LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ

Prezident Miloš Zeman
navštívil cukrovar a lihovar v Dobrovici
Prezident České republiky Miloš Zeman
navštívil ve středu 29. dubna areál cukrovaru a lihovaru společnosti Tereos TTD v Dobrovici. Při
své návštěvě nevynechal ani Dobrovická muzea,
kde také poobědval.
Miloš Zeman je prvním prezidentem v historii, který Dobrovici navštívil. Doposud nejblíže jí
byl Tomáš Garrigue Masaryk, který v roce 1924
navštívil nedaleké Semčice. Prezident Dobrovici
navštívil v rámci jeho třídenní návštěvy Středočeského kraje. „Pozvali jsme pana prezidenta na
prohlídku jedné z úspěšných středočeských firem.
Ve středních Čechách jimi nejsou jen automobilky
Škoda Auto, a. s., nebo TPCA Kolín, ale dalších
prosperujících podniků je v regionu celá řada.
Rádi se těmito úspěšnými firmami pochlubíme,“
řekl středočeský hejtman Miloš Petera.
Návštěva prezidenta v Dobrovici, která byla
rozplánována do poslední minuty, začala slavnostním obědem ve velkém sále Dobrovických muzeí.
Toho se kromě prezidenta a jeho doprovodu
zúčastnil například hejtman Středočeského kraje
Miloš Petera, starosta Dobrovice Tomáš Sedláček,
ředitelka Dobrovických muzeí Hana Hlaváčová
a také celá řada významných zemědělců a potravinářů. Za Tereos TTD samozřejmě nemohl chybět
předseda představenstva Oldřich Reinbergr a také
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předseda dozorčí rady Yves Belegaud, který kvůli
setkání s prezidentem přiletěl z Francie.
Po obědě byla na programu krátká návštěva areálu cukrovaru a lihovaru, která vzhledem
k omezeným časovým možnostem prezidenta
a rozlehlosti areálu proběhla ze speciálního autobusu. S provozem cukrovaru a lihovaru pana
prezidenta seznámil předseda představenstva
Tereos TTD Oldřich Reinbergr, který si prezidentské návštěvy nesmírně považoval. „Je to pro
nás obrovská pocta, že si pan prezident vybral pro
návštěvu zrovna náš podnik,“ uvedl. Po zhruba
15minutové exkurzi následovala beseda se zaměstnanci Tereos TTD. Na té prezident Zeman vyjádřil
obdiv všem, kdo se podílí na dobrých výsledcích
společnosti a složil všem zaměstnancům poklonu
za to, že zachránili čest českého cukrovarnictví.
Během besedy také prezident prezentoval svůj
názor na obchodní řetězce, jejichž vysoké marže
označil za nemravné. Celá diskuse se nesla v uvolněné atmosféře a sál několikrát propukl v smích
při prezidentových tradičních bonmotech.
Na závěr návštěvy obdržel Miloš Zeman od
zaměstnanců cukrovaru několik dárků reprezentujících produkci Tereos TTD – cukrovou homoli,
dárkový koš s ukázkou výrobků a také lahev
slivovice.
Jakub Hradiský
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