Novinky a aktuality
2018 2019 2020

Pozvánka na výstavu ŽIVOT JE SLADKÝ "Cukráři jedou,
perníky vezou"
18.01.2019 Vážení Velmi rád bych Vás za Západočeské muzeum v Plzni, p. o. touto cestou co
nejsrdečněji pozval na vernisáž výstavy s názvem ŽIVOT JE SLADKÝ "Cukráři jedou, perníky vezou",
jejímž autorem je vyučený cukrář a milovník…

Seminář - Nové trendy současné moderní teplé, studené a
soutěžní gastronomie
15.01.2019 Informace o semináři budou doplněny.

Gastronomické slavnosti M. D. Rettigové 2019
15.01.2019 8. ročník Gastronomických slavností Magdaleny Dobromily Rettigové se uskuteční od 18.
do 19. května 2019.

Kurz - Drátkování květin
15.01.2019 Uzávěrka přihlášek: nejpozději do 1. března 2019 e-mailem jarmilakar@seznam.cz nebo
na mobilní telefon 606 574 922 Věříme, že se přijedete opět něco přiučit a při setkání s kolegy si
vyměníte své zkušenosti a názory. Z důvodů zajištění profesionální kvality průběhu celého kurzu, je
možné stornovat svou účast na daném kurzu nejdéle 5 dní před daným kurzem, jinak AKC ČR…

Seminář - Co vařily naše babičky a my už jsme to zapomněli
15.01.2019 Uzávěrka přihlášek: nejpozději do 6. března 2019 e-mailem jarmilakar@seznam.cz nebo
na mobilní telefon 606 574 922 Věříme, že se přijedete opět něco přiučit a při setkání s kolegy si
vyměníte své zkušenosti a názory. Z důvodů zajištění profesionální kvality průběhu celého kurzu, je
možné stornovat svou účast na daném kurzu nejdéle 5 dní před daným kurzem, jinak AKC ČR…

Zájezd na výstavu Sweet Expo 2019, Varšava
14.01.2019 AKC ČR pobočka Brno pořádá pro všechny zájemce zájezd na výstavu Sweet Expo 2019,
Varšava. Téma: cukrařina, zmrzlina, káva, čaj a technologie. Součástí jsou soutěže a prezentace

exponátů. Termín zájezdu: 16.2. - 17.2.2019 Přihlášky on-line na AKC ČR do 31.1.2019 Doprava:
autobusem Nástupní místo: Brno, Olomouc a Ostrava Odjezd: z Brna v 8:00 Dojezd: do Varšavy v
sobotu odpoledne cca v…

Slovo prezidenta
11.01.2019 Vážení členové Asociace, příznivci gastronomie, přátelé, v prvním slovu by se mělo
nejdříve popřát vše nejlepší do roku 2019, nám všem, našim rodinám a blízkým a já tak nyní činím.
Přeji si, abyste do nového roku vstupovali v klidu, v pohodě a plni zdraví a štěstí. Máme před sebou
rok plný dalších aktivit, kde se vám…

International CHEF Culinary Cup, 2019
11.01.2019 příloha (362 KB|pdf)

Barmanské soutěže v novém. Startuje Czech Bartenders
League
11.01.2019 tisková zpráva (690 KB|pdf)

O Priessnitzův dortík 2019
10.01.2019 SŠ gastronomie a farmářství Jeseník pořádá v Kongresovém sále Priessnitzových
léčebných lázní a.s. XV. ročník soutěže odborných dovedností s mezinárodní účastí cukrář - junior O
PRIESSNITZŮV…
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