
Konference Coeliac Youth of Europe (CYE) 2012  

Letošní konference CYE probíhala v pátek 7. září a v sobotu 8. září v Helsinkách. Konferenci 

předcházel jednodenní workshop, který byl věnován fungování organizací a skupin pro mladé celiaky, 

aktivitám pro mladé celiaky a možnosti financování takovýchto aktivit a skupin. Konference se 

účastnilo celkem 29 delegátů z 19 různých národních organizací pro celiaky. 

CYE funguje jako pracovní skupina AOECS, Asociace evropských společností celiaků. V jejím čele je 

výbor, který je volen každé dva roky. Hanna Koponen z Finska (General Coordinator), Francesco 

Valitutti z Itálie (Project Manager) a Alexander Schmidt ze Švédska (Financial Manager) letos 

dokončili své funkční období a do čela CYE byli zvoleni Mirjam Eiswirth z Německa (General 

Coordinator), Giacomo Porzio z Itálie (Project Manager) a Lana Pavkov ze Srbska (Financial Manager).   

 

 

 

Výběr z programu konference 

Prezentace firmy Moilas 

Moilas je rodinná firma z Finska, která se specializuje na mražené bezlepkové výrobky. Ve Skandinávii 

dodávají bezlepkové žemle do fastfoodových restaurací McDonald´s. Jedním z jejich cílů je 

proniknout na další trhy v Evropě.  

  



CYE Bulletin 

Projektem CYE pro rok 2011-2012 bylo vytvoření internetových bulletinů, o kterých jsme vás během 

roku informovali. Celkem vznikly tři bulettiny s názvem Beat the Wheat. Bulletiny jsou v angličtině a 

přispívali do nich celiaci z celé Evropy. Dočtete se v nich o zajímavostech a novinkách z organizací pro 

mladé celiaky, součástí jsou i recepty a cestovatelské příběhy, nebo komiks. Projekt byl velmi 

úspěšný, a proto byl zahrnut mezi dlouhodobé projekty CYE. Brzy se můžete těšit na další bulletin.  

Prezentace paní Stiiny Rasimus 

Stiina  Rasimus pracuje jako Quality Manager pro finské restaurace McDonald´s. Její prezentace se 

týkala bezlepkových hamburgerů ve Finsku. Velmi pozitivně hodnotila jejich zavedení do stálého 

menu restaurací včetně specifických obchodních aspektů, které jsou všeobecně s bezlepkovým jídlem 

spojeny. Diskutovalo se o školení zaměstnanců s ohledem na principy bezlepkové diety a o 

případných problémech.  

Letní tábor celiaků tzv. SummerCamp  

Příští Letní tábor celiaků se bude konat v srpnu 2013 v Srbsku. Podrobnější informace budou 

k dispozici na webových stránkách Společnosti pro bezlepkovou dietu. Jako organizátoři dalšího 

Letního táboru celiaků 2014 byli vybráni Švýcaři.  

Projekt 2012-2013 

CYE pracuje na bázi ročních projektů. Každý rok se před konferencí zvolí téma projektu na další rok, 

které se během konference dále specifikuje a rozvíjí. Jako následující projekt uspěl návrh na 

zpracování tzv. Gluten-free maps (Bezlepkové mapy) a prohloubení Travel Netu, projektu CYE  

z předchozích let. Původní Gluten-free maps založil Adam Kiss a CYE poskytnul velké množství 

informací ohledně tohoto typu projektu. Coeliac Maps Europe, jeho dílo, jsou nyní i na Facebooku. 

V rámci projektu bude vytvořena nová podrobnější mapa věnovaná bezlepkovým restauracím, 

kavárnám a obchodům s bezlepkovými produkty. Restaurace a kavárny budou přehledně rozřazeny 

do kategorií. Uživatelé je budou moci hodnotit a vkládat komentáře. Vznikne verze uzpůsobená pro 

mobilní telefony.      
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