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1) POZVÁNKA NA SOUTĚŽE
Gastro Hradec – Vitana Cup 2018, 15. 3., Kongresové centrum ALDIS, Hradec Králové.
Východočeská pobočka AKC ČR Vás srdečně zve na 23. ročník největší gastronomické soutěžní
přehlídky v ČR s mezinárodní účastí a 13. ročník o titul mistra republiky kuchařů a cukrářů.
Prožijete s námi zajímavý den s bohatým programem. Čekají na Vás vytříbené chutě, nové poznatky, ale
také příjemná setkání.
Jedním z nich určitě bude možnost popovídat si s osobností gastrofestivalu Markétou Hrubešovou,
oblíbenou českou herečkou, moderátorkou, modelkou a také samozřejmě vynikající kuchařkou.
V kuchařském studiu bude probíhat prezentace Juniorského národního týmu AKC ČR, který před
zraky veřejnosti připraví soutěžní menu o čtyřech chodech. Už nyní se můžete těšit na tartar ze pstruha,
hráškovou panna cottu, kančí hřbet v chorizo strouhance a luxusní cheesecake s ganache z černího rybízu.
Jistě Vás zaujme expozice dle historických receptur od naší Staré gardy. Na veletrhu firem si nakoupíte.
Vaše chuť rozhodne o vítězné svíčkové 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…… Určitě je na co se těšit, přijďte si zasoutěžit
nebo podpořit své známé nebo se jen podívat a potěšit z krásných soutěžních výrobků.
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

TERMÍN PRO ZASLÁNÍ PŘIHLÁŠEK JE POSUNUTÝ DO 9.3.!!!!
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Soutěž Gastro Kroměříž 2018, 22. - 23. března, Střední škola hotelová a služeb Kroměříž. Soutěž
se koná pod záštitou AKC ČR. Více informací - http://www.akc.cz/soutez-276/gastro-kromeriz-2018

Soutěž O nejlepší zvěřinový guláš, 25. března, Výstaviště Floria. Odborným garantem soutěže je
AKC ČR pobočka Brno. Více informací: http://www.akc.cz/soutez-281/o-nejlepsi-zverinovy-gulas

Soutěž Kuchař Vysočiny Junior 2018, 5.dubna, Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův
Brod. Soutěž se koná pod záštitou AKC ČR.

Soutěž Gastro Makro Cup 2018 – 12. dubna, Středisko odborné přípravy, školní restaurace Bečva
nábř. PFB 21, Přerov. Odborným garantem soutěže je AKC ČR pobočka Brno. Více informací http://www.akc.cz/soutez-282/gastro-makro-cup-2018

Soutěž Moravský pohár 2018, 17. –19. dubna, Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, Na
Lindovce 1463. Soutěž se koná pod záštitou AKC ČR. Více informací - http://www.akc.cz/soutez279/moravsky-pohar-2018

2) KALENDÁŘ VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ - březen/duben
Datum
konání
23. března

4. dubna

Téma semináře, kurzu

lektor

Místo konání

Seminář Podmanivá
velikonoční 3D
dekorace
z perníku
Seminář - Poklady
studené kuchyně paštiky, galantiny,
plněné ryby

Jaroslava
LONDOVÁ

Moravská střední škola,
Pasteurova 935/8a, Olomouc.
Více informací:
http://www.akc.cz/seminar424/seminar-podmanivavelikonocni-3d-dekorace-zperniku

Martin HAVEL,
Jiří STŘEDA

Nestlé Česko s.r.o., Mezi
Vodami 2035/31, Praha 4,
gastrostudio. Více informací:
http://www.akc.cz/seminar419/seminar-poklady-studenekuchyne-pastiky-galantinyplnene-ryby
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7. dubna

Seminář - Menu
semifinalisty
Global Chefs
Challenge 2017

Tomáš
KOUREK

Hotelová škola, Plzeň, U
Borského parku 3, Plzeň. Více
informací:
http://www.akc.cz/seminar423/seminar-menu-semifinalistyglobal-chefs-challenge-2017

28. dubna

Seminář –
Čokoláda

Miloslava
UHERKOVÁ,
Blanka
VAVŘÍKOVÁ

Střední škola zemědělská a
potravinářská, Národních
mučedníků 141, Klatovy. Více
informací:
http://www.akc.cz/seminar421/seminar-cokolada

3) POZVÁNKA NA KONFERENCE, AKCE STARÉ GARDY
Konference „Standardy v rámci stravovacích služeb EU a CZ“, 19. března od 9.00 hodin.
Místo konání: Kongresový sál, Hotel Clarion Congress Prague, Freyova 945/33, Praha 9. Pořadatelem
konference je společnost HASAP Consulting s.r.o.
Program konference: Aktuální legislativa a praktické poznatky z kontrol SZPI, Mikrobiologie – viry
v potravinách – příklady z praxe, Metrologie v potravinářství a gastronomii, Výzvy současné
gastronomie, Komunikace a rozvoj lidských zdrojů.
Pro členy AKC ČR je připravena zvýhodněná cena.
Více informací včetně přihlášky naleznete zde: http://www.akc.cz/akce-397/konference-standardy-vramci-stravovacich-sluzeb-eu-a-cz

Konference „Nové trendy v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu“, 4. dubna,
Vysoká škola obchodní a hotelová Brno. Více informací podá Ing. Václav Forman, předseda pobočky
AKC ČR Severní Morava a Slezsko, tel.732 411 034, email: v.for@seznam.cz

Stará Garda – Senior klub AKC ČR zve 21. 3. všechny své příznivce na návštěvu obce Nižbor a
sklárny, 28.3. na návštěvu sázavského kláštera a sklárny a 18. 4. na návštěvu zámku Jezeří.
Více informací podá pan Jiří Eichner: tel: 777 854 171, e-mail: jeichner@seznam.cz
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4) 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/

5) 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 7. března 2018
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