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1) NEVOLEBNÍ VALNÉ HROMADY
Celostátní nevolební valná hromada AKC ČR
Představenstvo AKC ČR si Vás dovoluje pozvat dne 27. 4. 2019 na CELOSTÁTNÍ NEVOLEBNÍ
VALNOU HROMADU, která se uskuteční v Praze. Místo a program bude v nejbližších dnech upřesněn.
Sledujte naše webové stránky www.akc.cz

Nevolební valná hromada východočeské pobočky AKC ČR
Představenstvo pobočky VČ zve všechny své členy na nevolební Valnou hromau pobočky VČ, která se
uskuteční 2.3. v restauraci NA SKLEPÍCH, (po rekonstrukci) Pardubická 258, Chrudim https://akc.cz/akce-475/nevolebni-valna-hromada-vychodoceske-pobocky-akc-cr

2) POZVÁNKY NA SOUTĚŽE
Gastro Hradec – Vitana Cup 2019, 28. 3., Kongresové centrum ALDIS, Hradec Králové – pořádá
východočeská pobočka AKC ČR
Gastro Hradec je soutěž, která je již 24 let mezinárodním svátkem kuchařů, cukrářů a všech milovníků
moderní i tradiční gastronomie. 14. rokem je udělován titul Mistr ČR kuchař a cukrář. V letošním roce se
k nám přidá 4. ročník Chuti Itálie. Velice nás těší zájem veřejnosti, i Vy jste srdečně zváni. Prožijete s
námi zajímavý den s bohatým programem. Budfete mít možnost shlédnout výstavní exponáty od více jak
200 soutěžících v mnoha kategoriích. 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
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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 či 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 2019
jsou k dispozici zde:
https://akc.cz/soutez-295/gastro-hradec-vitana-cup-2019

Soutěž Ahol Cup 2019, 27. 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 - https://akc.cz/soutez298/ahol-cup-2019

Soutěž Podbeskydský ještěr, 28. 2., soutěž pořádá Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb,
Frýdek – Místek – odborným garantem této soutěže se stala AKC ČR pobočka Brno – více informací https://akc.cz/akce-468/podbeskydsky-jester-2019

Soutěž Nejlepší kuchař roku 2019 ve společném stravování, pořádá AKC ČR - Sekce
veřejného stravování, termín korespondenčního kola: 4.2. – 10.6.2019. Propozice jednotlivých kategorií a
přihlášky k dispozici zde - https://akc.cz/soutez-299/nejlepsi-kuchar-roku-2019-ve-spolecnem-stravovani

3) KALENDÁŘ VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ a KURZŮ
Datum
konání
5. března

Téma semináře, kurzu

lektor

Místo konání

Kuchařský souboj
Jan Horký versus
Martin Svatek

Hotelová škola Plzeň, U
Jan HORKÝ
Martin SVATEK Borského parku 3, Plzeň. Více
informací:
https://akc.cz/seminar499/kucharsky-souboj-janhorky-versus-martin-svatek
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9. března

Kurz: Drátkování
květin

16. března

Seminář: Co
vařily naše
babičky a my už
jsme to zapomněli

Gabriela
HANÁKOVÁ

Labská SOŠ a SOU Pardubice,
s.r.o., U Josefa 118, Pardubice.
Více informací:
https://akc.cz/seminar497/kurz-dratkovani-kvetin

Vladimír
PÁTEK

Bistro Real Pardubice
Více informací:
https://akc.cz/seminar496/seminar-co-varily-nasebabicky-a-my-uz-jsme-tozapomneli

4) NABÍDKA ZÁJEZDU, MAŠKARNÍ VESELICE
Brněnská pobočka AKC ČR pořádá pro všechny zájemce zájezd na výstavu Sweet Expo 2019, Varšava.
Téma výstavy: cukrařina, zmrzlina, káva, čaj a technologie
Termín zájezdu: 16.2. - 17.2.2019
On-line přihlášky a více informací naleznete na https://akc.cz/akce-472/zajezd-na-vystavu-sweet-expo2019-varsava
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

V případě potřeby nás neváhejte kdykoli kontaktovat.

Sekretariát AKC ČR

V Praze dne 5. února 2019
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