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1) VOLEBNÍ VALNÁ HROMADA POBOČKY BRNO
AKC ČR pobočka Brno si Vás dovoluje pozvat dne 20.2.2018 na jednání volební Valné hromady, které
se uskuteční ve Střední škole Brno, Charbulova, p.o., Charbulova 106.
Pro zájemce o práci v představenstvu pobočky máme na webových stránkách připravenou kandidátku.
http://www.akc.cz/akce-421/volebni-valna-hromada-akc-cr-pobocka-brno
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.

2) POZVÁNKA NA SOUTĚŽE
Gastro Hradec – Vitana Cup 2018, 15. 3., Kongresové centrum ALDIS, Hradec Králové – pořádá
východočeská pobočka AKC ČR
Tato soutěž je již 23 let mezinárodním svátkem kuchařů, cukrářů a všech milovníků moderní i tradiční
gastronomie. 13. rokem je udělován titul Mistr ČR kuchař a cukrář. Velice nás těší zájem veřejnosti, i Vy
jste srdečně zváni. Prožijete s námi zajímavý den s bohatým programem. Každoročně shlédnete výstavní
exponáty od více jak 220 soutěžících v mnoha kategoriích. Jistě Vás zaujme expozice dle historických
receptur od naši Staré gardy. Na veletrhu firem si nakoupíte. Vaše chuť rozhodne o vítězné svíčkové
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omáčce v soutěži Chuť Česka. Atraktivní je výroba Carvingu v časovém limitu přímo před Vašimi zraky.
V letošním roce jsou opět zařazeny soutěže pro širokou veřejnost, které jsou zadané podle velikonočních
tradic…… V programu nechybí vystoupení našich předních, mediálně známých, odborníků. Určitě je na
co se těšit, přijďte si zasoutěžit nebo podpořit své známé nebo se jen podívat a potěšit z krásných
soutěžních výrobků od soutěžících ze všech koutů České republiky i okolních států. Těšíme se na Vás.

Propozice a přihlášky do všech kategorií soutěže Gastro Hradec – Vitana Cup 2018
jsou k dispozici zde:
http://www.akc.cz/soutez-269/gastro-hradec-vitana-cup-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

3) KALENDÁŘ VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ a KURZŮ
Datum
konání
15. února

Téma semináře, kurzu

lektor

Místo konání

Seminář Catering

Jiří STŘEDA

Nestlé Česko s.r.o., Mezi
Vodami 2035/31, Praha 4,
gastrostudio. Více informací:
http://www.akc.cz/seminar417/seminar-catering
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17.-18.února

Kurz Drátkování

28. února

Seminář –
Moderní jarní
předkrm

Veronika
KUČOVÁ

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

Tomáš
KOUREK

Nestlé Česko s.r.o., Mezi
Vodami 2035/31, Praha 4,
gastrostudio. Více informací:
http://admin.logo.akc.cz/seminar418/seminar-moderni-jarnipredkrm

Jiří STŘEDA

4) NABÍDKA ZÁJEZDU, MAŠKARNÍ VESELICE
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
ZÁJEZD JE JIŽ OBSAZENÝ, NOVĚ PŘIHLÁŠENÝ ZÁJEMCE BUDE ZAŘAZEN JAKO NÁHRADNÍK.

Stará Garda - Senior klub AKC ČR zve 28. 2. všechny své příznivce na Maškarní veselici –
posezení s občerstvením.
Více informací podá pan Jiří Eichner: tel: 777 854 171, e-mail: jeichner@seznam.cz

5) ČASOPIS GASTRO REPORT MINUTKA v roce 2018
V letošním roce bude vydán časpis Gastro Report Minutka v těchto termínech:
I. JARO
II. LÉTO
III. PODZIM
IV. ZIMA

duben
červen
říjen
prosinec

Bližší informace o vydání časopisu Gastro Report Minutka naleznete zde: http://www.gastro-report.cz/
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6) 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.
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

V případě potřeby nás neváhejte kdykoli kontaktovat.

Sekretariát AKC ČR

V Praze dne 4. února 2018
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