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Letošní rok proběhla už 23. konference Coeliac Youth of 

Europe. Coeliac Youth of Europe je pracovní skupinou 

fungující pod záštitou organizace AOECS. CYE se snaží 

usnadňovat život mladým lidem s celiakií po celé Evropě.  

Na konferenci v Bělehradě se sešli delegáti z 16 různých 

zemí. Ve vedení po roce setrvávají Alessia Patuelli z Itálie 

jako generální koordinátorka CYE, James Grima z Malty jako 

projektový manažer a Beatriz Garre Picazos ze Španělska 

jako finanční manažerka.  

CYE bude dál vydávat bulletin Beat The Wheat a přidává 

nové typy článků. Mezi tradiční recepty, novinky od delegátů 

a vedení CYE, články o zkušenostech s celiakií přibývají 

např.: interview. Pokud byste měli zájem přispět svým článkem týkající se celiakie a bezlepkové 

diety, neváhejte a pošlete nám ho na email: klara.lasek@email.cz. Bulletin je publikovaný 

v angličtině, ale můžete přispět i českým článkem 

a my ho přeložíme, aby se mohl stát součástí 

bulletinu. CYE také chce více spolupracovat 

s bloggery, aby se Beat The Wheat dostal k co 

největšímu počtu možných čtenářů. Nový Beat The 

Wheat sdílíme na stránkách www.celiak.cz nebo 

na našich facebookových stránkách. Minulé 

ročníky si můžete prolistovat na 

https://issuu.com/beatthewheat.  

Projektem na následující rok bude vytvoření webu nebo jiného média pro mladé celiaky v Evropě, 

kam budou moci přidávat/sledovat kresby a komiksy popisující vztah mladých lidí a celiakie. 

Cílem tohoto projektu je zvětšit povědomí o celiakii a současně zapojovat a spolupracovat s 

mladými celiaky po celé Evropě. 

Prázdninového Summercampu v Alicante se 

toto léto zúčastnilo 56 celiaků z 18 různých 

zemí. Pokud se Vám ho nepodařilo navštívit, 

můžete se už těšit na další v roce 2018. Příští 

léto se bude Summercamp konat 

v Nizozemsku od 29. Července do 4. Srpna 

2018. Na konferenci byla také odhlasována 

Francie jako země pořádající Summercamp 

v roce 2019. 
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