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právě držíte v ruce třetí letošní
vydání zaměstnaneckého magazínu Tereos News. Nacházíme
se právě v plném kampaňovém
zatížení, kdy konec zpracování
cukrové řepy je stále jen mlhavým termínem kdesi na začátku
ledna 2013. Věřím, že i přesto, že
se všichni soustředíme na kampaň a na bezproblémový provoz
továren, si uděláte chvilku, abyste si prohlédli nové číslo zpravodaje a na okamžik se odreagovali
od pracovního shonu a vypětí.
Aktuální číslo nabízí ohlédnutí
za předkampaňovým setkáním
zaměstnanců, aktuality z Dobrovických muzeí, informace
o veřejně prospěšné činnosti
společnosti, dvě stránky informací z mateřské společnosti Tereos a další zajímavosti.
V příštím čísle se jako obvykle
budeme snažit přinést článek
o některém ze zaměstnanců
Tereos TTD, tentokrát jím bude
Ansuma Musa, pravděpodobně
jediný pracovník tmavé pleti
v českém cukrovarnictví.
Dovolte mi, abych Vám popřál
mnoho zdaru ve zbytku pro nás
nejpernějšího období v roce,
co nejvíce sil a stále mnoho optimismu a víry ve vlastní schopnosti. V příštím, předvánočním,
vydání Tereos News se na tomto místě setkáte s generálním
ředitelem společnosti Oldřichem Reinbergrem.
 Jakub Hradiský
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Fúze Tereos TTD
a Moravského
lihovaru Kojetín

CUKROVARY

Kampaň 2012/2013

Cukrovarnická kampaň
odstartovala 17. září
V pondělí 17. září zahájil cukrovar v Dobrovici svou 182. a cukrovar v Českém Meziříčí 142. cukrovarnickou kampaň. Oba cukrovary jsou po náročném údržbovém a investičním období perfektně
připraveny na zpracování více než 2,5 milionu tun cukrové řepy (1,7 milionu tun Dobrovice, 800 tisíc
tun České Meziříčí), kterou budou zpracovávat po 120 dní. Očekává se výroba 290 tisíc tun cukru,
670 tisíc hektolitrů lihu pro energetické účely, 330 tisíc hektolitrů pitného lihu a 90 tisíc tun řepných
pelet. Předpokládaný konec kampaně připadá na týden 14.–18. ledna 2013.
Investice před kampaní

V

Dobrovici se před kampaní investovalo především do praní řepy, lapače
kamene o průměru 4,5 metru a řízkolisu
Stord s kapacitou 2000 tun řepy za den.
Nová trysková pračka řepy s kapacitou
15 000 tun řepy denně zvýší prací účinek
prací linky i zpracovatelskou kapacitu
cukrovaru v Dobrovici. Ojedinělému úniku prachu ze sušárny pelet do budoucna
zabrání zbrusu nový skrápěcí komín, který zachytí všechny tuhé znečišťující látky.
V Českém Meziříčí směřovaly investiční
prostředky především do čističky odpadních vod, která bude dokončena koncem
září a uvedena do provozu na přelomu
října a listopadu.
V obou cukrovarech se také jako každoročně investovaly nemalé ﬁnanční
prostředky do snížení vlivu na životní
prostředí, především do protihlukových
opatření. V Dobrovici tak dostala novou
protihlukovou stěnu řízkolisová stanice,
v Českém Meziříčí byla instalována protihluková stěna na příjmu řepy u hřeblové
a tryskové pračky.

Blíží se přechod na čtyřsměnný provoz
Na začátku prosince v obou cukrovarech společnosti dojde k dlouho
plánované změně třísměnného provozu na čtyřsměnný. Tato změna se
týká všech pracovníků, kteří pracují
v kampaňovém provozu v dělnických
kategoriích a techniků, kteří pracují ve
vedení směn. Důvodem pro zavedení
čtyřsměnného provozu jsou stále se
prodlužující kampaně a snaha rozložit
pracovní zatížení mezi více pracovníků tak, aby byli více odpočatí a mohli
svou práci vykonávat lépe. Díky čtyřsměnnému provozu se o délků kampaně budou dělit čtyři lidé namísto
dosavadních tří, čímž dojde ke snížení
počtu odpracovaných hodin a také ke
snížení hodin přesčasové práce.
„Společnost si je vědoma toho, že by
za takových okolností mohlo dojít
k poklesu výdělků, proto se zavázala,
že i přes zkrácení pracovní doby zůstanou minimálně zachovány stávající
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mzdy,“ říká ředitel úseku průmyslu
Bohuslav Hart.
Jediným negativem nového systému
může být fakt, že zaměstnanci budou
déle doma a bude pro ně náročnější
se po příchodu do zaměstnání přizpůsobit situaci, která vznikla po dobu jejich nepřítomnosti. „Proto navrhujeme
12hodinové směny v cyklu 2 směny
ranní – 2 dny volno – 2 směny noční –
2 dny volno,“ objasňuje Bohuslav Hart.
Pokud by se tato varianta neosvědčila,
má vedení společnosti i další, včetně
osmihodinových směn.
A proč právě na začátku prosince?
„Abychom mohli vytvořit čtvrtou směnu, museli jsme zaučit zaměstnance.
V některých případech se dokonce
jednalo o dvojité zaučování, kdy někteří museli nejprve zaučit někoho na své
místo a pak se teprve mohli jít dále zaučovat,“ uzavírá ředitel úseku průmyslu.

SPOLEČNOST

Fúze

Fúze Moravského lihovaru Kojetín
do mateřské Tereos TTD
S účinností od 1. října 2012 zaniká bez likvidace společnost Moravský lihovar Kojetín, a. s., a to sloučením s nástupnickou společností Tereos TTD, a. s., na kterou přechází jmění zanikající společnosti.

R

ealizovaná fúze nijak neovlivní činnost
lihovaru v Kojetíně, který nadále zůstává závodem na výrobu kvasného lihu
a přiřazuje se mezi ostatní výrobní závody
nástupnické společnosti, tedy mezi dva
cukrovary v Dobrovici a v Českém Meziříčí, balící centrum v Mělníku, lihovar na
pitný líh v Chrudimi a lihovar na výrobu
bioetanolu v Dobrovici.
Tereos TTD, a. s. učinila akvizici Moravského lihovaru Kojetín, a. s. 13. února letošního roku, kdy za 14 milionů EUR získal 100 % akcií Kojetína a ten se tak stal
dceřinou společností Tereos TTD. Lihovar
v Kojetíně je významným producentem
kvalitního kvasného lihu z cukrové řepy,
který se využívá zejména v potravinářském průmyslu. Jedním z hlavních důvodů
akvizice bylo efektivní využití základní suroviny společnosti Tereos TTD – cukrové
řepy.
„Po devíti měsících můžeme zatím hodnotit akvizici lihovaru v Kojetíně jako
úspěšnou. Podařilo se nám plně stabilizovat řízení lihovaru Kojetín podle standardů TTD. Věříme, že koupě lihovaru
v Kojetíně byla dobrým krokem v rozvoji
společnosti Tereos TTD,“ zhodnotil fúzi
předseda představenstva Tereos TTD Oldřich Reinbergr.
Lihovar v Kojetíně po fúzi vystupuje pod
logem Tereos TTD a postupně také převezme celou graﬁckou identitu společnosti.

Změny ve složení představenstva i dozorčí rady
Od 1. října 2012 se novým předsedou
představenstva skupiny Tereos stal Alexis Duval, který do té doby byl ﬁnančním a mezinárodním ředitelem skupiny,
ve které vykonává výkonné funkce již
déle než 10 let. K tomuto datu také
končí ve funkci předsedy představenstva Philippe Duval, který skupinu řídil
od roku 1984 do 30. září 2012.

Tyto změny se projeví i v dozorčí radě
společnosti Tereos TTD, jejímž předsedou byl doposud právě Philippe Duval,
který však již žádnou funkci v dozorčí
radě vykonávat nebude. Jeho místo na
postu předsedy dozorčí rady zaujme Yves
Belegaud, ředitel Tereos France. Novým
členem dozorčí rady pak bude jmenován
Alexis Duval.
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Změny zaznamená také představenstvo společnosti Tereos TTD, které
fungovalo ve složení Oldřich Reinbergr, Charles Ferté a Jaroslav Verﬂ.
Předsedou představenstva zůstává
i nadále Oldřich Reinbergr, pana Ferté, který se vrátil do Francie, nahradí
Martin Kolář, a pana Verﬂa nahradí
Karel Chalupný.

SKUPINA

Burza

Tereos Internacional
pokračuje v rozvoji

Závod Tereos Syral v Palmitalu, Brazílie.

Společnost Tereos
Tereos InternaInternacional
cional, kotovaná
kotovaná na burze
v Sao Paulu od srpna 2012,
2010
v nedávné době učinila
důležitý krok a zvýšila svůj
kapitál o 150 milionů eur.
Tyto peněžní prostředky
budou použity na financování rozvoje aktivit skupiny
v oblasti zpracování obilovin.

2 otázky pro...
Alexise Duvala,
Generální ředitel
Generálního
ředitele
Tereos.
skupiny Tereos
i Proč se společnost Tereos rozhodla
vstoupit na burzu?
Trhy v oblasti zpracování zemědělských
surovin, na kterých působíme, jsou silně
kapitalistické mezinárodní trhy, které v
posledních několika letech procházejí fází
značné konsolidace. Pro společnost Tereos je klíčové zůstat referenčním hráčem
a nadále patřit mezi lídry. To vyžaduje
významné investice, které není možné
všechny financovat z půjček.
Proto společnost zvolila politiku
vyváženého financování z půjček i z
vlastních zdrojů. Cílem vstupu společnosti

Tereos Internacional na burzu je tedy
zvýšení vlastního kapitálu skupiny a
potažmo omezení využívání půjček na
financování investic.
i V současné době je více než
25
kapitáluspolečnosti
společnostiTereos
Tereos
25%%kapitálu
Internacional obchodováno na
Novo Mercado. To je důležitý krok.
Jak bylo dosaženo této hodnoty?
Jaké změny to přináší?
25% free float znamená, že 25 % akcií
společnosti je volně obchodovatelných na
trhu. Tato hodnota je především odpovědí
na burzovní požadavek, který stanovuje
minimální úroveň likvidity, jaké musí kótované společnosti dosáhnout. Účelem
tohoto opatření je především chránit
menšinové akcionáře.

Společnosti, které
tvoří Tereos Internacional
> Tereos Océan Indien
> Tereos Guarani
> Companhia de Sena
> Tereos Syral
> Tereos Benp
> Tereos DVO

Po této operaci Tereos vlastní o něco málo
více než 69 % společnosti Tereos Internacional. Naše družstevní společnost tedy
stále vlastní většinu kapitálu společnosti.
Po svém boku navíc máme dlouhodobé
partnery: družstevní společnosti zpracovávající obiloviny, které dohromady vlastní
19 % kapitálu, a rodiny Andrade v Brazílii a
Kuok v Číně, které dohromady vlastní 4 %.

Financování projektů
rozvoje v odvětví obilovin
14. června 2012 společnost zvýšila svůj kapitál na burze v Sao Paulu. Operace
vyvolala velmi příznivé reakce, protože umožnila získat 150 milionů eur v
mimořádně obtížném tržním kontextu. Takto získané finance umožní posílit
naše aktivity v odvětví obilovin ve Francii a najít nové motory růstu v Číně a
Brazílii, což jsou dva velmi dynamické trhy.
Ze získaných 150 milionů eur bude 30 milionů eur použito na již probíhající rozvoj
závodu v Lillebonne, 60 milionů eur na vytvoření vlastního kapitálu nezbytného
pro implementaci společnosti Tereos Syral v Číně a dalších 30 milionů eur na
financování škrobárenských projektů v Brazílii. Zbývajících přibližně 30 milionů
eur bude určeno na oddlužení.

Tereos
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SKUPINA

Stručně...

Tereos Guarani

Strategický plán 2015/16
Organizace a produktivita jsou klíčovými slovy strategického
plánu, který společnost Guarani vytvořila za účelem potvrzení
své vedoucí pozice na trzích s cukrem a etanolem.

Z

emědělství, průmysl, podpora…
„Program 2015/16“ mobilizuje všechna
odvětví činnosti společnosti Guarani.
„ Naše země má všechny předpoklady
pro rozvoj odvětví zpracování cukrové
třtiny,“ říká ředitel společnosti Guarani
Jacyr Costa. „Guarani, stejně jako všichni
hráči v tomto odvětví, musí být motorem
tohoto růstu a podniknout veškeré
kroky potřebné k tomu, aby se stala
nejkonkurenceschopnější
společností
v Brazílii.“ Proto společnost Guarani
investuje do zlepšení své produktivity.
Na zemědělské úrovni byl zahájen
rozsáhlý program opětovné výsadby,
předvídající zavedení nových odrůd, a

studují se nové technologie výsadby
a sklizně. „Pracujeme na dosažení
výnosnosti 87 tun třtiny na hektar oproti
stávajícím 67 tunám,“ vysvětluje Jaime
Stupiello, ředitel zemědělské sekce
společnosti Guarani. Na průmyslové
úrovni je kladen důraz na účinnost
postupu extrakce cukru, zlepšení
produktivity a snížení energetické
spotřeby. Z hlediska podpory je dalším
důležitým cílem optimalizace nákladů
na logistiku, údržbu, nákup a skladování.
Řízením tohoto programu byl jako
Project Manager Officer pověřen
Fernando Novis, který bude úzce
spolupracovat s organizačním ředitelem
skupiny Tereos Hubertem Rollandem.

Synergie:
síla skupiny
Skupina Tereos podporuje projekt
Guarani 2015/16 a projektovému
týmu Guarani dává k dispozici své
prostředky. U projektů, jako je
tento, umožňuje účast ve skupině
výměnu mnoha zkušeností.

Skupina
Od
1. října
2012k se
stal
Alexis
Duval
dnešnímu
dni par
Alexis
Duval
předsedou
Od 1. října
2012
se stal předsedou
představenstva
skupiny Tereos,
jak to v březnu
oznámila dozorčí
rada skupiny.
Do nynějška
byl finančním
a mezinároním
ředitelem skupiny,
ve které vykonává výkonné fukce
déle než 10 let. Tereos si cení
výjimečného přínosu Philippa Duvala
pro rozvoj skupiny, kterou řídil od
roku 1984 do 30. září tohoto roku.

Tereos Indický oceán
Cukrovary v Gol a
v Bois-Rouge v činnosti
Na Réunionu začala cukrovarnická
kampaň roku 2012. V cukrovaru
v Bois-Rouge byla zahájena 9.
července, v Gol 23. července a
bude trvat až do začátku října.
Podle počátečních odhadů budou
výsledky této kampaně velmi
povzbudivé. Na Réunionu by se
mělo sklidit celkem 1 880 000 tun
cukrové třtiny, z toho přibližně
960 000 tun ve východní a
920 000 tun v jižní části ostrova.
Mělo by být vyrobeno 200 000 tun
cukru.

Tereos France

Výroba betainu
zahájena
Závod v Origny Sainte Benoîte se stal prvním světovým
výrobcem přírodního betainu na světě.

L

e Páska byla oficiálně přestřižena v
pondělí 9. července za přítomnosti
místních
zastupitelů,
prefekta
departmentu Aisne a týmů Tereos
France a DuPont, které se projektu
účastnily. Výroba se rozběhla již o tři
měsíce dříve, v dubnu. Myšlenka však
vyklíčila ještě mnohem dříve – téměř
ihned po zahájení provozu lihovaru –
a smlouva mezi společností Danisco,
kterou v roce 2011 koupila společnost

DuPont, a skupinou Tereos
byla podepsána již v roce 2010.

Početná odbytiště
Betain se přirozeně vyskytuje v cukrové
řepě. Je součástí molekul, které se
nacházejí ve výpalcích, vedlejším
produktu destilace alkoholu z řepy. Již
na počátku 90. let 20. století společnost
Danisco jasně prokázala, že přírodní
betain má lepší vlastnosti než syntetická
Tereos
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řešení. Betain vyráběný v Origny bude
zásobovat zejména trhy s krmivy pro
zvířata společnosti DuPont. Je využíván
jako přídavek do krmiv pro prasata,
drůbež a ryby za účelem zlepšení
zdraví střevního traktu zvířat a zmírnění
negativního vlivu stresu. Jeho vlastnosti
se však uplatňují i v ošetřujících krémech,
v odmrazovacích prostředcích nebo v
energetických nápojích.

VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ

KRÁTCE …
Palivo E85 má nové logo
Od července má palivo E85, vyráběné v lihovaru v Dobrovici, novou
značku. Ta má podle graﬁka Josef
Švarce, který logo připravil, symbolizovat svou barevností vztah tohoto
paliva k přírodě, a to nejen vzhledem k surovině, ze které se získává,
ale také vzhledem k tomu, že jeho
spalováním je výrazně šetřeno životní prostředí. „Sklon písmene a číslic
potom symbolizuje dynamiku a sílu,
kterou toto palivo dodává po natankování automobilu,“ doplňuje Josef
Švarc. Logo se objeví na všech propagačních materiálech paliva, čerpacích stanicích a také v rámci kampaně Nevzdávejte to!

Agronomický ředitel TTD Karel Chalupný a náměstek hejtmana Středočeského kraje Robin
Povšík slavnostně otevírají nový průtah obcí Mcely.

Veřejně prospěšná činnost

Tereos TTD výrazně
přispěl na opravy silnic
Zástupci Tereos TTD se
zúčastnili PETROLsummitu
Zástupci Tereos TTD se zúčastnili
6. 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 na téma pohonné hmoty
a vývoj trhu s fosilními i alternativními palivy (E85, SMN 30, LPG, atd.),
odpolední přednášky se věnovaly
daňovým podvodům s pohonnými
hmotami. V první části konference
vystoupil za Svaz lihovarů ČR i předseda představenstva Tereos TTD Oldřich Reinbergr s přednáškou Stav,
vývoj a trendy prodeje bioetanolu
na trhu v ČR.

Společnost Tereos TTD v letošním roce i v několik letech příštích
výrazně přispěje na opravy vozovek ve Středočeském a Královehradeckém kraji.

V

e Středočeském kraji v letošním roce
společnost přispěje na opravy silnic
částkou dosahující téměř 3 miliony korun,
což odpovídá deseti procentům celkových
nákladů spojených s opravami vybraných
komunikací. Svými podpisy dohodu stvrdili předseda představenstva Tereos TTD
Oldřich Reinbergr a náměstek hejtmana
Středočeského kraje Robin Povšík. „Tereos TTD má s podobnými projekty bohaté
zkušenosti, podobným způsobem se podařilo vybudovat například obchvat Libichova. Jsme rádi, že spolupráci s krajem
pokračuje i nadále. Uvědomujeme si svou
odpovědnost k obcím, ve kterých působíme, a proto jsme velmi hrdí, že se můžeme
podílet na zlepšování infrastruktury v jejich okolí,“ uvedl Oldřich Reinbergr.
Dohoda se týká přesně vymezených oprav
a rekonstrukcí silnic II. a III. třídy v regionu svozové oblasti cukrovaru Dobrovice,

který je využívá v rámci své činnosti, zejména tedy k dopravě řepy. Opravy a rekonstrukce byly realizovány do 31. srpna
2012. Peníze společnost Tereos TTD poskytla formou účelového darování ﬁnančních prostředků.
Výraznou měrou se TTD podílí i na opravách vozovek v okolí Českého Meziříčí. Svědčí o tom dohoda o dlouhodobé
spolupráci uzavřená s Královehradeckým
krajem. Během příštích pěti let společnost
přispěje na opravy silnic v Královehradeckém kraji částkou převyšující 11,5 milionu
korun, což odpovídá deseti procentům
celkových nákladů spojených s opravami.
„Silnice jsou v České republice v dezolátním stavu. I když nejsme jedinými účastníky silničního provozu, jsme velmi hrdí, že
se můžeme podílet na zlepšení infrastruktury v okolí Českého Meziříčí,“ uvedl Oldřich Reinbergr.

Unie chce uvolnit trh s cukrem. Nedělejme to, varují výrobci
Článek s tímto názvem uveřejnil zpravodajský server iDnes. Podle něj Evropská unie plánuje od roku 2015 ukončit
regulaci trhu s cukrem. To se však nelíbí
zemědělcům a zpracovatelům cukru,

kteří prosazují prodloužení stávajícího pořádku. „Úplné otevření trhu zatím nepotřebujeme, protože environmentální a sociální
politika v Evropě nám nezajišťují stejné výrobní náklady, jako mají země v Jižní Americe
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či Africe,“ upozorňuje v textu předseda
představenstva Tereos TTD Oldřich Reinbergr. Netrvá na zachování regulace,
ale pouze na prodloužení současného
režimu o dalších několik let.

RŮZNÉ

Zaměstnanci

V Nymburce se uskutečnilo tradiční
předkampaňové setkání zaměstnanců
Poprvé i se zástupci Moravského lihovaru Kojetín se v Nymburce uskutečnilo tradiční předkampaňové setkání zaměstnanců společnosti. Na programu byly jako obvykle přednášky odborných ředitelů, změnou oproti jiným ročníkům letos byly prezentace ředitelů jednotlivých továren.
Zaměstnanci, kterých se ve velkém sále
Sportovního centra Nymburk sešel rekordní počet, 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 vědomostní cukrovarnicko-lihovarnický kvíz,
kterého se zúčastnilo po jednom zástupci
z každé továrny a jeden zástupce vedení
společnosti. Cukrovar Dobrovice tak reprezentoval Petr Janoušek, lihovar Dobrovice Václav Černý, cukrovar České Meziříčí
Aleš Herzán, balicí centrum Mělník Michal
Franěk, lihovar Chrudim Bohuslav Morávek, nováčka v TTD lihovar Kojetín Jiří Pokorný a vedení společnosti reprezentoval
Jaroslav Verﬂ.
Soutěž se skládala z 15 otázek z cukrovarnického a lihovarnického oboru. Klání
probíhalo tvrdě, ale férově a bylo až nečekaně vyrovnané a dramatické. O tom
svědčí i fakt, že po 15 kolech měli ve vedení Jaroslav Verﬂ a Aleš Herzán shodný počet bodů. Protože ale vítěz může být jen

jeden, pořadatel soutěže jím nakonec zvolil Aleše Herzána z Českého Meziříčí, a to
především pro jeho neutuchající nasazení
v dárcovství krve (informace v minulém
vydání Tereos News). Právem hrdý vítěz
obdržel od společnosti dárkový koš plný
pochoutek, který mu jistě při letošní dlouhé kampani 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.

Dobrovická muzea
získala architektonické ocenění
Dobrovická muzea získala v 1. ročníku
soutěže Stavba roku Středočeského
kraje 2012 nejenom nominaci na hlavní
cenu, ale také zvláštní cenu za nejlepší rekonstrukci památkového objektu.
Obě ocenění převzala při slavnostním
předávání v Kutné Hoře ředitelka Dobrovických muzeí Ludmila Radková. Do
prvního ročníku soutěže Stavba roku
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Středočeského kraje se přihlásilo 29
nejrůznějších staveb. Pouze 10 z nich
získalo nominaci na hlavní cenu. Soutěž
vyhlásila Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství ve spolupráci s Krajským
úřadem Středočeského kraje. Do soutěže se mohla přihlásit stavební díla dokončená nebo zkolaudovaná v období
od 1. 1. 2009 do 29 .12 .2012.

DOBROVICKÁ MUZEA

Muzeum cukrovarnictví, lihovarnictví, řepařství a města Dobrovice

Podzim v Dobrovických muzeích
Bezesporu největší podzimní akcí byla měsíční výstava strašidel a pohádkových bytostí, kdy první
a závěrečný den vystoupila dokonce oživlá strašidla.
Výstava byla zapůjčena z Kočovného muzea strašidel v Plzni a Dobrovická muzea
ji doplnila pohádkovou dílnou a nabídkou
speciálního výukového programu přizpůsobeného věku dětí. Cestu do Dobrovice
si našlo přes 2000 lidí, především skupin
z mateřských a základních škol.

Podzimní dny se v muzeích nesou především ve znamení exkurzí do průmyslového
závodu cukrovaru a lihovaru v Dobrovici.
Zájem o tyto exkurze stále stoupá, jak ze
strany jednotlivců, tak ze strany školních
výprav. V roce 2010 exkurzi absolvovalo
přes 2 800 osob, v roce 2011 téměř 4 500
osob. Na termíny exkurzí je možné se telefonicky nebo emailově objednat.

Ve spolupráci s Městským úřadem Dobrovice se muzea podílela na mezinárodní akci
Dny evropského dědictví (EHD). Již potřetí
se konalo v muzeích tradiční setkání Klubu
modulové železnice Zababov. V prostoru
celého sálu proběhla třídenní simulovaná
ukázka skutečného provozu na železničních tratích při cukrovarnické kampani.

Dobrovická muzea připravují

Cukrové slavnosti na začátku října přinesly
návštěvníkům ochutnávku sirobu, cukrů či
řepánků. Programu ten den kralovala sóla
a dua dobrovických mažoretek a diváky
doslova nadchla seniorská kapela tématickými scénkami s písničkami. Málokdo
by hádal, že některým účinkujícím bylo již
přes osmdesát let. „Putování za cukrovou
vůní“ po soutěžních stanovištích přineslo
sladké vědomosti. Při ukázce dekorativního vykrajování ovoce a zeleniny či modelování cukrářských výrobků předvedli svou
zručnost studenti SOŠ a SOU Horky nad
Jizerou.

 17. 11. 2012 Klub sběratelů baleného
cukru – výroční schůze a veřejně přístupná výměnná burza
 2. 12. 2012 Mikulášská nadílka pro veřejnost – přijďte se vánočně naladit, zasoutěžit si při plnění úkolů, doputovat za
Mikulášem a jeho kamarády a získat zaslouženou nadílku.
Více informací o plánovaných akcích k nalezení na stránkách Dobrovických muzeí
– www.dobrovickamuzea.cz nebo na vyvěšených plakátech v okolí.
 Lenka Suchomelová
Foto: archiv Dobrovických muzeí. Nahoře slavnostní otevření výstavy
strašidel a pohádkových bytostí s oživlými strašidly; uprostřed
vystoupení seniorské kapely na Cukrových slavnostech; dole pohádková dílna doplňující výstavu strašidel a pohádkových bytostí
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