
INFORMACE PRO ČLENY SPOLEČNOSTI PRO BEZLEPKOVOU DIETU z.s. 
Dovolte, abychom Vás pozvali v sobotu 11. září na 16. Fórum celiaků – Gluten Free Prague Expo 2021.  

Vstupné na akci je zdarma. Akce se koná ve výstavní hale č.6. U vstupu do haly dostane každý návštěvník 
identifikační pásek. Díky němu budeme sledovat aktuální počet lidí v hale. Při odchodu pásek odevzdáte. 
V areálu PVA bude budou probíhat další akce a z tohoto důvodu není možné zajistit členům spolku 
parkování zdarma.  

Členům spolku bude umožněn přednostní vstup na akci již od 9,30 hodin. Těm, kteří mají uhrazený 
členský příspěvek na tento rok děkujeme a zasíláme poukázku na dárek, který si vyzvednete u vstupu. 
Členům, kteří členský poplatek uhradí ještě bankovním převodem do 5.9.2021 (výše členského příspěvku 
je 300,-Kč, č. účtu 2600245609/2010, variabilní symbol je Vaše členské číslo), zašleme poukázku na 
emailovou adresu, která je uvedena v naší databázi. Na tuto emailovou adresu Vám během roku 
zasíláme newslettery spolku. V případě, že máte adresu novou nebo Vám naše newslettery nechodí (u 
e-mailových adres u seznamu se stává, že newslettery padají do hromadné pošty/spamu) napište na 
email tereza.laskova@celiak.cz. Pokud zaplatíte členský příspěvek hotově u registrace, dárek dostanete 
také.  

Vážíme si, že jste se stali členy naší pacientské organizace. Finanční prostředky na provoz spolku 
získáváme také z Vašich příspěvků, k dispozici je Vám naše poradna na Praze 2 v Polské 15, také můžete 
využít telefonickou nebo e-mailovou konzultaci.  

Sledujte naše webové stránky www.celiak.cz, kde zveřejníme před akcí aktuální požadavky pro pořádání 
akce této velikosti, které budou platit 11. září 2021.  

A na závěr bychom Vás rádi pozvali na VALNOU HROMADU SPOLKU, která se uskuteční v hlavním sále 
po ukončení odborného programu 16. Fóra celiaků od 15,00 hodin.  
Uvítáme, pokud byste se chtěli zapojit do činnosti našeho spolku. Ozvěte se, budeme rádi. 

Za Společnost pro bezlepkovou dietu  
Jitka Dlabalová a Ivana Lášková  

 

PROGRAM VALNÉ HROMADY 

 11. září 2021, PVA EXPO Praha, vstup z haly č.6, hlavní sál od 15,00 hodin 

1. Zahájení, schválení programu valné hromady, volba předsedy valné hromady,  
zapisovatele a ověřovatele zápisu  

2. Volba pracovní komise (mandátové a návrhové) 
3. Zpráva mandátové komise 
4. Výroční zpráva Společnosti pro bezlepkovou dietu za r. 2020 

a. Přehled činnosti, realizované projekty 2020  
b. Zpráva o hospodaření za r. 2020 
c. Plán činnosti a předpokládaný rozpočet na r. 2021 

5. Zpráva revizní komise za r. 2020 
6. Diskuze – různé 
7. Návrh a přijetí usnesení 
8. Závěr valné hromady 
 
POKUD VALNÁ HROMADA NEBUDE USNÁŠENÍSCHOPNÁ, NÁSLEDUJE OD 15,30 HODIN NÁHRADNÍ* VALNÁ 
HROMADA S NEZMĚNĚNÝM PROGRAMEM A NA STEJNÉM MÍSTĚ (*DLE STANOV SPOLEČNOSTI PRO BEZLEPKOVOU DIETU Z.S.) 


