AKTUALITY Z AKC ČR č. 6
Červen 2017

OBSAH:
1) Připravované soutěže, pozvánky na akce
2) Vzdělávací semináře, kurzy pořádané AKC ČR
3) Nabídky, informace, novinky

1) PŘIPRAVOVANÉ SOUTĚŽE, POZVÁNKY NA AKCE:
Soutěž o titul nejlepšího kuchaře České republiky „KUCHAŘ ROKU 2017/2018“
je vyhlášena!
Soutěž je otevřena pro všechny ženy a muže od 21 let, kteří úspěšně absolvovali učební obor
kuchař/kuchařka nebo odbornou gastronomickou školu a aktivně pracují v oboru.
Soutěž se skládá ze dvou kol – korespondenčního a finálového.
První kolo probíhá písemnou formou, druhé kolo potom praktickou ukázkou – příprava kalkulace a
pokrmu dle písemné práce z 1.kola.
Soutěžní úkol:
Příprava moderního tříchodového menu, vycházející z tradiční české kuchyně a sezóny
Termín zaslání přihlášek do korespondenčního kola soutěže je 31. 7.
Finále se uskuteční 5.10. jako součást doprovodného programu veletrhu
FOR GASTRO & HOTEL, Výstaviště PVA EXPO Praha – Letňany
Více informací naleznete na webových stránkách: http://www.akc.cz/soutez-266/kuchar-roku-2017-2018

Soutěž Global Chefs Challenge, 6. - 8. 10., veletrh
FOR GASTRO & HOTEL, Výstaviště PVA EXPO Praha – Letňany
Následující dny veletrhu budou patřit semifinále mezinárodní soutěže Global Chefs Challenge. Ve třech
dnech se zástupci jednotlivých zemí z celé Evropy utkají ve třech soutěžích.
V nejprestižnější seniorské soutěži Global Chefs Challenge, v soutěži mladých kuchařů Hans
Bueschkens Young Chefs Challenge a soutěži cukrářů Global Pastry Chefs Challenge.
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Mistrovství Moravy a Slezska ve vaření kotlíkových gulášů – 19. 8.
Severomoravská pobočka AKC ČR a Výstaviště Flora Olomouc pořádají
3. ročník Mistrovství Moravy a Slezska ve vaření kotlíkových gulášů
Termín a místo akce: 19. 8. 2017 od 10:00 na Výstavišti Flora Olomouc
Soutěž 2 - 5 členných týmů jak amatérů, tak profesionálních kuchařů, o nejchutnější guláš, uvařený v kotlíku
na ohni. Porota bude přihlížet k originalitě ingrediencí, aranžmá a úpravě stolu, jednotnému úboru a image
týmu.
Cílem této soutěže je setkání kolegů z Asociace kuchařů a cukrářů ČR a uvaření u nás tak oblíbeného pokrmu,
guláše, tradičním způsobem, v kotlíku na ohni.

Více na: http://www.akc.cz/soutez-264/mistrovstvi-moravy-a-slezska-ve-vareni-kotlikovych-gulasu-3rocnik

Olima Cup 2017, Olomouc – 5. – 8. 10.
Severomoravská pobočka AKC ČR a Výstaviště Flora Olomouc pořádají
v termínu 5.- 8. října soutěž Olima Cup 2017
Více informaci: http://www.akc.cz/soutez-265/olima-cup-2017-olomouc

2) KALENDÁŘ VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ – červen
Datum
konání
28. června

Téma semináře, kurzu

Seminář – Výroba
cukrářských
květin

lektor

Místo konání

Milan STEINER
a Maria
LANČÍNOVÁ

Gastro studio firmy Retigo s.r.o,
Rožnov pod Radhoštěm, Láň
2310. Více informací
http://www.akc.cz/seminar391/seminar-vyrobacukrarskych-kvetin
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3) NABÍDKY, INFORMACE, NOVINKY
Brněnská pobočka AKC ČR pořádá ve dnech 12. - 16. 7. zájezd ZA OMAMNOU
VŮNÍ PROVENCE
Půvabná jihofrancouzská oblast, typická nádhernými přírodními scenériemi, olivovými háji a
levandulovými poli, krajina prostoupena kamennými vesnicemi na kopcích i městy plnými umění a
výtečné regionální gastronomie, to vše je Provence. Nelze opomenout ani zvláštní světlo, které zahaluje
celou krajinu do magického lesku. To je příslib překrásné dovolené ve Francii.
Více informací včetně programu naleznete zde: http://www.akc.cz/akce-379/za-omamnou-vuni-provencezajezd

Memorandum o spolupráci mezi CBA a AKC ČR
Prezidenti Asociace kuchařů a cukrářů České republiky a České barmanské asociace v sobotu 3. 6. 2017
podepsali memorandum o vzájemném porozumění a spolupráci. Akt se uskutečnil v rámci programu akce
„Gastronomická slavnost na Zichovci aneb Vzpomínka na Mistra kuchaře Ladislava Nodla“ v areálu
Zichoveckého pivovaru.
Vedení obou asociací věří, že díky součinnosti snáze realizuje dlouhodobé cíle. Mezi ty patří například
zvyšování úrovně gastronomie v České republice, její propagace v tuzemsku i zahraničí nebo podpora
růstu cestovního ruchu prostřednictvím propagace tradičních regionálních specialit.

V případě potřeby nás neváhejte kdykoli kontaktovat.

Sekretariát AKC ČR

V Praze dne 7. června 2017
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