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Vážení spolupracovníci,

I LETOS DOSÁHNE KAMPAŇ
DÉLKY PŘES
120 DNŮ

v závěru letošního a na počátku roku příštího můžeme očekávat délku řepné kampaně podobnou předchozí – tedy více
než 120 dnů. Z pohledu ﬁnančních výsledků společnosti je to
dobře, výroba je díky dobrému
naplnění kapacit efektivní.
Mám velmi dobrý pocit ze zavedení 4směnných provozů v našich cukrovarech namísto časově náročných 3směnných. Jsem
rád, že se podařilo zajistit dostatek kvaliﬁkovaných pracovníků
k obsazení čtvrté směny. Slibuji
si od toho menší časovou vytíženost pracovníků a kvalitnější
výkon práce. Pokud vše dobře půjde, odměnou Vám bude
stejná výše ﬁnanční odměny za
méně odpracovaných hodin.
Kampaň v cukrovarech a lihovarech probíhá zatím velmi dobře,
cíle, které jsem si stanovili, jsou
plněny. Balení cukru na Mělníku
potvrdilo svou výkonnost a plně
uspokojuje požadavky obchodu. Lihovar v Kojetíně prokazuje
své schopnosti a naplňuje naše
očekávání a předpoklady.
Věřím, že nové investice v našich závodech přináší očekáváný
efekt a přispějí k dobrým výsledkům. Také ﬁnanční prostředky vložené do údržby výrazně
přispívají k plynulosti provozu
a velmi nízké poruchovosti.
Dovolte mi, vážení, popřát Vám
hezké a klidné Vánoce a do nového roku pevné zdraví.
 Oldřich Reinbergr,
předseda představenstva
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Řepa potvrzuje
dobré výsledky

ZÁKLADNÍ SUROVINA

Agronomové

I letos má cukrová řepa
vynikající úroveň
Pro agronomické oddělení znamenal letošní rok kontinuální přechod z předchozí kampaně do nového pěstitelského roku. Bezprostředně po ukončení kampaně 2011/12 následovaly zimní školy, v únoru pak prodej osiv a začal tak celý nový cyklus, jehož výsledkem je na konci vegetačního období
sklizeň cukrové řepy a její zpracování v cukrovarech. Odměnou za celoroční práci našich agronomů
a našich smluvních pěstitelů jsou letos opět velice dobré výnosy cukrovky.

V

letošním roce, možná úplně poprvé
v historii TTD, agronomové cukrovaru
Dobrovice vypěstovali ve vlastní režii, v katastru obce Rostoklaty, cukrovku na celkem 68 hektarech orné půdy. Výsledkem
84 t/ha přepočtených na 16% cukernatost
se dostali nad průměr pěstitelů Tereos
TTD, za což jim patří uznání. Získali jsme
tím určitě přesnější pohled na náklady
spojené s pěstováním cukrové řepy a pověření agronomové plně využili možnost
realizovat své znalosti v praxi. Z těchto důvodů bude rozšířena realizace pěstování
v režii agronomů Tereos TTD i pro agronomy cukrovaru v Českém Meziříčí, kteří
již v současné době netrpělivě obhlížejí
k tomu určená pole.
Letošní průměrný výnos cukrové řepy se
podle odhadů přibližuje 80 t/ha přepočtené 16% cukrovky. Tento výsledek považuji za velice dobrý a vzhledem k loňským výsledkům ho beru jako potvrzení
výnosových možností cukrovky v našich
podmínkách. Abychom si tyto předběžné
výsledky nepokazili, bylo třeba nepodcenit ochranu řepy před mrazem a nezkazit si tak zbytek kampaně. Ve spolupráci
s Řepařským institutem Semčice realizujeme pokus na účinnost ochrany řepy před
mrazem – jedná se o realizaci na části řepy
vypěstované v režii agronomů Tereos TTD.

Od 25.listopadu se pak naplno rozjelo zakrývání skládek cukrové řepy slámou jako
účinná varianta její ochrany před mrazem.
V plánu bylo zakrýt minimálně 300 tisíc
tun řepy, což bylo k 9. prosinci dosaženo.
Na zakrývání spolupracovalo celkem přes
40 smluvních ﬁrem vybavených příslušnou
technikou. Agronomové obou cukrovarů
věnovali maximální úsilí při osvětě a organizačním zajištění zakrývání slámou. Neméně důležitý byl i přístup jednotlivých

pěstitelů. Metodika k zakrývání je dostupná na webovém portálu pěstitelů,
který provozujeme od loňského prosince.
Webový portál mají zpřístupněný všichni
naši pěstitelé a najdou na něm aktuální
a odborné informace týkající se pěstování
cukrové řepy, včetně informací o jejich vykoupené řepě. Vzhledem k počtu přístupů,
které v průběhu kampaně dosahují přes
osm set za měsíc, lze i projekt webového portálu považovat za úspěšný. Přesto
i zde máme stále co vylepšovat. Z dalších
realizovaných projektů bych zde ještě rád
zmínil projekt zavádění nového informačního systému ASAP pro agronomické oddělení, který by měl v budoucnu nahradit
současný program Dispečer a Nákup. To je
ale cesta ještě velmi dlouhá a složitá.
Teď nás čeká několik dní do ukončení kampaně. Počasí se na počátku prosince ukázalo na rozdíl od loňského roku jako opravdu
zimní a zjevně chce prověřit naši připravenost. Věřím, že tuto kampaň zvládneme
společnými silami dobře. Všem zaměstnancům proto přeji pevné zdraví a štěstí
nejen o vánocích, ale i v novém roce 2013.
 Karel Chalupný
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SPOLEČNOST

KRÁTCE …
Omluva za chybu
v minulém čísle
V minulém čísle Tereos News jsme
omylem v nadpisu na titulní straně
uvedli chybné datum začátku kampaně. Kampaň samozřejmě byla
zahájena 17. září, nikoliv 17. října. Za
chybu se všem čtenářům omlouváme.

Konference F. O. Licht
v Mnichově

Vztahy s veřejností

Cukrovar a lihovar
Dobrovice uspořádal
veřejné setkání s občany
Vedení cukrovaru a lihovaru v Dobrovici uspořádalo ve čtvrtek
22. listopadu v sále Dobrovických muzeí veřejné setkání s občany.

C

ílem bylo představit rozvoj společnosti
TTD i skupiny Tereos v posledních několika letech, prezentovat opatření pro snížení dopadů činnosti společnosti na život
v Dobrovici (zlepšování dopravy, snižování
hluku a emisí tuhých látek) a především
představit významnou ekologickou investici – čistírnu lihovarnických výpalků a pracích
vod cukrovaru. Kromě generálního ředitele
TTD Oldřicha Reinbergra vystoupili před
občany zástupci ﬁrmy Hydrotech, která
bude čistírnu stavět, a odborník z Vysoké
školy chemicko – technologické, který odpovídal na dotazy. Po odborných vystoupeních následovala živá diskuse.
Plánovaná čistírna lihovarských výpalků
a pracích vod přinese tři významné efekty

– odstranění zdroje zápachu z lihovarských
výpalků, navýšení kapacity stávající čistírny
odpadních vod v cukrovaru, a tím odstranění zdroje zápachu z pracích vod, a v neposlední řadě snížení spotřeby fosilní energie
– zemního plynu. Přítomný předseda Environmentální komise města Dobrovice Jan
Dytrych k projektu řekl: „Jedná se o špičkovou technologii světové úrovně.“
Generální ředitel společnosti Tereos TTD
hodnotí setkání pozitivně: „Těší nás bohatá účast, která ukazuje na to, že občanům
není životní prostředí v Dobrovici lhostejné. Lhostejné není ani nám a pevně věřím,
že představený projekt přispěje k jeho výraznému zlepšení. Chceme také pokračovat v organizaci podobných setkání.“

Zástupci Tereos TTD Oldřich Reinbergr, Martin Kolář a Jaroslav Drštka se v listopadu zúčastnili světové
konference F. O. Licht v německém
Mnichově. Jde o největší konferenci
zaměřenou na bioetanol a biopaliva
na světě.

Naše účast na
Marketingovém fóru Praha
Ve čtvrtek 15. listopadu se zástupci Tereos TTD v Národním zemědělském muzeu zúčastnili Marketingového a obchodního fóra,
pořádaného středočeskou Agrární
komorou. Předseda představenstva
Oldřich Reinbergr přednesl referát
na téma Cukrovarnictví v ČR a Evropě, současnost, výhledy, který se
setkal s velkým ohlasem. Součástí
fóra byla i prezentace partnerů,
kde svůj stánek měla i naše společnost.

TTD navštívil
ředitel komunikace
mateřské společnosti
Nový ředitel komunikace koncernu
Tereos Gerárd Benedetti navštívil
ve dnech 19.–22. listopadu Českou
republiku. Navštívil cukrovar a lihovar v Dobrovici, Dobrovická muzea
a také Balicí centrum Mělník. Všechny navštívené provozy zanechaly
velmi dobrý dojem.

Příjemné prožití
svátku vánočních
a šťastný nový rok 2013
Vedení společnosti Tereos TTD,
a. s., přeje všem svým zaměstnancům a obchodním partnerům příjemné prožití svátků vánočních,
bohatého Ježíška, poklidný závěr
roku 2012, hodně štěstí a zdraví
a splnění všech snů v nadcházejícím roce 2013.
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SKUPINA

Konvergence

Harmonizace postupů
pro lepší soudržnost

Ve skupině Tereos probíhá
projekt Konvergence, jehož
účelem je harmonizovat
informační systémy a zvýšit
jejich účinnost. Cílem je
dosáhnout lepší soudržnosti
v rámci skupiny a zjednodušit
celou řadu postup.

B

ylo zjištěno, že některé celoskupinové informační systémy neposkytují dostatečné záruky dlouhodobé
účinnosti organizace skupiny. Na základě
tohoto konstatování byl v roce 2011
zahájen projekt Konvergence

Projekt na úrovni skupiny
V průběhu posledních měsíců došlo k
prvním stupňům harmonizace v podobě
zavedení účetních norem IFRS a v podobě
včlenění závodů poboček Tereos Indický
oceán a Tereos Syral v Palmitalu a
Haussimontu, které se v nedávné době
staly součástí skupiny, do systému SAP.

Název projektu:
Konvergence
Cíle :
pragmatizovat organizaci skupiny
Tereos a harmonizovat postupy
tam, kde je to možné

našich postupů v těchto oblastech
představují faktory optimalizace a
umožní urychlit integraci nových oblastí,
které jsou výsledkem našeho rozvoje,
“vysvětluje generální tajemník skupiny
Etienne Van Dyck.
Není možné sdílet či harmonizovat vše,
a proto byli do fáze projektu zapojeni představitelé jednotlivých aktivit
skupiny, aby byla zachována specifika
jednotlivých aktivit a jejich bohatství.

4 oblasti konvergence :
interní kontrola a zvládání rizika,
finance a účetnictví, nákupy, řízení
průmyslové údržby

„ Naším cílem je zahrnout všechny aktivity skupiny do jednotného informačního systému SAP,“ vysvětluje ředitel
informačních systémů Patrick Duquesne.
Byly stanoveny 4 oblasti silné konvergence, kterých se projekt týká: interní
kontrola a zvládání rizika, finance a
účetnictví, nákupy a řízení průmyslové
údržby. „Soudržnost a zjednodušení

Tereos
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Všichni zapojeni
Zavádění nového systému SAP bude
probíhat od roku 2013 do roku 2015.
Aktivity společnosti Tereos Syral Evropa
a Brazílie budou včleněny jako první v
roce 2013, následovat budou aktivity
Tereos Francie a Tereos Indický oceán
v roce 2014 a nakonec aktivity Guarani
a Tereos TTD v roce 2015.
„Jsme přesvědčeni, že disponujeme všemi
předpoklady k tomu, abychom se mohli
chopit této výzvy a sdílet ji,“ říká Etienne
Van Dyck. „ A počítáme s podporou
vás všech.“

SKUPINA

ZÁPISNÍK

Rozvoj

Směr Rumunsko

Olivier Casanova
Olivier Casanova je od 1. října 2012
finančním ředitelem skupiny Tereos
a členem Výkonného výboru. V
minulosti byl finančním a pokladním
ředitelem skupiny PSA (Peugeot,
Citroen). V letech 2002 až 2009 působil
na různých pozicích ve finančním
a strategickém vedení společnosti
Thomson.

Skupina Tereos 16. října oznámila akvizici cukrovaru
v Ludusu v Rumunsku.

S

kupina Tereos v říjnu oznámila odkoupení cukrovaru v Ludusu. Cukrovar se nachází v Transylvánii, čítá 180 zaměstnanců
a zásobuje ho 500 zemědělců, kteří pěstují
5 000 hektarů cukrové řepy.
„Tato oblast, která se vyznačuje nedostatkem cukru, je dobrým výchozím bodem
pro rozvoj našich aktivit v Rumunsku,“
vysvětluje Yves Belegaud, člen Výkonného výboru společnosti Tereos, který
odpovídá za aktivity společnosti v oblasti
cukrové řepy.

Doprovázet zákazníky
Cukrovar v Ludusu je základnou pro rozvoj
ve Střední Evropě, ze které společnost
Tereos bude moci doprovázet průmyslové
klienty na trhu, na kterém spotřeba
cukru v nejbližších letech poroste. Roční
úhrn srážek v oblasti Ludusu je 600 mm.
Přestože tento region v letošním roce
poznamenala letní sucha, průměrná výnosnost zde v posledních 5 letech dosáhla
40 t/ha. „Jsme přesvědčeni o zemědělském

potenciálu země a budeme pracovat
v partnerství s rumunskými zemědělci
na zavedení nejefektivnějších postupů
v oblasti pěstování cukrové řepy,“
říká Yves Belegaud. Stejně jako v České
republice zde skupina Tereos hodlá
zavést účinnou agronomickou podporu
zemědělců.

Oblast vyznačující
se nedostatkem cukru
Rumunsko je, spolu se sousedním
Bulharskem, Řeckem a Maďarskem,
jednou z velkých evropských
oblastí, které se vyznačují nedostatkem cukru. Skupina Tereos již
prostřednictvím svých obchodních
poboček působí v dalších takových
evropských oblastech, konkrétně ve
Spojeném království, ve Španělsku,
Portugalsku a Itálii.

Řepa a třtina

Zakončení cukrovarnické
cukrovarnickampaně
ké kampaně
Sklizeň cukrové řepy a cukrové
třtiny byla ukončena, poslední
cukrovary zastaví výrobu v
lednu.

V

šechny cukrovary skupiny Tereos
v posledních měsících pracovaly
naplno. Tereos Francie a Tereos Indický
oceán zaznamenaly průměrné výnosy
kvůli nepříznivému počasí po celou
dobu trvání kampaně: Réunion trápilo
sucho a Francii nedostatek slunce. Hojné deště navíc zpomalily sběr cukrové
řepy ve svozových oblastech Lillers,
Attin a Artenay. Společnost Tereos TTD

v České republice zopakovala výborné
výsledky z roku 2011, jak co se týče
výnosu cukrové řepy, tak co se týče
průmyslového zpracování. Výnosy v
Brazílii předčily očekávání díky příznivým
meteorologickým podmínkám ve druhé
polovině kampaně. A konečně Mozambik
dosáhl nového rekordu ve výrobě cukru
díky několikaletému programu rozvoje
odvětví cukrové třtiny.

Tereos
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Jacyr Costa
Jacyr Costa se v říjnu 2012 stal členem
Výkonného výboru. Dosavadní
generální ředitel společnosti Guarani
nyní bude odpovídat za strategii a
rozvoj segmentu cukrové třtiny skupiny
Tereos a bude reprezentovat aktivity
skupiny Tereos v odvětví cukrové
třtiny při jednání s brazilskými úřady
a mezioborovými organizacemi. Jako
člen Výkonného výboru je Jacyr Costa
oficiálním představitelem společnosti
Tereos Internacional, pobočky Tereos
kotované na burze v São Paulu.

Alain Escat
Alain Escat se v říjnu ujal vedení
mozambické pobočky skupiny Tereos.
Alain Escat více než třicet let působil
ve vedení průmyslových aktivit různých
společností na evropské i světové
úrovni, byl mimo jiné generálním
ředitelem společností Usinor Sacilor,
Carnaud Metal Box a Tergal Industries.

Jean-Paul Ducher
Jean-Paul Ducher je od 4. října 2012
ředitelem nákupů skupiny Tereos.
V minulosti působil na nákupních
pozicích ve společnostech Bull, Giat
Industries, Valéo a Air France. V letech
1999 až 2010 působil jako poradce v
oblasti vylepšení nákupů, zásobovacího
řetězce a průmyslové výkonnosti.

Patricia l’Esprit
Patricia l’Esprit, která odpovídá za
knowledge management skupiny,
představí jednotný systém ochrany,
řízení a sdílení znalostí a know-how.
Bude pověřena mimo jiné realizací
dokumentárních studií. Patricia l’Esprit
v minulosti zastávala funkci knowledge
manažerky v různých poradenských
společnostech a podnicích.

VZDĚLÁVÁNÍ

Vzdělávací projekt

160 školení během
dvou let - vzdělávací
projekt v TTD končí
Projekt s názvem Rozvoj vzdělávacího procesu zaměstnanců společnosti Tereos TTD, a.s. ﬁnancovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
a státního rozpočtu ČR byl k 30. listopadu 2012 ukončen a z tohoto důvodu je na místě zhodnocení a několik statistických údajů.

V

průběhu uplynulých dvou let se zaměstnanci naší společnosti zúčastnili
neuvěřitelných 160 školení. Probíhala jak
školení zajišťovaná externím dodavatelem
služeb, tak i školení interního charakteru,
která byla lektorována našimi vlastními zaměstnanci, vždyť kdo jiný zná naše továrny
a jejich výrobní procesy lépe než my sami?
V případě tzv. interních školení nám naši
zkušení kolegové předávali teoretické
a praktické znalosti a dovednosti v oblasti
Technologie výroby cukru – celkem 44 školení; Technologie výroby lihu – celkem
13 školení; Energetika – celkem 6 školení ve
dvou jeden a půl denních blocích; Interní
auditor jakosti – celkem 4 školení ve dvou
jeden a půl denních blocích; Preventivní

údržba – celkem 7 půldenních školení a Finance pro neekonomy – celkem 5 školení
ve čtyřech jeden a půl denních blocích.
Externí školení pak probíhala v následujících modulech: Měkké dovednosti – celkem 30 školení; Marketing, personalistika
a legislativa – celkem 16 školení; Finance –
celkem 8 školení; Zákonná školení – celkem
2 půldenní školení; Informační technologie
pro uživatele – celkem 14 školení; Informační technologie pro odborníky – celkem
9 školení; a Jazykové vzdělávání – celkem
2 dvoudenní školení a pravidelná výuka AJ.
Různorodých školení se v době trvání
projektu zúčastnilo téměř 300 zaměstnanců různého pohlaví; věkových kategorií

– nejmladší ve věku 20 let, nejstarší ve věku
68 let; dosaženého ukončeného vzdělání;
pracovních pozic – od dělnických pozic až
po zaměstnance nejvyššího vedení; menšin
či zdravotního znevýhodnění. Mezi účastníky školení jsou zástupci všech závodů
společnosti Tereos TTD, a.s. – z Dobrovice,
Českého Meziříčí, Mělníka i Chrudimi.
Externí školení probíhala převážně v řádně
označených školících místnostech v Dobrovici, interní školení pak převážně v řádně
označených školících místnostech jednotlivých závodů. Některá školení trvala jednu hodinu a jiná naopak i pět dní. Nejmenší studijní skupinky byly tvořeny pouze
1 člověkem, ale máme i školení, kterého se
zúčastnilo najednou 60 osob.
Z každého školení obdrželi účastníci materiál a máme k dispozici i tzv. evaluační dotazníky, které nám účastníci, až na drobné
případy, svědomitě vyplňovali a díky kterým jsme získali pozitivní zpětnou vazbu
na realizovaná školení.
Věříme, že pro vás všechna realizovaná
školení byla přínosná, že jste si školení užili
rozšířili si své obzory v různých oblastech.
Rádi bychom se s vámi na tomto místě
rozloučili a poděkovali vám touto cestou
za příjemnou spolupráci. Přejeme vám
všem spokojené prožití vánočních svátků
a vše nejlepší v Novém roce 2013!
 Realizační tým: Ing. Dagmar Josífová,
Mgr. Věra Novotná; Michaela Miškovská, DiS.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01206 Název projektu: Rozvoj vzdělávacího procesu zaměstnanců společnosti Tereos TTD, a.s.
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ZAMĚSTNANCI

Střelec z cukrovaru

„Nenávidím sníh,“ říká Ansuma
Musa, zaměstnanec dobrovického
cukrovaru a kanonýr FK Dobrovice
Už několik sezon baví svými střeleckými kousky nejprve v okresním přeboru a letos i v divizi diváky
FK Dobrovice šestadvacetiletý exotický střelec z Ghany Ansuma Musa. Od loňského roku je zaměstnaný v dobrovickém cukrovaru.
První otázka je nasnadě. Jak ses dostal
do České republiky?
Kvůli fotbalu. Dostal jsem pozvánku od
fotbalového manažera Mostu. Ten mě viděl hrát ještě na Kypru, dostal nějaké klipy
s mým uměním a pozval mě do Český republiky. Potkal jsem tady fajn lidi, žil tady
můj brácha. Tak jsem tu už zůstal.
Teď je u nás zima a padá tady sníh. Jak
se ti to líbí?
Nenávidím sníh. Když jsem poprvé viděl
sníh, říkal jsem si, sníh padá z nebe? (směje
se) Žil jsem v Ghaně, Ománu, Kypru, v Dubai. Sníh jsem ale poprvé viděl až v Turecku. Od té doby jsou ho zažil ještě v Rakousku a v Čechách.

Prý jsi hrával na plácku s hvězdou Realu Madrid Michaelem Essienem. A byl
jsi dokonce lepší než on! Je to tak?
Jsem určitě lepší než Michael Essien. On je
sice více zarputilý a silový, ale já jsem lepší fotbalista. I když teď je on velká hvězda
a určitě se zase o hodně zlepšil.
Essien hraje za Real Madrid. Máš podobně vysoké ambice?
Nevím, co se stane. Můj sen je hrát ve velkém klubu v České republice. Jsem si jistý,
že jsem dost dobrý na to tam hrát. Ale nemám manažera a bez manažera je to těžké
dostat se do velkého klubu. A mým snem
je najít hezkou holku a mít s ní děti. To je
můj sen.

Jsi muslim. Není těžké pro muslima najít v Čechách partnerku?
Mám rád české holky. A ony mají rády
mě. Můžu si vzít kohokoliv, nemusí to
být muslimka. Je důležité, abychom si
sedli. Chci si být jistý, že jsem si vybral tu
správnou.
Strávíš Vánoce v Dobrovici, nebo pojedeš domů do Ghany?
Letím domů. Je spousta věcí v Ghaně, na
které hrozně rád vzpomínám. Mám tam
rodinu, proto se tam aspoň jednou ročně
vracím.
Pak se zase vrátíš k práci v cukrovaru?
Ano. Mám rád cukrovar, všichni jsou na
mě hodní, především předseda představenstva (směje se). Mám tu dokonce dva
nebo tři kamarády. Mám taky moc rád
české jídlo tady v jídelně, nejradši mám
svíčkovou.
 foto: Jaroslav Legner (Sport)
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DOBROVICKÁ MUZEA

Jak voní Vánoce?

Muzea žijí i v prosinci

Advent v Dobrovických muzeích
začal Mikulášskou nadílkou
Již první adventní víkend se v Dobrovických muzeích nesl ve vánočním duchu. Muzejní expozice obsadil Mikuláš se svými známými pomocníky – čerty a anděly, ale i dalšími pohádkovými bytostmi,
kteří měli pro návštěvníky připravené speciální úkoly. Děti musely zapojit všechny smysly, aby dostaly potřebná razítka, jimiž se v cíli prokázaly Mikulášovi a získaly tak sladkou odměnu.

K

romě putování za Mikulášem na děti
čekala kouzelná interaktivní tabule.
Spolu s princeznou děti samy zkoušely
možnosti této moderní techniky, používané na školách i v televizi. V hlavním sále
muzeí byla pro šikovné ručičky připravena výtvarná zimní dílna. Za dětmi přišel
i klaun, jehož vystoupení děti i dospělí
odměnili veselým smíchem.
Na 2. svátek vánoční, ve středu 26. 12.
2012, Dobrovická muzea připravila Vánoční cukrování s rozšířenou prohlídkou
expozic: na děti opět čeká kouzelná interaktivní tabule s vánočními úkoly, hravá
zimní dílna či vánoční cukrový stromeček
se sladkou odměnou pro pozorné návštěvníky. Malí i velcí mohou po předchozím objednání absolvovat „večerní“
exkurzi rozsvíceným cukrovarem.

Připravujeme:
• 26. 12. 2012 – Vánoční cukrování (9–12,
13–17 hodin) – interaktivní tabule s úkoly
pro děti i dospělé; po předchozím objednání „večerní“ exkurze do cukrovaru
• 13. 1. 2013 – Novoroční koncert (v 15.00)
skladby od středověku po současnost
v podání souboru zobcových ﬂéten
Flauto Collegium a kytarového oddělení ZUŠ Mladá Boleslav
• 24. 2. 2013 – Brontosauři Revival a Zuzana Šilhová (v 15.00) písničky od Brontosaurů, Příbuzných, Spirituál Kvintetu
i z poslední tvorby bratrů Nedvědových
• od 1. 2. 2013 – sezónní exkurze do lihovaru vč. rozšířené expozice lihovarnictví
Více informací na stránkách Dobrovických
muzeí www.dobrovickamuzea.cz nebo
na vyvěšených plakátech v okolí

Cukroví a cukr k vánočním svátkům rozhodně patří, přijďte se o něm dozvědět
víc. Dobrovická muzea jsou otevřena denně kromě 24., 25. a 31. 12. 2012 a 1. 1. 2013.
Sladké Vánoce a dobrý nový rok 2013 Vám
přejí Dobrovická muzea.
 Text: Lenka Suchomelová
 Foto: archiv Dobrovických muzeí

Výlov vánočních kapříků s vodníkem
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