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1) Pozvánky
3. Svatovavřinecká pouť kuchařů a cukrářů ČR – 8. 8. POZOR, JIŽ TUTO
SOBOTU!!!!
Severomoravská pobočka AKC ČR, Juniorský a seniorský tým pobočky Severní Morava a Slezsko
a Matice svatohostýnská si Vás dovolují pozvat na
3. Svatovavřineckou pouť kuchařů a cukrářů ČR, která se bude konat 8.8. na Svatém Hostýně.
Více informací: https://akc.cz/akce-524/3-svatovavrinecka-pout-kucharu-a-cukraru-cr

Soutěž Nejlepší kuchařka/kuchař roku 2020 ve společném stravování, 25.-27.8.
pořádá Sekce veřejného stravování AKC ČR.
Přijďte podpořit finalisty a načerpat inspiraci, bude to stát za to! Bude se soutěžit v kategoriích:
Nejchutnější svačinky v mateřských školách, Nejchutnější pokrm v základních školách, Nejatraktivnější
pokrm ve středních školách, Nejlepší moderní bezmasý pokrm, Nejlepší bezlepkový pokrm a Nejlepší
pokrm pro seniory 70+
Finálové kolo se uskuteční 25.-27.8.2020 v MAKRO Akademii, Jeremiášova 1249/7, Praha-Stodůlky.
Návštěvníci se můžou přihlásit na: obchodnizastupce@akc.cz

Gastro Olomouc - Olima Cup 2020, 1. – 2. 10.
Severomoravská pobočka AKC ČR, Moravská střední škola Olomouc a Výstaviště Flora Olomouc
pořádají v rámci festivalu gastronomie a nápojů OLIMA 2020 soutěž Gastro Olomouc - Olima Cup
2020. Soutěžit můžete v kategoriích: kuchař/ka – kadet, junior a senior.
Více informací a přihlášky k dispozice zde: https://akc.cz/soutez-324/gastro-olomouc-%E2%80%93olima-cup-2020

Moravský cukrářský šampionát 2020, 3. - 4. 10.
Severomoravská pobočka AKC ČR, Moravská střední škola Olomouc a Výstaviště Flora Olomouc
pořádají ve dnech 3. a 4. října 2. ročník soutěže cukrářů amatérů a profesionálů s mezinárodní účastí.
Přihlásit se můžete do kategorií: Svatební dort, Svatební design, Juniorský dort, Cukrářský exponát, Jedlé
květy, Dekorativní perníky, Čokoládové pralinky, Cupcakes a Umělecký exponát.
Více informací a přihlášky k dispozice zde: https://akc.cz/soutez-320/moravsky-cukrarsky-sampionat2020

2) Vzdělávací semináře
Sledujte náš kalendář akcí - semináře průběžně doplňujeme.
Datum
konání

Téma semináře, kurzu

24. září

lektor

Místo konání

Ing. Jana NOVÁ

SHOWROOM 12, Gastrotechno
Group s.r.o., Na Luhách
3420/12, Ústí nad Labem
Více informací:
https://akc.cz/seminar559/seminar-spravnahygienicka-a-vyrobni-praxe-asystemy-haccp

Jan HORKÝ

Gastronomické studio firmy
Retigo s.r.o, Láň 2310, 756 61
Rožnov pod Radhoštěm
Více informací:
https://akc.cz/seminar538/seminar-zverinove-ahoubove-speciality-v-hlavnichpokrmech-aquot;upravy-dankadivoke-kachny-hriby-liskykotrce-nadivky-omacky-kezverine

Seminář –
Správná
hygienická a
výrobní praxe a
systémy HACCP
24. září

Seminář –
Zvěřinové a
houbové
speciality v
hlavních
pokrmech

24. října

Retro moučníky

Pavlína
BERZSIOVÁ
Alena
PECHLÁTOVÁ

Střední škola zemědělská a
potravinářská, Národních
mučedníků 141, 339 01
Klatovy
Více informací:
https://akc.cz/seminar560/seminar-retro-moucniky

4) Zprávy Staré Gardy AKC ČR
Stará Garda – Senior klub AKC ČR:
Stará Garda – Senior klub pořádá v září tyto akce: 10.9. výlet na hrad Grabštejn, 14.9. návštěvu Muzea
hudby v Praze, 16.9. výlet do Loun a 23.9. prohlídku Lorety.
V případě zájmu kontaktujte pana Jiřího Eichnera, předsedu Staré Gardy AKC ČR: tel: 777 854 171,
e-mail: jeichner@seznam.cz

3) Informace
Seminář v rámci projektu Czech Specials - Tradiční regionální kuchyně v 21. století
V rámci projektu Czech Specials se snažíme zachovat kulinářské dědictví našich předků, gastronomickou
identitu našich regionů a přenést vše do dnešní, moderní doby. Naučíme se znovu úctě a pokoře
k surovinám a společně se budeme snažit z každé suroviny dostat maximum také pomocí moderních
postupů i technologií. Tentokráte se zaměříme na regionální speciality ve středních Čechách a Praze.
Inspirujeme se v tradiční měšťanské i venkovské kuchyni. Lektorem semináře bude Pavel Bortník.
Více o semináři na https://akc.cz/seminar-558/seminar-tradicni-regionalni-kuchyne-v-21-stoleti

KU Young Chef 2020
soutěž pro mladé talentované studenty, kteří chtějí nastartovat úspěšnou kariéru v gastronomii.
Vzdělávací program Kulinářské umění oznámil zahájení již 3. ročníku soutěže KU Young Chef 2020. Ve
středu 29. 7. 2020 odstartoval další ročník této úspěšné soutěže, ve které bude v průběhu srpna 2020
soutěžit 18 žáků ze 14 škol o 12 míst ve finálovém vyřazovacím týdnu. Ten proběhne od 7. do 10. 9. 2020
a určí 3 finalisty, kteří se v sobotu 12. 9. utkají o titul KU Young Chef 2020 a celkové vítězství v soutěži.
Tiskovou zprávu si můžete přečíst zde https://akc.cz/pool/priloha_23600.pdf

Veletrh FOR GASTRO & HOTEL, 1.- 3. 10.
Zveme Vás na 10. jubilejní ročník veletrhu FOR GASTRO & HOTEL 2020
Veletrh FOR GASTRO & HOTEL je již zavedenou akcí v ČR, známou především mezi profesionály z
oboru HoReCa, kteří ji pravidelně navštěvují.
V letošním roce se veletrh nově uskuteční v kratším termínu od 1. do 3. 10. 2020. První dva dny veletrhu
budou kontraktační, určené výhradně pro profesionály z oboru. Třetí den se veletrh otevře i pro širokou
veřejnost z řad gurmánů a kulinářů.
Více informací https://for-gastro.cz/
Pro členy AKC máme připravené vstupenky zdarma. V případě zájmu jsou k vyzvednutí na
centrále AKC ČR, U Krbu 521/45, Praha 10.

Konference „Standardy v rámci stravovacích služeb EU a CZ“
Společnost HASAP Consulting, s.r.o. Vás srdečně zve na 15. ročník konference věnované standardům v
rámci poskytování stravovacích služeb. Pečlivě vybraná témata Vám přinesou aktuální informace z
různých oblastí.
Konference je určena pro management stravovacích provozů zdravotnických zařízení, hotelů, domovů pro
seniory, školních jídelen aj., ale také pro všechny, kdo mají o tuto problematiku zájem.
Místo konání: Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 33, Praha 9 (kongresový sál)
Termín konání: 14. října 2020
Pro členy AKC ČR je připravena sleva – vstupné pro člena činí 950,- Kč (běžná cena je 1250,-Kč)
Registrace probíhá na webových stránkách www.konferencehasap.cz

Gastro Food Festival v Litoměřicích
Od 17. do 18. října se v areálu výstaviště Zahrada Čech v Litoměřicích uskuteční další ročník
gastronomického festivalu Gastro Food Fest Litoměřice.
Účast AKC ČR zajistí pobočka Severní Čechy a Juniorský národní tým AKC ČR.

Přejeme všem hezké léto!
Sekretariát AKC ČR

