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1) VOLEBNÍ VALNÁ HROMADA POBOČKY PRAHA A STŘEDNÍ
ČECHY
AKC ČR pobočka Praha a střední Čechy si Vás dovoluje 13.1.2018 pozvat na jednání volební Valné
hromady, které se uskuteční v Conference hall – v sídle společnosti Nestlé, Mezi Vodami 2035/31, Praha
12, Modřany.
Pro zájemce o práci v představenstvu pobočky máme na webových stránkách připravenou kandidátku.
http://www.akc.cz/akce-403/volebni-valna-hromada-akc-cr-pobocka-praha-a-stredni-cechy
Prosíme, v případě, že se nemůžete na Valnou hromadu dostavit osobně, zplnomocněte některého ze
svých kolegů, který Vás na jednání VVH zastoupí. Plnou moc naleznete na webových stránkách VVH.
Plná moc nemusí být úředně ověřena. Předem děkujeme.
Na VVH budete mít možnost zaplatit roční členský příspěvek.

2) ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
Z důvodu modernizace systému zpracování plateb členských příspěvků jsme od října minulého roku
přešli na elektronický evidenční systém. Systém Vás sám upozorňuje na končící platnost a sám platby
eviduje. Členský příspěvek platí rok od data zaplacení.
Číslo účtu pro úhradu členského příspěvku zůstává nezměno: 1932066389/0800, jako VARIABILNÍ
SYMBOL prosím uvádějte své ČLENSKÉ ČÍSLO.
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Pokud nebude uvedeno jako variabilní symbol Vaše členské číslo, platbu nelze identifikovat,
systém jí nespáruje a nebudete zařazeni do členské databáze na webových stránkách
http://akc.cz/clenove.php
Na vyžádání Vám rádi Vaše členské číslo sdělíme.
Členské příspěvky zůstávají nezměněny- http://akc.cz/prihlasky.php

3) SOUTĚŽE
Mezinárodní mistrovství Gastro Junior Brno 2018 – Bidfood Cup
Přijměte pozvání na nejprestižnější soutěž pro mladé gastronomické odborníky v ČR s dlouholetou
tradicí. 24. ročník se bude tradičně konat na brněnském výstavišti, a to ve dnech 18.-21. 1. 2018.
Soutěží se v oborech: kuchař, cukrář, číšník a letos nově v oboru barista a barman.
Seznam nominovaných škol, rozlosování a soutěžní úkoly naleznete zde: http://www.akc.cz/soutez271/gastro-junior-brno-2018-%E2%80%93-bidfood-cup
21.1. se v rámci vyhlášení výsledků soutěže Gastro Junior Brno 2018 – Bidfood Cup uskuteční slavnostní
předání Certifikátů odborných škol stvrzující vysokou kvalitu vzdělávání v oboru gastronomie.

Soutěž O Priessnitzův dortík 2018, 31.1., soutěž pořádá Střední škola gastronomie a farmářství
Jeseník v Kongresovém sále Priessnitzových léčebných lázní a.s. – odborným garantem této soutěže se
stala AKC ČR, soutěž je zařazena do seznamu nominačních soutěží pro účast v celostátním kole Gastro
Junior Brno – Bidfood Cup - http://www.akc.cz/soutez-274/o-priessnitzuv-dortik-2018

Soutěž Podbeskydský ještěr, 22. 2., soutěž pořádá Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb,
Frýdek – Místek – odborným garantem této soutěže se stala AKC ČR pobočka Brno – více informací http://www.akc.cz/akce-413/podbeskydsky-jester-2018

Soutěž Ahol Cup 2018, 28. 2., soutěž pořádá AHOL Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství,
Ostrava – Vítkovice v Multifunkční aule GONG, Dolní oblast Vítkovic, Ostrava.
AKC ČR udělila této soutěži odbornou záštitu. Soutěž je zařazena do seznamu nominačních soutěží pro
účast v celostátním kole Gastro Junior Brno - Bidfood Cup. Více informací - http://www.akc.cz/soutez275/ahol-cup-2018
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4) KALENDÁŘ VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ a KURZŮ
Datum
konání

13. ledna

13. ledna

30. ledna

31. ledna

Téma semináře, kurzu

Správná
hygienická a
výrobní praxe a
systémy HACCP

lektor

Místo konání

lektorka
společnosti
HASAP
Consulting, s.r.o.

Bistro Real Pardubice,
Milheimova 2887, Pardubice.
Více informací:
http://www.akc.cz/seminar403/seminar-spravnahygienicka-a-vyrobni-praxe-asystemy-haccp

Kurz Drátkování

Veronika
KUČOVÁ

Seminář Sekce
veřejného
stravování –
Chutné a zdravé
vaření, v hlavní
roli zelenina a
obiloviny, Plzeň
Seminář Sekce
veřejného
stravování –
Chutné a zdravé
vaření, v hlavní

Lukáš UHER
Hermann
SALZER
Zdeněk HLADÍK

Lukáš UHER
Hermann
SALZER
Zdeněk HLADÍK

Střední škola gastronomie,
hotelnictví a lesnictví Bzenec,
p.o., náměstí Svobody 318
Více informací:
http://www.akc.cz/seminar410/kurz-dratkovani
restaurace + bufet, Univerzita
Karlova, Lékařská fakulta v
Plzni, Biomedicínské centrum,
alej Svobody 1655/76, 323 00
Plzeň, Severní Předměstí. Více
informací:
http://www.akc.cz/seminar414/seminar-chutne-a-zdravevareni-v-hlavni-roli-zelenina-aobiloviny-plzen

školní jídelna, ZŠ a MŠ Praha 3,
Chelčického 2614/43, 130 00
Praha 3, vchod na kurz je z ulice
Sauerova. Více informací:
http://www.akc.cz/seminar413/seminar-chutne-a-zdravevareni-v-hlavni-roli-zelenina-aobiloviny-praha
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roli zelenina a
obiloviny, Praha
17.-18.února

Kurz Drátkování

Veronika
KUČOVÁ

Střední škola gastronomická
Adolpha Kolpinga, U Klafárku
3, Žďár nad Sázavou. Více
informací:
http://www.akc.cz/seminar411/kurz-dratkovani

5) NABÍDKA ZÁJEZDU
Brněnská pobočka AKC ČR pořádá pro všechny zájemce zájezd na výstavu Sweet Expo 2018, Varšava.
Téma výstavy: cukrařina, zmrzlina, káva, čaj a technologie
Termín zájezdu: 24.2. - 25.2.2018
On-line přihlášky a více informací naleznete na http://www.akc.cz/akce-406/zajezd-na-vystavu-sweetexpo-2018-varsava
Přihlásit se můžete do 17.1.2018.

Členská schůze východočeské pobočky AKC ČR
Představenstvo pobočky VČ zve všechny své členy na novoroční členskou schůzi, která se bude konat
13.1. v Bistru Real Pardubice, Milheimova 2887, Pardubice (v sousedství společností VIDOCQ).
Program schůze naleznete zde: http://www.akc.cz/akce-404/clenska-schuze-vychodoceske-pobocky-akccr

Přejeme Vám v novém roce mnoho štěstí, zdraví a pracovních
úspěchů!
Sekretariát AKC ČR

V Praze dne 5. ledna 2018
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