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Začátkem března zorganizoval VUC Praha, a. s., každoroční
Vydatná večeře všech účastníků proběhla v degustačním sklepě ze
pokampaňové setkání českých a slovenských cukrovarníků,
16. století „První vinařské, spol. s r. o.“, kde byla možnost ochutnat
lihovarníků a zástupců řady dalších firem.
řadu různých druhů moravských vín, vyslechnout odborný výklad
Organizátoři zvolili pro místo konání konference tentokrát
a prohlédnou si technologii a zázemí přípravy těchto výborných
malebné město Hustopeče u Brna ve slovácké oblasti. Účastníci
nápojů.
se sjížděli do Hustopečí první den konference (5. 3. 2013)
Podle vyjádření většiny účastníků panovala s programem
dopoledne. Po společném obědě se všech téměř sto účastníků
konference velká spokojenost, o čemž svědčí i účast všech až
přesunulo do sálu hotelu Centro, kde ředitel VUC Praha, a. s.,
do jejího zakončení.
Ing. Málek konferenci zahájil.
Jaroslav Gebler
Jako první dostali slovo zástupci MZe ČR, Ing. Jiří
Machek, ředitel odboru rostlinných komodit, a vedoucí
oddělení tržních řádů Ing. Daniel Froněk, kteří přiblížili
Obr. 1. Hotel Centro v Hustopečích – místo konání letošní konference
současný pohled ministerstva na problematiku cukerních
kvót, včetně aktuálních informací z EU. Podrobně byla
prezentována informace o stavu cukerní statistiky ČR.
Jako druhý vystoupil Ing. Stanislav Tobola, místopředseda ČMCS, s referátem o stavu cukrovarnictví ve světě,
v Evropě a v ČR. Třetí referát zazněl z úst Ing. Jany Hadačové,
ředitelky odboru rostlinných komodit Státního zemědělského a intervenčního fondu: Přehled a aktuální opatření
Společné organizace trhu s cukrem. Současný předseda
Slovenského cukrovarnického spolku, Ing. Dušan Janíček,
se zaměřil na výsledky kampaně 2012/2013 na Slovensku.
Podrobnosti z kampaně českých cukrovarů přednesl Ing.
Jaroslav Gebler, CSc. Řada dalších referátů popisovala
dění, novinky či výsledky akcí jednotlivých cukrovarů,
resp. cukrovarnických společností (Moravskoslezské cukrovary – Ing. M. Vráblík, Tereos TTD – Ing. B. Hart, Povážský cukor – Ing. P. Kyslica, Tereos TTD – Ing. P. Sychra,
Techinservis – I. Ščuckij, Tereos TTD – Ing. L. Gracl).
K pestrosti přednáškové části programu přispělo dvanáct
firemních referátů informujících o úspěšných akcích,
nových postupech či jiných novinkách v cukrovarech
i lihovarech v ČR i v zahraničí. Namátkou lze uvést cuObr. 2. Pohled do konferenčního sálu při referátu ing. Sychry z Tereos TTD
kerní mlýny Netsch Condux či Baurmeister, magnety
Magsy, průmyslové vysavače Beam, čerpadla Sulzer či
Vogelsang, váhy RVS, speciální desinfekce TwinOxide,
využití odpadního tepla EnProCo, bezosé dopravníky
Rataj, monitoring vibrace strojů Spectric, mlýny Invelt aj.
Staronovou konferenční záležitostí byly dlouho postrádané výstavní stánky. V předsálí mělo své stolky šest
firem, kde mohli zájemci prodiskutovat detaily a získat
podrobné informace a propagační materiály.
Organizace technického zázemí probíhala bez jakýchkoliv potíží a byla hodnocena známkou 1.
Po prvním přednáškovém dni byl ještě po večeři
prostor pro řadu přátelských i obchodních jednání, která
mohla pokračovat i druhý den dopoledne na společné
kulturní akci. Tentorát byl vybrán k prohlídce nádherný
židlochovický zámek, spojený i s nedalekým historickým
cukrovarem (Julius Robert – Židlochovice) a slavná Mohyla
míru ve Slavkově (bitva tří císařů). Po návratu a dobrém
obědě pokračoval přednáškový program až do večera.
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