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Cukrovarnicko-lihovarnická
konference 2017
Konference se ve dnech 21. až 23. 3. 2017 ko
nala ve Wellness hotelu Frymburk přímo na břehu
Lipenské vodní nádrže. Letošního setkání se celkem
zúčastnilo 106 lidí, což je jedna ze silnějších účastí
s ohledem na minulé ročníky.
Jednání zahájil již tradičně Ing. J. Málek,
ředitel VUC Praha, a. s. Ústředním tématem nava
zujících prvních odborných přednášek od zástupců
Ministerstva zemědělství ČR, ČMCS i SZIF byla
situace po ukončení platnosti výrobních kvót cukru v EU k 30. 9. 2017 a výhledy v komoditě cukru
do budoucích let. Ing. O. Reinbergr zhodnotil ve
svém příspěvku dřívější roky pod kótovým sys
témem a vyslovil přesvědčení, že díky velmi dobré
kondici má českomoravské cukrovarnictví dobrou
perspektivu v nových podmínkách.
V dalších přednáškách byly podrobně zhod
noceny výsledky kampaní v cukrovarech v Česku
a na Slovensku i s ohledem na průběh počasí
v kampani 2016/2017. Opět se potvrdila skutečnost,
že přednášející jsou velmi dobře připraveni a se
znamují tak účastníky s hodnotnými informacemi
a zkušenostmi.
Pozitivní byla vyšší účast dodavatelských firem navázaných na cukrovarnictví, což se projevilo
i počtem vystavovacích stolků s hodnotnými expo
zicemi. Je patrné, že firmy mají vzrůstající zájem
využít těchto setkání k osobním konzultacím a pre
zentacím svých možností.
Program konference však netvořily jen referáty.
Letos nás čekalo překvapení – zástupci cukrovaru
Hrušovany nad Jevišovkou si připravili krátké
divadelní představení úsměvnou scénkou z pro
středí Srbska v srbštině.
Účastníci mohli využít hotelový wellness pro
gram, kdy se v rámci ubytování a volného času dalo
relaxovat v místním bazénu, vířivce či parní lázni.
Tradičně se vždy ve středečních dopoledních
hodinách volí pro účastníky konference exkurze
po zajímavostech v okolí. Tentokrát byla vybrána
procházka v korunách stromů v lipenské turistické
atrakci. Ovšem pro značnou nepřízeň počasí byla
zvolena náhradní varianta – možnost navštívit
informační centrum ve zrekonstruovaných pro
storách elektrárny Lipno I. Zde byla v průběhu více
jak jedné hodiny provozující firmou ČEZ zajíma
vou formou pomocí filmových záběrů, přednášky
a fotoexpozice představena historie výstavby
i současnost tohoto vodního díla zbudovaného
v padesátých letech 20. století.
Odpolede pak následovaly poslední přednášky
přihlášených firem. Odborný program uzavírala
diskuse a závěrečné slovo ředitele VUC Praha. Kon
ferenci pak zakončila společenská večeře pořádaná
formou rautu.
Miroslav Moc
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Obr. 1. Wellness hotel Frymburk – místo konání letošní konference

Obr. 2. Pohled do jednacího sálu

Obr. 3. Z návštěvy Lipenské přehrady
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