STO) zřízené v rámci Společné
zemědělské politiky (SZP). Tato
regulace se vztahuje na výrobu cukru
v Evropské unii, na dovoz cukru do
Evropské unie a na vývoz cukru z ní.
Společná organizace trhů s cukrem
byla od svého vzniku několikrát
reformována a v roce 2017 bude
zrušena. Budou zrušeny kvóty na
výrobu cukru a izoglukózy i jako
mechanismy podpory cen. Evropský
trh tak bude otevřenější a vzroste míra
cenové volatility.

Jak tento vývoj ovlivňuje trhy,
na kterých působí skupina
Tereos?
Alexis Duval: Naše trhy se vyznačují
rostoucí volatilitou cen zemědělských
surovin. Cenová volatilita odráží nárůst
světové poptávky, zvýšení výrobních
nákladů způsobené růstem platů na jižní
polokouli a malý zájem veřejných institucí na regulaci této volatility.
Jedním z příkladů ilustrujících tuto
skutečnost je reforma evropského cukerného režimu. Zrušení režimu cukerných
kvót bude mít dopad nejen na evropské odvětví cukrové řepy, ovlivní také
škrobárenský sektor, výrobce třtinového
cukru, kteří mají privilegovaný přístup
na evropský trh, ale také světový trh,
protože Evropa bude opět mít možnost
vyvážet cukr na světový trh.

Je skupina Tereos připravena
čelit těmto změnám?
Alexis Duval: Naše skupina má několik
silných stránek, které budou hrát
důležitou roli během těchto změn. Naše
závody se nacházejí ve velmi výnosných
zemědělských oblastech. Další výhodu

představují také vysoká kvalita a velká
kapacita našich průmyslových závodů.
Naše konkurenceschopnost by nám měla
umožnit udržet krok s růstem světové
spotřeby. Díky diverzifikaci a díky mezinárodní působnosti můžeme lépe
čelit cenové volatilitě. Další výhodou je
družstevní organizace pěstitelů, která
umožňuje soustředit se na dlouhodobé
cíle.
Konkurenceschopnost musí být za těchto
okolností hlavní prioritou. Řízení našich
výrobních nákladů čelí různým výzvám:
zvyšování platových a logistických
nákladů v Brazílii, energetické a ekologické náklady v Evropě, růst cen obilovin a zemědělských vstupů. Proto byly
ve všech třech divizích skupiny zahájeny
optimalizační programy: Guarani 2015/16,
Performance.
Tereos Syral 2015 a významné investice
do snížení spotřeby energie v odvětví
cukrové řepy. Nesporně silnou stránkou
jsou v této situaci vysoká profesionalita,
zaangažování a motivace zaměstnanců a
zaměstnankyň skupiny.
Počítám s Vámi se všemi, doufám, že se
chopíte těchto výzev, a děkuji Vám za to.

ZÁPISNÍK
Alberto Pedrosa 6. srpna nastoupí do funkce generálního ředitele
společnosti Guarani. Alberto Pedrosa pochází z Brazílie a má dlouholeté
zkušenosti z různých průmyslových odvětví. Působil v chemickém, farmaceutickém, automobilovém a železničním průmyslu. Pracoval pro velké skupiny
jako Rhône-Poullenc, Rhodia, Alstom či Renault.
Anne Wagner byla jmenována ředitelkou pro výzkum a vývoj skupiny
Tereos. V této funkci odpovídá za navrhování strategie skupiny v oblasti
výzkumu a vývoje. Zajišťuje rovněž koordinaci současných funkcí v oblasti
výzkumu a vývoje v jednotlivých divizích skupiny. Anne Wagner zároveň
zůstává ve funkci ředitelky pro výzkum a vývoj společnosti Tereos Syral.
Damien Girault-Husson 11. března 2013 nastoupil do skupiny Tereos
jako ředitel pro financování kapitálových trhů. Vystudoval École supérieure
de commerce v Paříži a získal magisterský titul z obchodního práva na pařížské
Univerzitě Panthéon-Assas. 12 let působil v obchodní bance Crédit Suisse v
odvětví fúzí a akvizic, poté v odvětví financování akciemi.
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SKUPINA TEREOS

Tereos France

Tereos Syral

Energeticky
úspornější
závody

Performance 2015

V závodech společnosti
Tereos France pokračuje
realizace programu
zaměřeného na úspory
energie.
Connantre

Marckolsheim

Společnost Tereos Syral Europe na jaře zahájila optimalizační
program «Performance 2015», jehož cílem je opětovné
vybudování konkurenceschopnosti.

R

eforma evropského cukerného režimu
bude mít dopad rovněž na trh s izoglukózou, na kterém působí společnost
Tereos Syral. Po několikaletém období
externího růstu a zvyšování kapacity
závodů společnost Tereos Syral nyní zavádí program zaměřený na zvýšení konkurenceschopnosti svých aktivit na evropském trhu, jehož cílem je konsolidovat

organizaci společnosti a čelit volatilitě
cen obilovin.

Mobilizace vedení
Vedení jednotlivých úseků společnosti
Tereos Syral Europe začala pracovat na
vyhledávání příležitostí k optimalizaci za
účelem zvýšení konkurenceschopnosti. Již
v září odstartují první akční plány.

Guarani 2015/16

První výsledky
Společnost Guarani v roce 2012 zahájila realizaci velkého strategického plánu za účelem optimalizace organizace a produktivity
společnosti, jejímž cílem bylo stát se nejkonkurenceschopnější
brazilskou cukrovarnickou společností.

A

ktivita jednotlivých týmů a různé
projekty realizované v roce 2012/13
ve společnosti Guarani přinášejí ovoce.
Výroba cukrové třtiny v sezóně 2012/13
vzrostla o 11,7 % na 18,2 tun cukrové
třetiny a odhady týkající se probíhající
kampaně hovoří o překročení hranice 20
miliónů tun zpracované třtiny.
Produkce cukru a alkoholu společnosti
Guarani tedy opět stoupá a společnost
zároveň realizuje úspory energie ve svých
závodech. Tyto úspory spolu s investicemi do rozvoje výrobní kapacity v oblasti

výroby elektřiny umožňují společnosti
Guarani rozvíjet prodej elektřiny do
veřejné sítě.

Významné pokroky
«Velké části cílů stanovených pro rok
2012/13 se již podařilo dosáhnout a byly
učiněny významné pokroky», zdůrazňuje
Jacyr Costa, ředitel divize cukrové
třtiny skupiny Tereos. Do realizace
optimalizačních programů, jejichž účelem
je vybudovat společnosti Guarani pozici
lídra brazilského trhu s cukrem, se svou
invencí zapojují všichni pracovníci.
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D

o roku 2016 bude investováno
100 miliónů eur do energetických
úprav a do eliminace mazutu, který je
v současné době nejdražším zdrojem
energie, z energetického zásobování
závodů Tereos France. V rámci těchto
úprav již byl nainstalován nový plynový kotel v závodě v Origny a byly
provedeny energetické úpravy v
závodech v Bucy. Nyní jsou na řadě
závody v Escaudoeuvres, Connantre,
Artenay, Chevrières a Attinu.

15% úspora energie
Úpravy provedené mezi lety 2012 a
2016 ve výsledku umožní 15% snížení
spotřeby energie a emisí CO2 v závodech Tereos France. Tento program
energetických úspor se týká všech
cukrovarů společnosti Tereos France.

VNĚJŠÍ VZTAHY

KRÁTCE …

Ocenění

Instalace nového varostroje
v Dobrovici lákala diváky
Příjezd a instalace nového varostroje
do dobrovického cukrovaru budila
rozruch mezi kolemjdoucími. Desítky tun těžké zařízení totiž bylo
nutno dopravit na místo na varně
střechou za pomoci dvou ne zrovna
malých jeřábů.

Úspěch v žebříčku 100
nejvýznamnějších ﬁrem v ČR
Společnost Tereos TTD obsadila 75. místo celkově a 3. místo v kategorii Potravinářství a tabákový průmysl.

N

a pražském Žofíně
vyvrcholil
další ročník ankety
100 nejvýznamnějších
ﬁrem České republiky Czech Top 100. Při
vyhlášení výrazně zabodovala i společnost
Tereos TTD, a. s., která
se celkově umístila na 75. místě a především obsadila 3. pozici v kategorii Potravinářství a tabákový průmysl, kdy se před
ní umístil pouze tabákový gigant Philip

Morris ČR, a. s. a Bidvest Czech Republic, s.
r. o., vyrábějící mražená potraviny (značky
Nowaco nebo Prima).
Žebříček nejvýznamnějších ﬁrem České
republiky na základě porovnání vybraných
ekonomických ukazatelů sestavuje a vyhlašuje sdružení Czech Top 100 již od roku
1994. Společnost Tereos TTD, a. s. letos
dosáhla v této anketě svého nejlepšího
umístění, které jen potvrzuje nastolený
trend růstu ekonomických výsledků společnosti.

Sponzoring

Tereos TTD podpořila Mistrovství ČR
v požárním sportu
Tereos TTD se stala v létě hrdým partnerem Mistrovství republiky profesionálních a dobrovolných
hasičů v požárním sportu, které se letos konalo na Městském stadionu v Mladé Boleslavi.

S

outěže v požárním sportu se u Hasičského záchranného sboru ČR organizují jako součást odborné a fyzické přípravy hasičů pro provádění záchranných
a likvidačních prací při mimořádných
událostech. V Mladé Boleslavi se soutěží
aktivně zúčastnilo na 650 přímých aktérů
– sportovců, rozhodčích a organizačních
pracovníků. Diváci měli možnost vidět
činnost sportovních družstev HZS krajů
ČR, sportovních družstev – vítězů krajských soutěží SDH ČMS České republiky,
sportovních družstev hostů z HZS podniku, České hasičské jednoty a Moravské
hasičské jednoty.

Mistrovství profesionálních a dobrovolných
hasičů v požárním sportu v Mladé Boleslavi
navštívila řada významných hostů s osobností, představitelů politické reprezentace
České republiky, Středočeského kraje, orgánů státní správy a samosprávy.
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Tereos TTD podpořila zorganizování, ﬁnanční a materiální zajištění a bezproblémový průběh mistrovství výraznou ﬁnanční
částkou.

ZAMĚSTNANCI

Sportovci mezi námi

Největší sportovní zážitek v životě, říká
Ladislav Žalud o drážďanském maratonu
I když už brzy oslaví 42. narozeniny, technický náměstek dobrovického lihovaru Ladislav Žalud si splnil
sen a postavil se na start nejtěžší atletické disciplíny - maratonu. 42,2 kilometru zdolal v čase 3:52:50.
Láďo, co tě to proboha napadlo? Zaběhnout si jen tak 42 kilometrů, uprostřed cukrovarnické i lihovarnické
kampaně.
To nebyl okamžitý nápad. My v lihovaru
máme kampaň celý rok, takže ten čas jsem
musel najít po večerech a od začátku roku
se pomalu připravovat . Od začátku kampaně 25. září už jsem moc neběhal, dle doporučení zkušenějších jsem šetřil síly k největšímu závodu v roce. Jen jsem potřeboval
mít volný víkend 20. 10. 2013 na odjezd do
Německa, a ten mi vyšel díky vstřícností kolegů Vaška Černého a Michala Horáka, kteří
si se mnou vyměnili služby.

tak, aby si člověk prohlédl celé město a běžel kolem všech zajímavostí a památek.
Regenerace po závodě je těžká. Nejhorší
bylo pondělí, to jsem myslel, že nedojdu
ani na poradu, dva dny jsem necítil prsty
u nohou. Naštěstí jsem to trochu rozchodil. Po práci jsem jel do Liberce do bazénu
a strávil dvě hodiny v perličce, to hodně
pomohlo, a další dny už byly dobré.
Jaké máš cíle do budoucna? Zlepšovat
čas? Nějaký ultramaraton? Něco jiného?
V první řadě musí být člověk zdravý a pak
aby továrna o kampaních dobře fungovala,
pak je vše dobré a člověk se muže věnovat
tomu, co ho baví. Chtěl bych se věnovat
tomuto sportu, protože se dá dělat i ve
vyšším věku, je to skvělé vyčištění hlavy od
stresu a problémů, je to takový psychický
reset. Mým cílem je se zlepšovat. Maraton
kolem 3 hod. a 30 min., půl maratony kolem 1 hod. 30 min. a desítky pod 40 minut.

Jak ses připravoval?
Příprava byla složitější, protože nemám trenéra jako ostatní kluci v naší běžecké partě
(většina je ze Škody Auto a mají kontakty
na lidi z atletiky, kteří se jim občas věnují a hlavně jim sestavují tréninky), já jsem
používal okopírované tréninky a upravoval
je na sebe.
Pak tady v Dobrovici nemám možnost využívat zdarma ovál na rychlostní vytrvalost
a není zde žádný okruh bez aut, tak jako je
například v Mladé Boleslavi park Štěpánka.
Na tyto vzdálenosti už totiž nejde kroužit
kolem hřiště. Takže i přesto, že v běžecké
partě jsou kluci stejně staří nebo i starší,
tak toto všechno je znát a časově jsou někde jinde.
A samotná příprava? 3x týdně 10 km nebo
vložení rychlostních úseků, 1x týdně plavání a každou neděli týmový výběh na
20 km. Trénoval jsem buď na Štěpánce
v Mladé Boleslavi, nebo na asfaltce nádraží
Dobrovice – Sýčina.
Byl to první závod, kterého ses letos
zúčastnil? Závodíš i v jiných disciplínách než v běhu?
Byl to můj první maraton. Letos jsem ale už
startoval ve dvou půlmaratonech – v Bakově nad Jizerou a v Ústí nad Labem. Také
jsem se zúčastnil tří „desítek“ – v Kolíně,
Pečkách a v Chrudimi. Delší trať jsem si vyzkoušel dvakrát – v Mělníce a v Mnichově
Hradišti, oba závody měly 25 kilometrů.
Z jiných sportů mě hodně baví triatlon
(plavání, kolo, běh). Tento rok jsem se

zúčastnil závodu Dřevěný muž, který obnáší 1 km plavaní, 108 km na kole a 12 km
běhu. Zvládl jsem ho za 4 hod. 32 min.
Tréninkově jsem si dal ještě krátký triatlon v Předboji u Prahy. Někde jsem slyšel,
že triatlon prý už není sport ale vášeň. Je
to možná pravda, ale vášeň mě rozhodně
opustí po každém závodě, protože jsem
naprosto vyřízený.
Jak se na tvé sportovní zápolení dívá
rodina
Jsme taková sportovní rodina, takže
v pohodě. Oba synové hrají hokej za
Mladou Boleslav, Ondra hraje extraligu
staršího dorostu a Matěj 1. ligu mladšího
dorostu, a manželka Lucie si občas chodí
zaběhat na Štěpánku se mnou. Letos dokonce běžela závod na 5 km v Praze. Má
můj obdiv.
V Drážďanech jsi zaběhl vynikající čas
pod 4 hodiny. Jak jsi po závodě regeneroval?
Ano, 3:52:50 je čas, který jsem ani ve snu nečekal, ale ta atmosféra člověka strhne. 7000
běžců z celého světa, perfektní organizace,
běží se najednou 3 závody – 10 km, 21 km
a 42 km. Trať v Drážďanech je postavená
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Na sezonu 2014 potřebuji člověka, který se
mnou v příštím roce bude konzultovat tréninky. Poprosil jsem Jirku Marušku z dobrovického cukrovaru, zda by neopravoval
mé tréninkové plány a nepomohl mi mou
kondici posunout výše. Myslím, že dokáže
připravit kvalitní trénink na rychlostní vytrvalost, i když má zkušenosti především
z kopané.
V roce 2014 se chci zúčastnit maratonu
v Praze a Košicích, půlmaratonu v Karlových Varech a Olomouc i a startovat v seriálu Mizuno Runing Cup. Chtěl bych vyjet
na jeden maraton do zahraničí, mým snem
je maraton ve švédském Stockholmu.
V roce 2014 bych rád běhal v novém dresu
pod hlavičkou Tereos TTD, abych mohl naši
ﬁrmu a město reprezentovat doma i v zahraničí. Třeba mi pak umožní město Dobrovice za dobrou reprezentaci trénovat na
krásném nevyužitém oválu u školy.

Věnujete se také zajímavému sportu nebo nějakému jinému koníčku?
Ozvěte se mi na jhradisky@tereos.
com nebo na 326 900 261 a připravím rozhovor i s Vámi!

DOBROVICKÁ MUZEA

Akce v muzeu

Podzim je v Dobrovických muzeích
ve znamení dopravní tematiky
Podzimní měsíce se v Dobrovických muzeích nesou stejně jako v sousedícím cukrovaru ve znamení
řepné kampaně. Jen několik dní po jejím zahájení byly pro návštěvníky otevřeny první termíny exkurzí do průmyslového závodu cukrovaru a lihovaru. Této nabídky využívá stále více škol, zájmových sdružení i jednotlivců.

K

romě toho se to v Galerii v průjezdu
již od konce srpna hemží modely aut
a autíček – a pro velký zájem zde budou
parkovat až do 2. prosince. K vidění jsou
nejen modely osobních a nákladních aut,
ale i zemědělských a stavebních strojů, doplněné tematickými fotograﬁemi a krátkým snímkem o pěstování cukrové řepy za
pomoci moderní techniky.
Do 24. října pak byla výstava obohacena
o motohřiště pro děti s praktickou ukázkou pravidel silničního provozu. Školy
a vzdělávací instituce dopravní tematice věnují ve výuce velkou pozornost –
a právě skupinám z mateřských a základních škol Dobrovická muzea připravila
krátkodobý výukový program – při kterém kromě výstavy Auta – auta – autíčka a motohřiště navštívily také jednu ze
stálých expozic (Technika a technologie
v budově M5) a vyzkoušely tematické
úkoly připravené na oblíbené interaktivní
tabuli.

velkého muzejního sálu sjeli členové Klubu modulové železnice Zababov a opět
přivezli „mašinky jak od černokněžníka Zababy“ ve velikosti TT. Simulovaná
ukázka skutečného provozu na železničních tratích ČSD byla tentokrát doplněna o výstavu k výročí 130 let od založení
dráhy Dětenice – Taxis Dobrovice s názvem Bohumil Hrabal a historie železnice
v Dobrovici.

I dál se podzim v Dobrovických muzeích
nesl v duchu „dopravní tematiky“. O prodlouženém víkendu 26.–28. října se do

O prvním adventním víkendu opět proběhne v Dobrovických muzeích tradiční
Mikulášská nadílka – 30. listopadu pro děti
zaměstnanců Tereos TTD a 1. prosince také
pro širokou veřejnost. Nejde o pouhou
návštěvu Mikuláše s jeho pomocníky, ale
o aktivní odpoledne s bohatým programem – putováním za vánočními tradicemi
sladkou cukrovarnickou expozicí, úkoly na
interaktivní tabuli. Nejen malí návštěvníci
jsou tak první adventní víkend do Dobrovických muzeí srdečně zváni.
 Lenka Suchomelová
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