
Schär Vás zve na bezlepkový Světový den v
Top Hotelu Praha (Blažimská 1781/4, Praha - Chodov)

v neděli, 28.dubna, od 10:00 do 14:00!

Schär VáSchär Vá

Ing. Jarmila Kabatova

Program:
10:00 registrace

10:30   kuchařská show, první část

11:30 kvíz a palačinková soutěž

12:00  oběd

12:45  kuchařská show, druhá část

13:30  mini disco pro děti

Po celou dobu budou probíhat přednášky MUDr. J. Prokešové 
a Ing J. Kabátové na téma „Celiakie a bezlepková dieta“ 

Váš tým Schär

Jak? Účast je zdarma,  
ale vzhledem k tomu, že kapacita 
je omezená, je nezbytné se 
zaregistrovat mailem na:   
praha@drschaer.com, 
nebo telefonicky: + 42 0774 721 026 
(Pouze v pracovní dny od 10.00 do 16.00) 
a uvést následující údaje: 
• jméno
• adresu
• email/telefon
•  počet dětí, se kterými přijdete 

+ jejich věk 
•  kolik lidí přijde spolu s Vámi 

(max. 4 osoby pro každou 
registraci) 

Odmítáte lepek, nebo jeden z vašich příbuzných je celiatik? Nenechte se odradit! 
Přijďte na bezlepkový Světový den a objevte lahodný bezlepkový svět Schär s vysoce 
kvalitními produkty pro každou příležitost, které Vám dávají svobodu a užívání si života. 

Během bezlepkového Světového dne máte možnost podílet se na exkluzivní kuchař-
ské show, kde šéfkuchař z výhradně bezlepkové restaurace „Na Zlaté křižovatce“ 
vytvoří chutné a plně bezlepkové jídla. Kromě toho budete moci slyšet zajímavé před-
nášky o tom, co je nového v diagnostice a v životě celiatiky. 

Odborník na výživu Vám bude k dispozici a ochoten zodpovědět 
všechny vaše dotazy týkající se bezlepkové diety a Vaše děti se 
během celého programu mohou hrát v dětském koutku s Milly, 
maskotem dětských Schär výrobků, zatímco vy se v klidu můžete 
věnovat programu, který jsme si pro vás připravili.

A samozřejmě - budete moci ochutnat spoustu výborných bez-
lepkových produktů jedničky ve výrobě a distribuci bezlepko-
vých výrobků v Evropě, Schär.

Čekáme na Vás na našem Schär 
bezlepkovém rodinném dni! 
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** Váš recept, i s jeho vyobrazením, bude zveřejněn jak na webových stránkách fi rmy Dr. Schär, tak i na jejím facebooku.

Chcete vařit se šéfkuchařem na pódiu a 
vyhrát bohatou tašku plnou vynikajících 
bezlepkových produktů? 

Takže, pošlete nám svůj nejlepší bezlepkový recept 
připravený ze Schär produktu na praha@drschaer.com 
včetně jeho obrázku. Kuchař ze všech vybere jednoho 
vítěze, který mu bude na pódiu pomáhat s přípravou 
zaslaného receptu**

Jak se sem dostanete: 

Doprava do TOP HOTEL Praha
Blažimská 1781/4, 
149 00 Praha 4 – Chodov, 
Česká republika

GPS: 50˚2‘28.32‘‘N; 14˚29‘46.22‘‘E 

D1 - exit 1 Spořilov - ul. Türkova - na světelné 
křižovatce rovně - po 80 m doprava do ulice Klapál-
kova - první ulicí doprava - TOP HOTEL Praha

MHD z centra: 
trasa C směr Háje do zastávky Chodov - přestup na 
bus č.115 do zastávky Městský archiv (přímo před 
hotelem.)

MHD z letiště: 
bus č.119 do zastávky Dejvická - přestup na metro 
trasa A směr Skalka - zastávka Muzeum - přestup na 
trasu C směr Háje do zastávky Chodov - přestup na 
bus č.115 do zastávky Městský archiv (přímo před 
hotelem.)

MHD z hlavního nádraží: 
trasa C směr Háje do zastávky Chodov - přestup na 
bus č.115 do zastávky Městský archiv (přímo před 
hotelem.)

Taxi: 
pro Vaše pohodlí Vám zajistíme transfer z a na letiště.

© Google

Váš tým SchärČekáme na Vás na našem Schär bezlepkovém rodinném dni! 
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