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INFORMACCEE PPRROO ÚÚČČAASSTNÍKY
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 progra-
mově široce zaměřená odborná akce přitáhne pozornost rovněž manažerů 
ze sféry obchodu a marketingu, z vedení společností, ale také zástupců 
z odborného školství a výzkumu.

Místoo aa datum konání
Konference se koná ve dnech 3.-4. října 2018 v prostorách Střední školy 
hotelové a služeb v Kroměříži, Pavlákova ul.

Konnffeerenční poplatek
Cena vstupenky je 3.630 Kč s DPH a zahrnuje vstupné na konferenci, slav-
nostní recepci, sborník a občerstvení během konference.

Reeggistrace účastnííkka nneebo skupiny
Registrace se provádí pouze elektronicky na webových stránkách kon-
ference www.kmmd.eu v sekce Účastníci registrace a to nejpozději do 
21. září 2018.

Na základě registrace Vám bude vystaven daňový doklad splatný nejpoz-
ději jeden den před začátkem konference nebo hotově v den konference.

Orrgganizace konferreencee a informace:
Záznamy registrací a informace: 
Markéta Javorská | mtt 602 515 511 | emm. javorska@kmmd.eu
Organizační garant konference: 
ing. Jan Tykvart | mt 602 569 873 | em. tykvart@kmmd.eu
Odborný garant konference:
ing. Jiří Kopáček, CSc. |  mt 602 271 315 | emem. kopacek@kmmd.eu

Na portáálel  www.kmmd.eu také naleznete veškeré potřebebnéé infor-
mace ke koonfererenci včetně možností ubytování, prohlídkdky ookolí a 
podobně.
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Čtvrrtek 4. ř íí jjna 201188
od 8:45 hod - občerstvení pro účastníky, káva

9:000 hhod  ZZahájení 222. dne konnferrence 
„Kroměřížské mlékařské dny 2018“

Jiří Kopáček, ČMSM 

9:000 ~~ 11:005 hod • 333. předdnáášškovvý blookk:   
NOVÉ TECHNICKÁ ŘEŠENÍ PRO MLÉKÁRENSKÝ PRŮMYSL 

moderuje Jan Drbohlav, VÚM

Hygienické odvodddnění potravinářských pprovvozů
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 - zlattýý parrtneer konferrence

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

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

Současnost a budddoucnost plastových obaalů ppro mlékárenstvíí
Petr Šimek, Greiner Packaging, s.r.o., Slušovice                                                                                                            

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

11:335 ~ 13::30 hod •• 4. přeednáškkoový blllook:   
MLÉKÁRENSKÝ VÝZKUM, INOVACE, TRENDY

moderuje Václav Bárta, MILCOM servis, a.s.

Věda a výzkum ppro potřeby prvovýroby a zppracovatelů mlékka 
s důrazem na kvvaalitu a bezpečnost mléččnnýchh výrobků
Irena Němečková a kol. – Výzkumný ústav mlékárenský, Praha

Využití membránnoových procesů v mlékárrensském průmyslu
Jiří Ečer, MemBrain, s.r.o - Membránové inovační centrum, Stráž pod 
Ralskem

Transfer výsledkkůů výzkumných projektů do mmlékárenské praxxe 
Programem rozvvooje venkova
Jan Drbohlav a kol., Výzkumný ústav mlékárenský, Praha

Aktuální trendy vv nabídce jahodových mléčnných výrobků 
na vybraných trzzíích
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

od 13::00 hodd
Závěěrečnéé poohoštění ppodávanné ffoormoou stuudeeného 
a tepplého bbuffetu

Generáální-zlatí  partneř i  konferencee

Pořadatelé konference

Meddiální ppartneř i  kkonference

Povrchové kulturryy Lallemand pro zrání sspecciálních druhů sýrrů
(Lallemand surfaacce and ripening culturess foor speciality cheesse)
Mathias Reif-Beck, Lallemand Speciality Cultures, Francie
za podpory O.K. SERVIS BioPro, s.r.o. – zzlatý parrtner kkoonferennce

Pohled na mlékáárrenství a sýrařství Tureccka
Turecko – pořádaajjící země příštího IDF - Woorld Dairy Summiit 
2019 v Istanbuluu
(View of Turkey‘‘s s dairy and cheese indusstryy
Turkey - the orgaannizing country of the neext IDF - World Dairry 
Summit 2019 in Isstanbul)
Prof. Dr. Nevzat Artik, National Milk Board, Ankara, Turecko

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

15:445 ~ 17:3300 hod •• 22. předdnááškoový bloook pokkrraačovváánní:
moderuje Jiří Kopáček, ČMSM

Vysoká kvalita mmléka – základní předpokladd pro kvalitní 
a nutričně hodnoottné mléčné výrobky
Martin Dráb, Lactalis CZ s.r.o., Praha - zzlatý parrtner kkoonferencce

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

Vytváření přidannéé hodnoty ve fermentovvanýých mléčných 
výrobcích: probioottické a bioprotektivní kkultury
(Creating added d vvalue in fermented milkk prrooducts: probioticcs 
and bioprotectivvee cultures)
Marja Kanning, DSM Food Specialties, Nizozemí 
za podpory O.K. SERVIS BioPro, s.r.o. – zzlatý parrtner kkoonferennce

17:20 ~ 17:300 hod .. diskuuze, 
   ukončení pprracovní čáássti prvníího dne konferennce

20:000 ~ 01:0000 hod  
Společenský večer v prostorách 
Salla Terenna ~ Arcibiskupský zámek Kroměříž       

Slavnostní recepce, speciální program pro účastníky                          

Zahájení ~ Jan Tykvart a Jiří Kopáček, garanti konference

Úvodní slovo o zámku – Martin Krčma, kastelán Arcibiskupského zámku

Slavnostní přípitek

Střeeda 33. ř í jnna 201188
8:00 ~~ 10:000 hod - příjezddy úččaasstníků, reeggistrace, ubytováání
      občerstvení pro účastníky, káva

10:000  ~ 10:115 hod •• Zaháájenní koonfereeence
„Kroměřížské mlékařské dny 2018“, organizační pokyny

Jiří Kopáček – ČMSM a Jan Tykvart – Kromilk a.s.  

Přivítání starostou města Kroměříž 
Jaroslav Němec

10:115  ~ 12:330 hod •• 1. přřednnáškkový bbblok:
SOUČASNOST MLÉKÁRENSTVÍ

moderuje Jiří Kopáček, ČMSM 

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

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

Aktuální problemmmatika 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::330 hod •• 2. přřeednnáškkový bbblok: 
NOVÉ POZNATKY ZE SVĚTA SYRŮ 

moderuje Jiří Kopáček, ČMSM

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


