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Obr. 1. Mažoretky na Cukrových slavnostech v Dobrovici

Obr. 2. Prezentace a ochutnávka různých druhů řepného a třtino
vé ho cukru, bílého i přírodního, nebo např. řepného sirobu

Cukrové slavnosti 2011 v Dobrovici a na Loučeni
sugar festivities 2011 in dobrovice and loučeň

Oslava bílého zlata „Cukrové slavnosti“ se konala již ve dru-
hém ročníku v sobotu 1. října 2011. Probíhala zároveň na dvou 
místech – v Dobrovici a na deset kilometrů vzdáleném zám-
ku Loučeň. Spojení obou míst je logické: dobrovický cukrovar 
založil v roce 1831 knížecí rod Thurn-Taxisů, který měl právě 
na loučeňském zámku své sídlo.

Slavnosti v Dobrovici zpestřilo vystoupení mažoretek a staro-
česká beseda v podání baráčníků. Děti se mohly z účast nit tematic-
kých soutěží a kvízů o sladké ceny. Pro všechny byla připravena 

výstava a ochutnávka nejrůznějších druhů cukru a některých spe-
cialit – sirobu, jaggerů apod. V poradně zde byly vysvětleny nej-
různější otázky (např. fáma, že bílý cukr ze třtiny je zdravější než 
z řepy, že už se do ČR cukr jen dováží apod.). Příchozí si moh-
li pochutnat na řepáncích či perníčcích. V rámci slavností byly 
zpřístupněny krátkodobé expozice, na návštěvníky čekala výstava 
cukřenek, zástěrek a spodniček či ukázky ze sbírky Miloslavy Žďár-
ské, zakladatelky Klubu sběratelů baleného cukru. Zřejmě největší  
pozornost budila modulová železnice klubu Zababov s provo-
zem v cukrovaru. Muzeem provázely oblíbené postavy – Kostka 
Cukrová a Lízátko Lepivé. Zahájen byl zároveň sezónní prohlíd-
kový okruh v dobrovickém závodu, který veřejnosti nabízí mož-
nost poznat na vlastní oči současnou podobu výroby cukru a lihu.

Bohatý program byl připravem i na zámku Loučeň a v při-
lehlém parku (který je známý také svými labyrinty). Při tema-
tické prohlídce zkoušel Alexander Thurn-Taxis znalosti syna 
Paši a neteře Kateřiny z cukrovarnické technologie, do progra-
mu se zapojily i paní Cukrová Vata a slečna Zmrzlina. Návštěv-
níci se mohli zúčastnit stavby městečka z kostek cukru, který 
v dostatečném množství dodala společnost Tereos TTD. Soutě-
žili v řadě disciplín, třeba ve štafetě s cukrem mezi bulvami řepy  
(tatínkové se pak v konkurzu na zámeckého cukráře utkali 
ve zdobení dortů). Děti zdobily linecká srdíčka nebo zvířátka 
z marcipánu, samozřejmě na ně ve stáncích čekala spousta slad-
kostí. Ve třech hudebních pásmech si lidé mohli vyslechnout hity 
z českých muzikálů, největšímu zájmu se pak těšila pohádková 
představení v amfiteátru. Slavností se zde zúčastnilo téměř dva 
a půl tisíce návštěvníků.

Blahoslav Marek
(foto: Dobrovická muzea a Zámek Loučeň)

Obr. 3. Návštěvníci mohli v Dobrovických muzeích obdivovat krá
su vystavených cukřenek nejrůznějšího stáří
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Obr. 6. Místo romantických pohádkových staveb ale vznikal spíš 
Manhattan pořádně vysokých věžáků

Obr. 4. V Dobrovici si mohly děti zkusit zdobení perníčků

Obr. 8. Při pohádce z cukrárny nazvané Cukrové Tintilimintili bylo 
zámecké divadlo pod širým nebem plné k prasknutí

Obr. 9. Děti odpoledne sklidily bohatou úrodu z exotického stro
mu v zámeckém parku zvaného bonbónovník sladký

Obr. 7. Cenou v rodinných soutěžích byla kupř. bulva s bonbóny

Obr. 5. Na nádvoří zámku Loučeň stavěli celý den děti i dospělí 
za přítomnosti slečny Kostky Cukrové městečko z cukru


