Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR z.s.
Klub celiakie Brno
Libušino údolí 150, 623 00 B r n o
Pobočný spolek registrovaný u MS Praha oddíl L, vložka 50149

Pozvánka na Setkání celiaků v Brně
Zveme Vás na tradiční Setkání celiaků v Brně.
Termín – sobota 17.10.2015 v prostorách Kongresového centra BVV
Hlavním cílem tohoto setkání je zprostředkovat nové poznatky pacientům a odborné
veřejnosti. Budou zde probíhat odborné přednášky lékařů, kontrolní vyšetření tenkého střeva pomocí
ultrazvuku, serologické testování protilátek na gliadin, animační program pro děti, kuchařská show,
ochutnávky a výhodné nákupy bezlepkových potravin,
Přístup na Setkání je hlavním vstupem přímo od zastávek tramvají z ulice Hlinky. V letošním
roce jsme pro členy Klubu celiakie Brno připravili drobnou výhodu – pokud máte uhrazení členský
příspěvek alespoň za jeden kalendářní rok (2015 – 2016) můžete využít přednostního vstupu na
Setkání o půl hodiny dříve, tedy od 8,30 hod. K tomu účelu bude sloužit druhý (vzdálenější) vstup za
hlavním vstupem na Setkání. Přítomné hostesce předložte Členský průkaz, nebo se prokažte
nějakým dokladem, aby Vás mohla identifikovat podle seznamu členských příspěvků. Bude zde i
možnost uhrazení členského příspěvku a zajistit si tak tuto výhodu.
Pro ostatní návštěvníky bude Setkání zpřístupněno stejně jako v minulosti v 9,00 hod.
Upozorňujeme, že dříve není možné do výstavních prostor vstoupit!
Odborný program bude letos probíhat v sále C (dříve zde byly stánky Schär a Jipek). Zahájen
bude v 10:00 hod. a po krátkém úvodu bude následovat asi 20-ti minutová ukázka kuchařského
umění (firma Schär). Po ní se můžete těšit na odborné odnášky lékařů z FN Brno. MUDr. Prokešová,
MUDr. Jabandžiev a MUDr. Bartušek Vás seznámí s novinkami ve svých oborech.
Po ukončení odborného programu (přibližně ve 12,50 hod.) bude následovat další kuchařská
show firmy Schär a komerční presentace některých vystavovatelů.
Program a časový sled přednášek bude vyvěšen v prostorách Kongresového centra.
Někteří vystavovatelé nabízí osvědčenou službu – objednávku prostřednictvím internetu.
Podrobnosti najdete na jejich i našich webových stránkách a průběžně je budeme doplňovat.
Zboží pak budete mít u stánku příslušného vystavovatele rezervováno na svoje jméno. Pokud
neznáte sortiment, můžete jej najít na webových stránkách příslušných vystavovatelů (pokud jsou k
dispozici a jsou funkční ).
Srdečně zveme všechny, kterých se problematika bezlepkových potravin dotýká, kteří si chtějí
vyzkoušet nové výrobky a dodavatele a využít výhodného prodeje od zúčastněných společností.
Další informace získáte na našich stránkách www.klubceliakie.cz.
V Brně dne 4.10.2015

Hlavním partnerem doprovodného programu Setkání je společnost Schär
Hlavním partnerem presentační části Setkání je společnost Jizerské pekárny
Garantem odborného programu Setkání je FN Brno
Spoluorganizátorem Setkání je Celia – život bez lepku o.p.s.
IČ : 65 34 90 24
Č.S. a.s. č.účtu : 1349247369/0800

e-mail : info@klubceliakie.cz
www.klubceliakie.cz
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Kontakty na webové stránky přihlášených vystavovatelů :
Adveni Medical
aKoreni s.r.o.
Amaranth Life
Berosa
Ceria
Nairns
Doves Farm
ELINAI
Expres Menu
Extrudo Bečice
Fine Bakery
Fresh Freaks
Globus ČR, k.s.
Il Goloso
Jitulčiny dobroty
Jizerské pekárny s.r.o.
Kávoviny a.s.
Kleis – Schär
Konipro
Labeta
NOMINÁL CZ
Novalim
Pekařství Rytinovi
Poex
Syrovátka Jan
Semix Pluso
SH-ProDiet
Spolu bez lepku
Svoboda
Svoboda
Vitana
Bezlepková pekárna
Zdravý styl
Zobáč Jan

www.advenimedical.cz
www.akoreni.cz
www.amaranthlife.cz
www.berosa.cz
www.ceria.cz
www.nairns.cz
www.dowesfarm.cz
www.elinai.eu
www.jidlosnadno.cz
www.expresmenubrno.cz
www.extrudo.cz
www.viedenskepekarne.sk
www.freshfreaks.cz
www.globus.cz
www.ilgoloso.cz
jitulciny.dobroty@seznam.cz
www.jipek.cz
www.kavoviny.cz
www.kleis.cz
www.konipro.cz
www.labeta.cz
www.nominal.cz
www.novalim.sk
jaroslav.rytina@gmail.com
www.poex.cz
www.pizzauhonzy.cz
www.bezlepkovapizzamrazena.cz
www.semix.cz
www.shprodiet.cz
www.spolu-bez-lepku.cz
www.knedlik.cz
www.smacker.cz
www.vitana.sk
www.bezlepkovapekarna.cz
www.zdravystyl.cz
www.bezlepku.estranky.cz
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