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Pozvánka na Setkání celiaků v Brně
Ve dnech 18. - 21.10.2011 proběhne v prostorách Brněnských veletrhů a výstav
mezinárodní veletrh zdravotnické techniky, rehabilitace a zdraví - Medical Fair Brno Central
Europe 2011.
V rámci doprovodného programu tohoto veletrhu uspořádal Klub celiakie Brno již tradiční
Setkání celiaků v Brně.
Hlavním partnerem prezentační části Setkání je opět společnost Jizerské pekárny.
Setkání proběhne opět v sobotu dne 22.10.2011 v hlavním sále Kongresového centra
BVV s kapacitou cca 400 návštěvníků.
Odborný program zorganizoval spolupořadatel tohoto Setkání - občanské sdružení Celia
- život bez lepku o. s. Liberec
Odborný program začne v 10:00 hod. Přednášejícími budou :
MUDr. Jaroslav Utěšený – Nemocnice Boskovice
• Co starého a nového u choroby celiakie
RNDr. Veronika Vlčková – imunologická laboratoř VIAMEDA
• Serologická vyšetření u celiakie
MUDr. Daniel Bartušek – FN Brno Bohunice, radiologická klinika
• Ultrazvukové vyšetření celiakie
Ing. Kateřina Pavelková – SZPI Brno
• Označování bezlepkových potravin s ohledem na nové nařízení ES 41/2009
Jednotlivé přednášky budou odděleny krátkými přestávkami na občerstvení a prohlídku
prezentací bezlepkových potravin. Ukončení odborného programu předpokládáme ve 14:00
hod. Prezentace výrobků bude probíhat v předsálí nepřetržitě již od 9:00 hod. Z organizačních
důvodů není možné vpouštět návštěvníky do prostor dříve!
Hlavním cílem tohoto setkání je zprostředkovat nové poznatky odborníků – lékařů,
biochemiků, ale i výrobců a distributorů bezlepkových potravin pacientům a odborné veřejnosti.
V průběhu odborné části setkání se Vám přednášející s pomocí videoprojekce pokusí
odpovědět na otázky spojené s celiakií a bezlepkovou dietou.
U některých vystavovatelů můžete využít osvědčené služby objednávky bezlepkových
výrobků prostřednictvím internetu. Příslušného vystavovatele kontaktujte na níže uvedených
webových stránkách. Zboží pak budete mít u stánku příslušného vystavovatele rezervováno na
svoje jméno (nejpozději si jej ale musíte vyzvednout do 11:00 hod. pak bude nabídnuto
k prodeji ostatním zájemcům). Pokud neznáte sortiment, naleznete jej na webových stránkách
příslušných vystavovatelů (pokud jsou k dispozici a funkční ).
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Srdečně zveme všechny, kterých se problematika bezlepkových potravin dotýká, a kteří
si chtějí vyzkoušet nové výrobky a dodavatele.

Kontakty na webové stránky vystavovatelů :

allexx.com

www.allexx.com

Berosa

www.berosa.cz

Biopekárna Zemanka www.biopekarnazemanka.cz

Bezgluten foods

www.bezgluten.cz

Cukrárna Pusinka

www.cukrarna-pusinka.cz

Elinai

www.elinai.eu

Expres Menu

www.expressmenu.cz

Globus

www.globus.cz

Glutenex, Mínus L

www.vltava2000.cz/diety

Jizerské pekárny

www.jipek.cz

Kleis – Schär

www.kleis.cz

Zuzana Kobíková

www.varimslaskou.cz

Labeta

www.labeta.cz

Mantler CZ

www.mantler.cz

M.Novák - NOMINÁL

www.nominal.cz

Natura Hustopeče

www.osevanatura.cz

Novalim

www.novalim.sk

Pao CZ

www.brazilskepao.cz

Racio

www.racio.cz

Semix Pluso

www.semix.cz

SH-ProDiet

www.shprodiet.cz

Svoboda

www.smacker.cz

Zdravý styl

www.zdravystyl.cz

Další informace získáte na našich stránkách www.klubceliakie.cz, popřípadě telefonicky u
-

Ing.Dalibor Ježorek
Lenka Haiserová

+420 603 515 718
+420 774 672 507

V Brně dne 5.10.2011
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