AKTUALITY Z AKC ČR č. 7
červenec 2018

OBSAH:
1) Připravované soutěže, pozvánky na akce
2) Vzdělávací semináře
3) Pozvánka na akce Staré Gardy
4) Informace, novinky
1) POZVÁNKA NA SOUTĚŽE, AKCE
Gastronomická slavnost na Zichovci aneb Vzpomínka na mistra kuchaře Ladislava
Nodla – 4. 8., Zichovec
Severočeská pobočka AKC ČR ve spolupráci s Rodinným pivovarem Zichovec Vás srdečně zve na další
ročník této vzpomínkové akce. Těšit se můžete na výborné jídlo, pivo, Starou gardu AKC ČR, soutěž pro
amatéry i profesionály a odhalení pamětní desky u příležitosti 10. výročí úmrtí Ladislava Nodla.
Program celého dne bude v nejbližší době zveřejněn na našich webových stránkách - https://akc.cz/akce435/gastronomicka-slavnost-na-zichovci-aneb-vzpominka-na-mistra-kuchare-ladislava-nodla

1. Svatovavřinecká pouť kuchařů a cukrářů ČR – 11. 8.
Severomoravská pobočka AKC ČR a Stará Garda kuchařů a cukrářů si Vás dovolují pozvat na
1. Svatovavřineckou pouť kuchařů a cukrářů ČR, která se bude konat 11. srpna na Svatém Hostýně.
V 10:15 proběhne slavnostní zahájení mše svaté k svátku sv. Vavřince
Více informací: https://akc.cz/akce-424/1-svatovavrinecka-pout-kucharu-a-cukraru-cr

Soutěž Cukrář roku 2018 – Hollandia Cup
Finálové kolo této prestižní soutěže se uskuteční 4. - 6. 10. 2018 v hale číslo 7 jako součást
doprovodného programu veletrhu FOR GASTRO & HOTEL, Výstaviště PVA EXPO Praha –
Letňany.
Téma letošního ročníku: 100. výročí vzniku Československa
Více informací: http://www.akc.cz/soutez-286/cukrar-roku-2018
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Gastro Olomouc - Olima Cup 2018, 4. – 7. 10.
Severomoravská pobočka AKC ČR, Moravská střední škola Olomouc a Výstaviště Flora Olomouc
pořádají v rámci 23. ročníku festivalu gastronomie a nápojů OLIMA 2018 soutěž Gastro Olomouc Olima Cup 2018. Soutěží se v kategoriích: kuchaři - kadet, junior a senior, cukráři - kadet, junior a
senior, dekorativní perníky a tradiční i netradiční koláče a zákusky
Více informaci a přihlášky do všech soutěžních kategorií k dispozice zde: https://akc.cz/soutez277/gastro-olomouc-olima-cup-2018

Soutěž Nejlepší kuchař roku 2018 ve společném stravování, 10. - 11. 11.
Sekce veřejného stravování AKC ČR vyhlašuje 1. ročník soutěže pro kuchařky a kuchaře z mateřských
škol, základních škol, nemocnic, domovů seniorů, kuchaře senior atd.
Soutěží se ve čtyřech soutěžních kategoriích: Nejchutnější svačinky v mateřských školách, Nejchutnější
hlavní pokrm v základních školách, Nejlepší racionální pokrm, Nejlepší hlavní pokrm pro seniory 70+
Více informací o soutěži a propozice jednotlivých kategorií k dispozici zde: https://akc.cz/soutez290/nejlepsi-kuchar-roku-2018-ve-spolecnem-stravovani

Soutěž Český kapr 2018, 22. - 23. 11.
Šumavská pobočka AKC ČR ve spolupráci s Gastrofestem České Budějovice pořádají 22.-23.11.
13. ročník soutěže ČESKÝ KAPR.
Do soutěže se mohou přihlásit všichni profesionální kuchaři a kuchařky v kategorii SENIOR a žáci a
studenti HŠ, SOŠ a SOU včetně nečlenů AKC ČR v kategorii JUNIOR.
Závaznou přihlášku pro danou kategorii je nutné zaslat do 7.11.
Pravidla soutěže a její podmínky pro účast v soutěži naleznete zde: https://akc.cz/soutez-289/cesky-kapr2018

2) KALENDÁŘ VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ – červenec /
září
Datum
konání
14. července

Téma semináře, kurzu

lektor

Místo konání

Kurz Pečeme bez
lepku

Bc. Veronika
KUČOVÁ

Cukrářství Kreativ s.r.o.,
Drobného 302/28a, Brno. Více
informací:
https://akc.cz/seminar450/kurz-peceme-bez-lepku
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25. července

Kurz 3D
modelování

Bc. Gabriela
HANÁKOVÁ

Cukrářství Kreativ s.r.o.,
Drobného 302/28a, Brno. Více
informací:
https://akc.cz/seminar-451/kurz3d-modelovani

26. září

Seminář Nové
trendy současné
moderní teplé,
studené a soutěžní
gastronomie

Jan HORKÝ

Gastronomické studio firmy
Retigo s.r.o, Láň 2310, 756 61
Rožnov pod Radhoštěm. Více
informací:
https://akc.cz/seminar427/seminar-nove-trendysoucasne-moderni-teplestudene-a-soutezni-gastronomie

3) POZVÁNKA NA AKCE STARÉ GARDY
Stará Garda – Senior klub AKC ČR zve 11. 8. všechny své příznivce na jednodenní zájezd na
1. Svatovavřineckou pouť kuchařů a cukrářů ČR
Více informací podá pan Jiří Eichner, předseda Staré Gardy – Senior klubu AKC ČR. Tel: 777 854 171,
e-mail: jeichner@seznam.cz

4) INFORMACE, NOVINKY
Exkluzivní workshop s Pavlem Pospíšilem
9. 10. pro vás MAKRO Akademie ve spolupráci se šumavskou pobočkou AKC ČR připravila
exkluzivní setkání s Pavlem Pospíšilem.
Pavel Pospíšil je prvním českým držitelem Michelinské hvězdy, kterou získal v roce 1980 v restauraci
Merkurius v německém Baden – Badenu. Je držitelem mnoha uznávaných mezinárodních
gastronomických ocenění a v roce 2016 byl uveden jako hvězda gastronomie do síně slávy v anketě Zlatý
kuchař. Více informací najdete na webu MAKRO Akademie: https://www.makro.cz/makro-akademie

Certifikace odborných škol – vyhlášena
Asociace kuchařů a cukrářů České republiky ve spolupráci se Světovou asociací kuchařů a cukrářů
(WORLDCHEFS) každoročně vyhlašuje a oceňuje prestižní gastronomické a hotelové školy v České
republice. I v letošním roce vyhlašujeme CERTIFIKACI ODBORNÝCH ŠKOL.
Certifikujeme školy, které dosahují nadstandartních výsledků v přípravě svých studentů na obor a mají
nadstandartní vzdělávání v gastronomických oborech.
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Přihlásit se může jakákoliv gastronomická a hotelová škola, která je členem AKC ČR a dosáhla se svými
studenty vynikajících výsledků nejen v oblasti vzdělávání, odborných praxí, ale obdržela také zlaté
medaile na nejprestižnějších soutěžích v České republice či na soutěžích pořádané Světovou asociací
kuchařů - The World Association of Chefs Societies. Přihlášku a více informací naleznete zde:
http://www.akc.cz/clanek-1771/certifikace-odbornych-skol
Uzávěrka přihlášek je 30.9.2018.

Škola vaření u moře v Itálii 2018 pro studenty i dospělé
Vzdělávací organizace ITALY GASTRO PROMOTION S.R.O. nabízí studentům i dospělým týdenní
vzdělávací pobyt, který kombinuje odborné kurzy, exkurze a volnočasové aktivity.
Pod vedením italských profesionálů můžete absolvovat kurzy:
školy vaření
15. až 22. září 2018
Více informací o kurzu školy vaření: http://www.akc.cz/akce-443/skola-vareni-u-more-v-italii-12-19-52018
školy kávy
8. až 15. září 2018
15. až 22. září 2018
Více informací o kurzu školy kávy: http://www.akc.cz/akce-439/skola-kavy-u-more-v-italii-12-19-5-2018

Přejeme všem hezké léto!

Sekretariát AKC ČR

V Praze dne 11. července 2018
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