
 
 

 



 

SPOLEČNOST PRO BEZLEPKOVOU DIETU z.s. 

pořádá u příležitosti Mezinárodního dne celiakie 

13. FÓRUM CELIAKŮ 

 v sobotu 19. 5. 2018 od 10.00 do 15:00 hod  
 areál PVA EXPO Praha Letňany, Beranových 667, Praha 9, vstupní hala I  

 více informací o místě konání najdete na http://pvaexpo.cz/navstevnik  
 spojení MHD: metro linka C, stanice Letňany nebo autobusem do zastávky 
Výstaviště Letňany (č. 110, 140, 158, 195, 201, 269, 295, 511, 513, 603) 

 bezbariérový přístup v celém objektu 
 možnost parkování přímo v areálu PVA, parkovné je zdarma 

 

PROGRAM 
předsálí 

10.00 – 11.00  presence účastníků   

10.00 - 15.00  GLUTEN FREE PRAGUE EXPO 2018  

hlavní sál   

11.00 – 15.00 diskusní  fórum CELIAKIE NEJEN ZDRAVOTNÍ PROBLÉM 

11.00   zahájení 

11.05  MUDr. Iva Hoffmanová, Ph.D., Vinohradská nemocnice Praha 

          Téma: Celiakie a důležité aspekty bezlepkové diety 

11.50  MUDr. Martin Fuchs, IMMUNOFLOW Praha 

          Téma: Alergie na lepek není celiakie 

12.20  Jitka Dlabalová, Společnost pro bezlepkovou dietu z.s. 

  Téma: Sociální otázky spojené s životem na bezlepkové dietě 

           PŘEDSTAVENÍ VYSTAVOVATELŮ 

12.30 – 13.00 polední přestávka 

13.00  Ing. Petr Cuhra – Státní zemědělská a potravinářská inspekce 

           Téma: Kontrola bezlepkových potravin z pohledu SPZI 

13.40   Ing. Vítězslav Hertel, SEMIX 

           Téma: Bezlepková výroba v potravinářství, bezlepkový oves 

14.00  Ing. Tereza Lášková, Společnost pro bezlepkovou dietu z.s. 

           Téma: Celiakie v zahraničí – informace z AOECS a CYE – mladí celiaci 

14.30 Valná hromada spolku 

malý sál  

  Program pro děti – Dětský koutek 

Dvě pohádky, Zlatá ryba a Spytihněv, kníže české!,  

 zahraje Ilegumova divadelní společnost.  

Případné změny programu budou uvedeny na stránkách www.celiak.cz. 

http://www.celiak.cz/


 

GLUTEN FREE PRAGUE EXPO 2018 
 

Prezentace  výrobců, dovozců a prodejců bezlepkových potravin Vám umožní 

seznámit se s novinkami na trhu, ochutnat široký výběr bezlepkových výrobků 

a výhodně si nakoupit. Někteří vystavovatelé nabízejí možnost si předem objednat 

jejich výrobky. Nabídku najdete na www.celiak.cz, stejně tak i případné doplnění 

dalších vystavovatelů. 

 

AMARANTH LIFE 

AMYLON 

ASTRAFOOD 

BENKOR S.R.O. 

BENLIAN FOOD 

BEZLEPKOVÁ PEKÁRNA LIŠKA 

BEZLEPÍK 

BEZLEPKOVÁ PEKÁRNA 

BIO – PRO 

CELITA 

DoDo 

Doves Farm – Nairns 

EXTRUDO 

GLOBUS 

GOOD FOODS Dobrá jídla 

GRADA 

HAMÉ s.r.o. 

HOKA TRADE s.r.o. 

HONZOVA BEZLEPKOVÁ FABRIKA 

JAKO DOMA 

JIZERSKÉ PEKÁRNY, s.r.o. 

JITULČINY DOBROTY 

KAVÁRNA COFFEEPARK 

LABETA 

MAMINČINO KOŘENÍ 

NOMINAL 

NOVALIM 

PERNÍK s.r.o. 

PIVOVAR FERDINAND 

RACIO 

SEMIX 

Shake – it 

SCHAR 

SLIM PASTA 

SVĚT BEZ LEPKU 

ELISA development 

Výzkumný ústav potravinářský 

Praha, v.v.i. 

 

 

Vstupné: Dospělí 50,-Kč, děti do 15 let zdarma, 

členové Společnosti pro bezlepkovou dietu se zaplaceným členským příspěvkem na 

rok 2018 mají rodinnou vstupenku zdarma. 
 

Doufáme, že návštěvou akce strávíte příjemný den, při kterém získáte nové 

informace, seznámíte se s lidmi, kteří mají stejný úděl jako Vy, ochutnáte nové 

bezlepkové výrobky a výhodně si nakoupíte.  

 

 

VŠICHNI JSTE NA AKCI SRDEČNĚ ZVÁNI 

 

 

     ¨ 

 



        INFORMACE PRO ČLENY SPOLEČNOSTI PRO BEZLEPKOVOU DIETU 

 

Členům, kteří mají zaplacený členský příspěvek na rok 2018, děkujeme 

a přikládáme přednostní rodinnou vstupenku. Vstupenku odevzdáte při 

příchodu, vyhnete se tím frontě u registrace. Členům, kteří členský poplatek uhradí 

bankovním převodem do 10. 5. 2018, zašleme vstupenku na emailovou adresu, 

která je uvedena v naší databázi. Pokud máte adresu novou, nahlaste ji na 

hana.bodlakova@celiak.cz. 

Členský příspěvek je 300,-Kč, č. účtu 2600245609/2010, variabilní symbol je Vaše 

členské číslo. Platit lze i hotově na akci, rodinné vstupné pak budete mít také 

zdarma. Pro všechny platící členy máme připraven „konferenční batůžek “ mj. 

s aktuálním Katalogem výrobků vhodných pro bezlepkovou dietu Celiatika.  

Vážíme si, že jste se stali členy naší pacientské organizace. Finanční prostředky na 

provoz spolku získáváme také z Vašich příspěvků. Na oplátku získáváte přednostní 

rodinné vstupné na naše akce, k dispozici je Vám zdarma naše poradna na Praze 2 

v Polské 15, katalog Celiatika a další. Máte možnost účastnit se našich pravidelných 

schůzek, mladí celiaci se mohou zúčastnit letních táborů CYE. Vydáváme pro Vás 

informační brožuru „Bezlepková dieta – Jde to i bez lepku“, kde máte přehledně 

zpracovány všechny informace k životu s bezlepkovou dietou. Sledujte aktuální 

informace na www.celiak.cz a na našich facebookových profilech „Společnost pro 

bezlepkovou dietu“ a „Mladí celiaci“. Pokud byste se chtěli zapojit do činnosti našeho 

spolku, ozvěte se, budete vítáni. 

Od 25. 5. 2018 vstupuje v platnost nová právní úprava na ochranu osobních údajů 

– nařízení GDPR. Chceme Vás proto informovat, že jako naši členové jste vedeni 

v databázi členů spolků, kde evidujeme Vaše jméno, příjmení, datum narození, jestli 

jste celiak, bydliště, e-mailovou adresu a telefon. Pokud ukončíte členství ve spolku, 

budou Vaše údaje vymazány (https://www.celiak.cz/o-nas/stanovy, odst.VIII 

Členství bod 5).  

 

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Společnosti pro bezlepkovou dietu z.s. 

Vážení členové zveme Vás na VH, která se bude konat v sobotu 19. 5. 2018 

od 14.30 hodin  v hlavním sále v rámci 13. FÓRA CELIAKŮ.  

Program Valné hromady 

1. Zahájení, schválení programu, volba předsedy valné hromady, 

zapisovatele a ověřovatele zápisu  

2. Volba pracovní komise (mandátové a návrhová) 

3. Zpráva mandátové komise 

4. Výroční zpráva Společnosti pro bezlepkovou dietu za r. 2017 

a. Přehled činnosti, realizované projekty 2017  

b. Zpráva o hospodaření za r. 2017 

c. Plán činnosti a předpokládaný rozpočet na r. 2018 

5. Zpráva revizní komise za r. 2017 

6. Diskuse – různé 

7. Návrh a přijetí usnesení  

8. Závěr  

 

V případě, že Valná hromada nebude dle Stanov usnášeníschopná, tj. nebude 

v hlavním sále přítomný dostatečný počet členů, bude se od 15,00 hodin konat 

Náhradní valná hromada na stejném místě a s nezměněným programem. 


