Registrace na konferenci již provádíme pouze na stránkách www.kmmd.eu v sekci ú častníci - ukázka prostředí níže...

INFORMAC
CE PRO ÚČASTNÍKY
Konference je určena především pro střední a vyšší management
z úseků výroby, techniky, technologie a řízení jakosti. Tematické bloky jsou
zaměřeny na hodnocení současné situace na trhu s mlékem, na oblast
technologie, inovace a nových aplikací, provozní hygienu, sanitaci a některé
změny v potravinářské legislativě. Lze proto předpokládat, že tato programově široce zaměřená odborná akce přitáhne pozornost rovněž manažerů
ze sféry obchodu a marketingu, z vedení společností, ale také zástupců
z odborného školství a výzkumu.

Mapa s klíčovými body
Veškeré další informace o okolí a zajímavostech
Kroměříže nalezenete na našich stránkách
www.kmmd.eu

Místoo a datum konání
Konference se koná ve dnech 3.-4. října 2018 v prostorách Střední školy
hotelové a služeb v Kroměříži, Pavlákova ul.
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Konn f e renční poplatek
Cena vstupenky je 3.630 Kč s DPH a zahrnuje vstupné na konferenci, slavnostní recepci, sborník a občerstvení během konference.

Ree g istrace účastníí k a n e bo skupiny
Registrace se provádí pouze elektronicky na webových stránkách konference www.kmmd.eu v sekce Účastníci registrace a to nejpozději do
21. září 2018.
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Na základě registrace Vám bude vystaven daňový doklad splatný nejpozději jeden den před začátkem konference nebo hotově v den konference.

Orr g anizace konferr e ncee a informace:
Záznamy registrací a informace:
m. javorska@kmmd.eu
Markéta Javorská | mtt 602 515 511 | em
Organizační garant konference:
ing. Jan Tykvart | mt 602 569 873 | em. tykvart@kmmd.eu
Odborný garant konference:
em. kopacek@kmmd.eu
ing. Jiří Kopáček, CSc. | mt 602 271 315 | em
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Pořřáddajíjí
Českomoravský svaz mlékárenský,
Sekce pro mléko při Potravinářské komoře ČR,
VOŠP a SPŠM Kroměříž a KROMILK, a.s.
POD ZÁŠTITOU MĚSTA KROMĚŘÍŽ

Pořadatelé konference
Povrchové kulturr y Lallemand pro zrání specciálních druhů sýrrů
(Lallemand surfaace and ripening culturess foor speciality cheesse)
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Mathias Reif-Beck, Lallemand Speciality Cultures, Francie
za podpory O.K. SERVIS BioPro, s.r.o. – zlatý parr tner konferennce

od 8:45 hod - občerstvení pro účastníky, káva

9:000 hod Zahájení 2. dne konnferrence

8:00 ~ 10:000 hod - příjezddy úččastníků, reegistrace, ubytováání
občerstvení pro účastníky, káva

Pohled na mlékáárenství a sýrařství Tureccka
Turecko – pořádaající země příštího IDF - Woorld Dairy Summiit
2019 v Istanbuluu
(View of Turkey‘‘s dairy and cheese indusstryy
Turkey - the orgaanizing country of the neext IDF - World Dairr y
Summit 2019 in Isstanbul)

10:000 ~ 10:115 hod • Zaháájenní koonfereence

Prof. Dr. Nevzat Artik, National Milk Board, Ankara, Turecko

9:000 ~ 11:005 hod • 3. předdnááškovvý blook:
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„Kroměřížské mlékařské dny 2018“, organizační pokyny
Jiří Kopáček – ČMSM a Jan Tykvart – Kromilk a.s.

15:30 ~ 15:455 hod .. diskuuze
15:45 ~ 16:15 hod .. přestávka na kávu

Přivítání starostou města Kroměříž
Jaroslav Němec

15:445 ~ 17:330 hod • 2. předdnááškoový blook pokkračovvání:
moderuje Jiří Kopáček, ČMSM

10:115 ~ 12:330 hod • 1. přřednnáškkový blok:
SOUČASNOST MLÉKÁRENSTVÍ
moderuje Jiří Kopáček, ČMSM

Obchodování s mlékem a mléčnými výrobbkyy
– je to vše o bezppečnosti a kvalitě
(Milk and dairy trrade – it´s all about saffetyy and quality)
Flora Dewar, Evropská mlékařská asociace, Brusel, Belgie

Skutečný dopad mlékárenství na životníí proostředí
(The real environnmental impact of dairy secctor)
Piercristiano Brazzale, Brazzale SPA, Itálie

Aktuální problem
matika slovenského mlékkařsství
Stanislav Voskár, Slovenský mliekarensky zväz, Bratislava, Slovensko

12:15 ~ 12:300 hod .. diskuuze
12:30 ~ 13:30 hod .. přestávka na oběd

13:330 ~ 15::30 hod • 2. přřednnáškkový blok:
NOVÉ POZNATKY ZE SVĚTA SYRŮ
moderuje Jiří Kopáček, ČMSM

Česká republika – země sýrů
Jiří Kopáček, Českomoravský svaz mlékárenský, Praha

Vysoká kvalita mléka – základní předpokladd pro kvalitní
a nutričně hodnootné mléčné výrobky
Martin Dráb, Lactalis CZ s.r.o., Praha - zlatý parr tner konferencce

Moderní sýrařskká gastronomie
Vladimír Čejna, Savencia Fromage & Dairy Czech Republic a.s.

Vytváření přidanné hodnoty ve fermentovvanýých mléčných
výrobcích: probiootické a bioprotektivní kultury
(Creating addedd value in fermented milkk prroducts: probioticcs
and bioprotectivve cultures)
Marja Kanning, DSM Food Specialties, Nizozemí
za podpory O.K. SERVIS BioPro, s.r.o. – zlatý parr tner konferennce

17:20 ~ 17:300 hod .. diskuuze,
ukončení pracovní čáásti prvníího dne konferennce

„Kroměřížské mlékařské dny 2018“
Jiří Kopáček, ČMSM

Aktuální trendy v nabídce jahodových mléčnných výrobků
na vybraných trzzích
Miloš Michalec, Frulika s.r.o., Kaplice

13:15 ~ 13:300 hod .. diskuuze

13:330 ~ 13::40 hod
Závěrečné slovo, slosování sponzorské tomboly,
ukončení konference
Jiří Kopáček, Českomoravský svaz mlékárenský

NOVÉ TECHNICKÁ ŘEŠENÍ PRO MLÉKÁRENSKÝ PRŮMYSL
moderuje Jan Drbohlav, VÚM

Hygienické odvoddnění potravinářských provvozů
Matúš Letko, ACO stavební prvky, s.r.o.

Rozvaděče v hyggieenickém designu pro mllékáárenský průmysl
Ivan Chadima, Rittal Czech, s.r.o. –
Reg. sekce EHEDG pro ČR - zlatt ý parr tneer konferrence

od 13:: 00 hodd
Závěěrečnéé poohoštění podávanné formoou stuudeeného
a tepplého buffetu

VEOLIA - Službyy na míru pro vaši konkurennceschopnost
Ondřej Beneš, Vladimír Hanák, Michal Stieber, Veolia Energie ČR, a.s. Praha

Kontrolní váženíí a detekce kontaminanttů
Pavel Kovařík, NOVUM GLOBAL, a.s.

Současnost a buddoucnost plastových obaalů pro mlékárenstvíí
Petr Šimek, Greiner Packaging, s.r.o., Slušovice

Generáá lní-zlatí partneři konferencee

10:50 ~ 11:055 hod .. diskuuze
11:05 ~ 11:35 hod .. přestávka na kávu

11:335 ~ 13::30 hod • 4. přeednáškkový bllok:
MLÉKÁRENSKÝ VÝZKUM, INOVACE, TRENDY
moderuje Václav Bárta, MILCOM servis, a.s.

20:000 ~ 01:000 hod

Věda a výzkum pro potřeby prvovýroby a zppracovatelů mlékka
s důrazem na kvvalitu a bezpečnost mléččnýchh výrobků

Společenský večer v prostorách
Salla Terenna ~ Arcibiskupský zámek Kroměříž

Využití membránnových procesů v mlékárrensském průmyslu

Slavnostní recepce, speciální program pro účastníky
Zahájení ~ Jan Tykvart a Jiří Kopáček, garanti konference

Irena Němečková a kol. – Výzkumný ústav mlékárenský, Praha
Jiří Ečer, MemBrain, s.r.o - Membránové inovační centrum, Stráž pod
Ralskem

Úvodní slovo o zámku – Martin Krčma, kastelán Arcibiskupského zámku

Transfer výsledkků výzkumných projektů do mlékárenské praxxe
Programem rozvvoje venkova

Slavnostní přípitek

Jan Drbohlav a kol., Výzkumný ústav mlékárenský, Praha

Medd iální p artneři k onference

