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Pozvánka na květnové Setkání celiaků v Brně 

 
 

Vzhledem k častým dotazům a výzvám celiaků v regionu Jižní Moravy jsme se 
rozhodli, uspořádat tradičním Setkání celiaků v Brně i v jarním termínu. Hlavním cílem 
tohoto setkání je umožnit výrobcům a distributorům bezlepkových potravin ochutnávku 
a prodej svých produktů zájemcům. Počítáme i s presentací výrobků, usnadňujících 
přípravu bezlepkové stravy (domácí pekárny apod.). 

 
Při presenci budete vyzváni k vyplnění ankety týkající se stravování dětí s celiakií 

ve školních jídelnách.  
 
Ti z Vás, kteří jsou účastníky screeningového projektu Celiakie v rodině (podmínkou 

je diagnostikovaná celiakie u více členů v jedné rodině a současně jen pro pojištěnce 
VZP), budou mít možnost podepsat připravený formulář.  

 
Setkání proběhne v sobotu dne 23.5.2009 v prostorách vestibulu a předsálí 2. N.P. 

Kongresového centra v areálu BVV (přístup od ulice Hlinky, zastávky tramvají MHD) 
v Brně. Zahájení prodeje bude v 9:00 hod. 

 
U některých vystavovatelů můžete využít e-mailové objednávky. Uveďte název 

vystavovatele, požadovaný výrobek, požadované množství a zašlete na naši adresu 
info@klubceliakie.cz nejpozději do 13.5.2009. Objednávku můžete učinit i osobně na 
pravidelné schůze 7.5. Zboží pak budete mít u stánku příslušného vystavovatele 
rezervováno na svoje jméno do 11:00 hod. Pokud neznáte sortiment můžete jej najít na 
www stránkách příslušných vystavovatelů (pokud jsou k dispozici ). 
 
Vystavovatelé, u nichž můžete využít objednávkovou službu : 
Schär, Jizerské pekárny, Mantler, Racio, ASP Czech. 
 
Ostatní vystavovatelé : 
Novalim, fy Smutný, Labeta, Winkler – mléko bez laktózy, paní Harantová, SH ProDiet, 
Zdravý styl, Expres menu, Pečivárne Liptovský Hrádok, paní Rytinová, Semix Pluso, 
Oseva Natura 
 
 
V Brně dne 5.5.2009 
 
 
 
 

Ing.Dalibor Ježorek 
předseda Klubu 
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