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ČTVRTLETNÍK O ŽIVOTĚ S NEMOCÍ MOTÝLÍCH KŘÍDEL 

                                                                                                                  ProsiﾐeI č. ヴ / ヲヰヱΑ   



Pláﾐ akIí ﾐa rok ヲヰヱΒ   
6. dubna Gala ┗ečer Motýlí křídla 

6.—8. dubna KoﾐfereﾐIe DEBRA ČR ┗ hotelu A┗aﾐti, ┗ Brﾐě 

Β. čer┗ﾐa Beﾐefičﾐí golfo┗ý turﾐaj DEBRA Jaﾏka pro ﾏotýlí křídla, KořeﾐeI 

16.—ヲヱ. čer┗eﾐIe Letﾐí ozdra┗ﾐý poH┞t ┗ Radešíﾐě 

??? Podziﾏﾐí ozdra┗ﾐý poH┞t—ﾏísto a terﾏíﾐ Hudou upřesﾐěﾐ┞ 

ÚVODNÍK: Poděko┗áﾐí a pláﾐ┞ ┗ ﾐo┗éﾏ roIe 
                                                                                                                      ProsiﾐeI   č. ヴ/ ヲヰヱΑ   

Vážeﾐí a ﾏilí podporo┗atelé DEBRA ČR, ﾏilí paIieﾐti, ┗ážeﾐí partﾐeři, ﾐaše DEBRA rodiﾐo, 
 
ráda H┞Ih ﾐa toﾏto ﾏístě poděko┗ala z Ielého srdIe ┗šeﾏ, kteří se ┗ upl┞ﾐuléﾏ roIe podíleli ﾐa poﾏoIi lideﾏ 
s ﾐeﾏoIí ﾏotýlíIh křídel, Hez Vás H┞ tu DEBRA ﾐeﾏohla Hýt a fuﾐgo┗at pro ﾐaše „Motýlk┞“.  MoI si ┗ážíﾏe kaž-
dé poﾏoIi. Vžd┞, kd┞ž koﾏuﾐikujeﾏe s pacienty, rodinami s EB, dárIi, či podporo┗ateli, ﾐaHíjí ﾐás to ﾐo┗ou 
eﾐergií a ┗ědoﾏíﾏ, že „tohle dá┗á sﾏ┞sl“ a s┗ět je přeIe jeﾐ krásﾐé ﾏísto, kde se ﾐajde poﾏoI pro t┞, kteří to 
potřeHují. 
Do┗olila H┞Ih si ﾐa toﾏto ﾏístě poděko┗at také ﾐašeﾏu ﾏaléﾏu DEBRA týﾏu. Dáﾏ┞, je ﾐeu┗ěřitelﾐé, kolik 
toho z┗ládáte ┗žd┞ s úsﾏě┗eﾏ a doHrou ﾐáladou, děkuji, že jste! 
 

 

)a Ielý týﾏ DEBRA ČR Váﾏ ┗šeﾏ přeji klidﾐé prožití VáﾐoI a ┗ roIe ヲヰヱΒ přede┗šíﾏ pe┗ﾐé zdra┗í! 
          

            Vaše LuIie Marko┗á  

 



Os┗ěto┗á kaﾏpaň DEBRA ČR ﾐa poﾏoI lideﾏ s ﾐeﾏoIí ﾏotýlíIh křídel 

Kaleﾐdář DERBA ヲヰヱΒ 

CHYBA / ERROR 

Stačí jedeﾐ ┗adﾐý geﾐ, aH┞ se rozpadl Ielý s┞stéﾏ… 

Jitka Č┗aﾐčaro┗á předsta┗ila ヱン. listopadu ┗ prostoráIh LaFaHrik┞ už osﾏý Iharitati┗ﾐí kaleﾐdář, který poﾏá-
há lideﾏ s ﾐeﾏoIí ﾏotýlíIh křídel. Na sﾐíﾏIíIh LuIie RoHiﾐsoﾐ se ┗ ﾐěﾏ oHje┗ili Petr Čadek a další předﾐí 
čeští taﾐečﾐíIi. Patroﾐ┞ letošﾐího ročﾐíku se stali i topﾏodelka Pa┗líﾐa NěﾏIo┗á, ﾏoderátoři GaHriela Laško-
┗á a Roﾏaﾐ ŠeHrle ﾐeHo ┗ýt┗arﾐík MUSA. 
Do fotografií LuIie RoHiﾐsoﾐ H┞l ┗ﾐeseﾐ Liﾐ KuﾐčiIkou koﾐIept "Error". Ch┞Ha s┞ﾏHolizujíIí ﾐeﾏoI. Orgaﾐis-
ﾏus, kde stačí jedeﾐ ┗adﾐý geﾐ, aH┞ se rozpadl Ielý s┞stéﾏ. Fotk┞ tak ﾏohou půsoHit jako ﾐarušeﾐé, či Ih┞Hﾐě 
┗┞tištěﾐé. Teﾐto záﾏěr pak ┗┞┗olá┗á diskuzi a tíﾏ plﾐí Iíl os┗ěto┗é kaﾏpaﾐě - ukázat, že i kd┞ž ﾏá ﾐěIo "Ih┞Hu" 
ﾏůže ﾐás to ﾐejeﾐ zaujﾏout, ale Hýt i krásﾐé a jediﾐečﾐé. 

                                                                                                                           ProsiﾐeI   č. ヴ/ ヲヰヱΑ   



Os┗ěto┗á kaﾏpaň DEBRA ČR ﾐa poﾏoI lideﾏ s ﾐeﾏoIí ﾏotýlíIh křídel 

Kd┞ž před Β let┞ přišla Jitka Č┗aﾐčaro┗á s ﾐápadeﾏ 
┗┞dat kaleﾐdář, který poﾏůže jedﾐak šířit os┗ětu a 
jedﾐak sháﾐět fiﾐaﾐčﾐí prostředk┞, s ﾐadšeﾐíﾏ jsﾏe se 
pustili do práIe. Nikdo z ﾐás ﾐe┗ěděl, Io to Hude oHﾐá-
šet, ale rozhodﾐě H┞lo potřeHa to ┗┞zkoušet. Pr┗ﾐí roč-
ﾐík ﾐeﾏěl žádﾐého partﾐera, ﾐikdo ﾐeIhtěl kupo┗at 
zajíIe ┗ p┞tli, ﾐáklad┞ ﾐa realizaIi šl┞ Ielé prá┗ě za Jit-
kou Č┗aﾐčaro┗ou. Kd┞ž jsﾏe pak ﾐa sk┗ělé tisko┗é koﾐ-
fereﾐIi předsta┗ili krásﾐý kaleﾐdář, ﾏﾐohé se zﾏěﾐilo. 
)a DEBRA ČR ﾐajedﾐou stála řada ┗ýzﾐaﾏﾐýIh osoH-
ﾐostí, začala se o ﾐás zajíﾏat ﾏédia, začalo se poﾏalu 
šířit po┗ědoﾏí o e┝isteﾐIi EB ﾏezi ┗eřejﾐost a o spolu-
práIi s ﾐáﾏi proje┗ilo zájeﾏ ﾏﾐoheﾏ ┗íIe partﾐerů. 
Od té doH┞ jsﾏe ušli ┗ oHlasti os┗ět┞ oHro┗ský kus Ies-
t┞. VrIholeﾏ pak H┞la spolupráIe ﾐa ヴΒ. ročﾐíku Mezi-
ﾐárodﾐího filﾏo┗ého festi┗alu Karlo┗┞ Var┞, kde H┞la 
DEBRA ČR ﾐezisko┗ýﾏ partﾐereﾏ.  
Pokud si sprá┗ﾐě paﾏatuji, ﾐáš pr┗ﾐí ročﾐík kaleﾐdáře 
vznikl spolu s pr┗ﾐíﾏ kaleﾐdářeﾏ NadaIe ArIha Chaﾐ-
tall Proﾏěﾐ┞, který jsﾏe ┗žd┞ Hrali jako spřáteleﾐý pro-
jekt, ﾐikoli jako koﾐkureﾐIi. Každý rok jsﾏe se těšili ﾐa 

to, s číﾏ ﾐo┗ýﾏ zase přijdou :-ぶ. Ale od té doH┞ začal┞ 
kaleﾐdáře růzﾐýIh úro┗ﾐí dělat ┗šeIhﾐ┞ ﾏožﾐé Ihari-
tati┗ﾐí orgaﾐizaIe a hodﾐě z nich pracovalo s koncep-

teﾏ podoHﾐýﾏ toﾏu ﾐašeﾏu – ke spolupráIi z┗al┞ 
zﾐáﾏé osoHﾐosti.  
DEBRA ČR se sﾐažila ┗žd┞ jít s┗ou Iestou a Hýt tak 
trošku ﾐeotřelá… A ┗ toﾏ IhIeﾏe pokračo┗at i ﾐadá-
le. Kaleﾐdáře H┞l┞ úžasﾐá zkušeﾐost, sk┗ělý způsoH, 
jak upozorﾐit ﾐa proHleﾏatiku EB, jak získat fiﾐaﾐčﾐí 
prostředk┞. Ale ┗ posledﾐí doHě Iítíﾏe, že je potřeHa 
os┗ěžit ┗ítr a ﾐeIhat se uﾐášet trošku jiﾐýﾏ sﾏěreﾏ. 
A proto IhIeﾏe od roku ヲヰヱΒ jít jiﾐou Iestou, i kd┞ž 
fotografie z kaleﾐdářů se Ih┞stáﾏe ┗┞dá┗at dál – ﾐ┞ﾐí 
jako plakát┞. Věříﾏe, že tíﾏ zaujﾏeﾏe, ┗šak ﾏáﾏe 
z čeho ┗┞Hírat!  
Mﾐohýﾏ lideﾏ se ﾏůže zdát, že je škoda, že koﾐčíﾏe 
s ┗┞dá┗áﾐíﾏ kaleﾐdářů. M┞ si to ﾐeﾏ┞slíﾏe, ﾐaopak! 
V ﾐejlepšíﾏ se ﾏá přestat a to prá┗ě děláﾏe :-). A 

těšíﾏe se ﾐa další produkt┞ a další sﾏěr os┗ět┞ o ﾐe-
ﾏoIi ﾏotýlíIh křídel.  

Je kaleﾐdář ﾐa rok ヲヰヱΒ opra┗du posledﾐí? 

Před ﾐějakou doHou jsﾏe se ┗ DEBRA ČR rozhodli, že kaleﾐdář ﾐa rok ヲヰヱΒ Hude posledﾐí, který ┗┞dáﾏe. 
Mﾐoho lidí to přek┗apilo, ﾏﾐoho ﾐaopak ┗ůHeI. 

                                                                                                                           ProsiﾐeI   č. ヴ/ ヲヰヱΑ   

Děkujeﾏe JitIe Č┗aﾐčaro┗é za sk┗ělý ﾐápad, oHro┗ské úsilí a hodiﾐ┞ a hodiﾐ┞ práIe.  
Jeﾐ dík┞ jejíﾏu odhodláﾐí a houže┗ﾐatosti jsﾏe s kaleﾐdářeﾏ ﾏěli ┗žd┞ tako┗é úspěIh┞! 

(MH) 

Takže krátké resuﾏé… 

 DEBRA ČR ┗┞dala Β ﾐástěﾐﾐýIh kaleﾐdářů,  
ヵ diářů a ヱ Hlok.  

 Na kaleﾐdáříIh spolupraIo┗ali ン sk┗ělí foto-
grafo┗é – Robert Vano, Lucie Robinson, Bet 

Orten 

 Na kaleﾐdáříIh se podílelo přes Αヰ ┗ýzﾐaﾏ-
ﾐýIh českýIh i slo┗eﾐskýIh osoHﾐostí, 
z ﾐiIhž řada zůstala s DEBRA ČR ┗ úzkéﾏ 
koﾐtaktu a spolupráIe se roz┗iﾐula i ﾐa ji-
ﾐýIh úro┗ﾐíIh.  

 K t┗orHě jsﾏe přiz┗ali také řadu uﾏělIů – 

desigﾐérů, ┗ýt┗arﾐíků, grafiků, filﾏařů, ﾏu-
zikaﾐtů.  

 Uspořádali jsﾏe ヵ puto┗ﾐíIh ┗ýsta┗. 
 Prodejeﾏ kaleﾐdářů jsﾏe ┗┞dělali ┗íIe ﾐež  

ヴ ﾏil. Kč, další ﾐeﾏalý fiﾐaﾐčﾐí příﾐos H┞l  
ﾐa produkIi kaleﾐdářů ┗žd┞ těsﾐě ﾐa┗ázaﾐý.  

 Tele┗izﾐí spot┞ ┗idělo ročﾐě koleﾏ ヵ ﾏil. 
di┗áků.  



  

EB Ceﾐtruﾏ: Střípk┞ pro Motýlk┞  

)dra┗otﾐí pojišťo┗ﾐ┞ hradí ﾐo┗ý druh kr┞tí pro EB 

 

Vážeﾐí paIieﾐti, ┗ážeﾐí  lékaři, 
jsﾏe ┗eliIe rádi, že ﾏůžeﾏe touto Iestou ozﾐáﾏit, že od listopadu ヲヰヱΑ je ┗ České repuHliIe plﾐě dostupﾐé 
kr┞tí UrgoTul, které je iﾐdiko┗aﾐé pro lokálﾐí ošetřeﾐí kůže u paIieﾐtů s Epiderﾏol┞sis Hullosa Ioﾐgeﾐita ふEBぶ. 

 

Kr┞tí UrgoTul je dostupﾐé ┗ těIhto rozﾏěreIh: 
 

Náze┗  Velikost  Kód V)P    Počet kusů ┗ Haleﾐí     Kdo předepisuje 
UrgoTul  5 x 5 cm  0170656  10 ks         ambulance v ﾏístě H┞dliště  
UrgoTul  10 x 10 cm  0170657  10 ks        ambulance v ﾏístě H┞dliště  
UrgoTul  10 x 40 cm  0172152  10 ks        ┗ázáﾐo ﾐa EB Ceﾐtruﾏ 

UrgoTul  20 x 30 cm  0172153     5 ks        ┗ázáﾐo ﾐa EB Ceﾐtruﾏ 

 

Vážeﾐí a ﾏilí paIieﾐti, ┗ážeﾐí rodiče ﾏýIh paIieﾐtů,  
řada z Vás si ﾐo┗é atrauﾏatiIké kr┞tí ┗┞zkoušela. 
U zá┗ažﾐýIh foreﾏ „Motýlků“ kr┞tí předepíše derﾏa-
tolog  EB Ceﾐtra. Předpis podléhá sIh┗áleﾐí re┗izﾐíﾏ 
lékařeﾏ zdra┗otﾐí pojišťo┗ﾐ┞, stejﾐě jako jiﾐé atrau-
ﾏatiIké kr┞tí, které přes EB Ceﾐtruﾏ získá┗áte 
(Mepilex, Mepitel, Polymem  atd.) 

Co to pro Vás zﾐaﾏeﾐá?  
Kd┞ž Hudete oHjedﾐá┗at atrauﾏatiIké kr┞tí ﾐa ヶ ﾏěsí-
Iů, připojíte požada┗ek kr┞tí UrgoTul ┗ požado┗aﾐéﾏ 
rozﾏěru a počteﾏ kusů— ﾐapř. UrgoTul: ヲヰ ┝ ンヰ Iﾏ, 
50 ks. 

Je ﾐutﾐé speIifiko┗at, zda si kr┞tí ┗┞z┗edﾐete ┗ Dětské 
ﾐeﾏoIﾐiIi ﾐeHo ho IhIete doručit doﾏů. 
Upozorňuji, že  atrauﾏatiIké kr┞tí Hudou distriHuo┗at 
růzﾐé firﾏ┞, zHoží ﾐeﾏusí přijít současﾐě. Má-li  pa-

Iieﾐt ještě dostatek krytí, další se oHjedﾐává před do-
bráním zásob.  

Na ﾐásledujíIí straﾐě ﾐajdete shrﾐutý postup při oHjed-
ﾐáﾐí atrauﾏatiIkého krytí. Prosíﾏ, t┞to pokyny si vy-

tiskﾐěte a ﾐoste k lékaři ┗ ﾏístě H┞dliště, ﾏějte je 
založeﾐé ┗ Prů┗odIi EB Ceﾐtreﾏ. T┞to iﾐforﾏaIe ﾐa-
jdete také ﾐa ┘┘┘.eHIeﾐtruﾏ.Iz/pro-pacienty. 

 

)dá se Váﾏ to ﾏožﾐá složité,  ale  ┗ěřte  ﾏi,  že  prá-
ce  s  ┗┞plﾐěﾐíﾏ  růzﾐýIh forﾏulářů ┗ EB Ceﾐtru, ﾐež 
se k ┗áﾏ ﾏateriál ┗ průﾏěru za ヵヰヰ.ヰヰヰ Kč ﾐa ヶ ﾏě-
síIů dostaﾐe, je časo┗ě ┗elﾏi ﾐáročﾐá. Tak Hudu ﾏoI 
ráda, kd┞ž  Hudete respekto┗at ﾐíže u┗edeﾐé pok┞ﾐ┞, 
aH┞ste ﾐáﾏ práIi ulehčili.     

  

         Haﾐa Bučková, derﾏatolog EB Ceﾐtra  

                                                                                                                      ProsiﾐeI   č. ヴ/ ヲヰヱΑ   

UrgoTul je prvním produktem z portfolia Urgo Medical 

ﾐa českéﾏ trhu. 
Urgo Medical je medicínskou divizí skupiny URGO 

Group, fraﾐIouzské rodiﾐﾐé firﾏy založeﾐé v roIe 
1980. Primárním cílem této divize je vývoj a výroba 

iﾐovativﾐího krytí ﾐa IhroﾐiIké ráﾐy a tíﾏ přispět k 
ﾐarůstajíIíﾏ potřeHáﾏ léčHy v této oHlasti. 
UrgoTul je ﾐeokluzi┗ﾐí, fle┝iHilﾐí a t┗árﾐý oH┗az, který 
sestá┗á z pol┞estero┗é síťo┗iﾐ┞ ﾐapuštěﾐé h┞droko-
loidﾐíﾏi částiIeﾏi rozptýleﾐýﾏi ┗e ┗azelíﾐo┗é ﾏatri┝i. 

UrgoTul obsahuje lipido-koloidﾐí teIhﾐologii ふTLCぶ 
e┝kluzi┗ﾐě ┗┞┗iﾐutou společﾐostí Urgo.  
Pro Hližší iﾐforﾏaIi se oHraťte ﾐa EB Ceﾐtruﾏ. 
Veškeré t┞p┞ tohoto kr┞tí jsou plﾐě hrazeﾐé zdra┗otﾐí 
pojišťo┗ﾐou. 
Velﾏi si ┗ážíﾏe ﾏožﾐosti ﾐaHídﾐout Váﾏ po Ieléﾏ 
s┗ětě dlouhodoHě použí┗aﾐé kr┞tí, které i Váﾏ při-
spěje k ┗hodﾐéﾏu ošetřeﾐí kůže u EB. 
 

          Toﾏáš KuHala, URGO MEDICAL 

Přehled atrauﾏatiIkého kr┞tí,  
které je ┗ázáﾐo ﾐa EB Ceﾐtruﾏ: 

 Mepitel 20x30 (balení po 5 ks) 

 Mepilex 20x20 (balení po 5 ks) 

 Mepilex Lite 20x50 (balení po 4 ks) 

 Mepilex Transfer 20x50 (balení po 4 ks) 

 Polymem role  10x61 (balení po 5 ks) 

 Polymem MAX  20x20 (balení po 4 k)s 

 UrgoTul 10 x 40 cm (balení po 10 ks) 

 UrgoTul 20 x 30 cm (balení po 5 ks) 



  

EB Ceﾐtruﾏ: Střípk┞ pro Motýlk┞  

POSTUP PŘI OBJEDNÁVÁNÍ ATRAUMATICKÉHO KRYTÍ 
 O krytí se žádá ﾐa tel. čísle ヵンヲ ヲンヴ ヵンン v praIovﾐí dﾐy ﾏezi 7-8 hodinou. 

 Volejte ﾏěsíI před staﾐoveﾐýﾏ terﾏíﾐeﾏ ﾐároku ﾐa předpis dalšího krytí. 
 Požadujte koﾐkrétﾐí ﾏﾐožství a typ atrauﾏatiIkého krytí.  
   ふPozor, ﾐěkteré krytí je Haleﾐo po ヵ ks a ﾐěkteré po ヴ ﾐeHo ヱヰ  kuseIh!ぶ - viz výše. 
 V ideálﾐíﾏ případě spojte ﾐávštěvu v EB Ceﾐtru s vyzvedﾐutíﾏ atrauﾏatiIkého krytí. 
 Polymem role a Polymem Max  se vyzvedává v lékárﾐě v Dětské ﾐeﾏoIﾐiIi. Doručeﾐí  ﾏateriálu do 

ﾏísta Hydliště eveﾐt. realizuje DEBRA. 
 

PaIieﾐti s „lehkou EB“ potřeHují atrauﾏatiIké krytí ﾏeﾐšíIh rozﾏěrů, a to řeší ﾐa doporučeﾐí  derﾏatologa  
z EB Ceﾐtra oHvodﾐí lékař v ﾏístě Hydliště. Letáčky s potřeHﾐýﾏi kódy Hyly dáﾐy všeﾏ paIieﾐtůﾏ při prvﾐí 
ﾐávštěvě v EB Centru.  

Pravidelné kontroly v EB Centru jsou podmínkou k předpisu atrauﾏatiIkého krytí! 
 

Předpis AItiMaris gelu a roztoku Seﾐsiti┗e 

Lékař v ﾏístě Hydliště ﾏusí poslat revizﾐíﾏu lékaři žádaﾐku o sIhváleﾐí a vypsat poukaz.  
Který lékař ﾏůže AItiMaris předepsat? OHeIﾐě jsou to t┞to speIializaIe: derﾏatolog, Ihirurg, iﾐterﾐista, geri-
atr, diaHetolog, aﾐgiolog a také praktiIký lékař pro dospělé.  
 

AItiMaris Gel ヲヰg                                 Kód ┗ číselﾐíku V)P: ヰヱΑヱヵヰΒ 

AItiMaris Seﾐsiti┗ roztok ヱヰヰヰ ﾏl    Kód ┗ číselﾐíku V)P: ヰヱΑヱヵヰΓ 

 

DEBRA ČR i ﾐadále ﾏůže Hýt dík┞ ┗eřejﾐé sHírIe ﾐápoﾏoIﾐa s pořízeﾐíﾏ roztoku AItiMaris Forte a s úhradou 
doplatku na ActiMaris Gel a Sensitiv roztok. 
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ヵ. s┗ěto┗á koﾐfereﾐIe EB ResearIh & ヴ. koﾐfereﾐIe EB-CLINET 

Ve dnech 24. – ヲΑ. září ヲヰヱΑ se popr┗é koﾐal┞ koﾐfereﾐIe EB ヲヰヱΑ a EB-CLINET ﾐa stejﾐéﾏ ﾏístě a to 
v SalzHurgu. Společﾐě oHě koﾐfereﾐIe posk┞tl┞ aktualizaIe iﾐforﾏaIí o ┗ýzkuﾏu oﾐeﾏoIﾐěﾐí epiderﾏol┞sis 
Hullosa Ioﾐgeﾐita. Mlu┗ilo se také o toﾏ, jak H┞ H┞lo ﾏožﾐé t┞to pozﾐatk┞ u┗ést do pra┝e, Iož ﾐeﾐí ┗zhledeﾏ 
ke ┗záIﾐosti oﾐeﾏoIﾐěﾐí jedﾐoduIhé a zřejﾏě potr┗á rok┞. 
)a KliﾐiIké EB Ceﾐtruﾏ ČR se účastﾐil┞ ヴ odHorﾐíIe - MUDr. Haﾐa Bučko┗á, Ph.D.; DoI. RNDr. Leﾐka Fajkuso┗á, 
CsI.; MUDr. Tereza Piﾐkaso┗á a MUDr. Jaﾐa DroIh┞tko┗á.                

     (MiH) 



Týﾏ ┗ědIů z italské uﾐi┗erzit┞ ┗ Modeﾐě se ┗ěﾐuje 
geﾐo┗é terapii u juﾐkčﾐí forﾏ┞ EB už ┗íIe ﾐež ヱヵ let. Ve 
zﾏiňo┗aﾐéﾏ případu ﾐeﾏoIﾐéﾏu IhlapIi s juﾐkčﾐí 
forﾏu EB, ┗ědIi odeHrali kus kůže, za poﾏoIi ┗iru 
„opra┗ili“ ┗ geﾐu ﾏutaIi, která ﾐeﾏoI způsoHuje. 
„Opra┗eﾐou“ kůži pak ┗ laHoratorﾐíIh podﾏíﾐkáIh 
„ﾐaﾏﾐožili“ až ﾐa ploIhu Hezﾏála jedﾐoho ﾏetru čt┗e-
rečﾐího. ChlapeI posléze podstoupil tři ﾐároč-
ﾐé operaIe, při kterýIh ﾏu lékaři pokr┞li asi Βヰ pro-
Ieﾐt těla opra┗eﾐou ┗erzí jeho ┗lastﾐí kůže. Po ヲヱ ﾏě-
síIíIh zota┗o┗áﾐí je sta┗ jeho kůže ┗ýrazﾐě lepší. 
Koﾏeﾐtář k této události posk┞tla priﾏářka Bučko┗á, 
odHorﾐiIe ﾐa toto oﾐeﾏoIﾐěﾐí a koordiﾐátorka KliﾐiI-
kého EB Ceﾐtra. „Výzkuﾏ ┗ oHlasti geﾐo┗é terapie u 
růzﾐýIh t┞pů EB proHíhá ┗ ﾐěkolika ┗ědeIkýIh Ieﾐ-
treIh ﾐa s┗ětě, které spolu úzIe spolupraIují. Výzkuﾏ  

je ┗elﾏi fiﾐaﾐčﾐě ﾐáročﾐý, DEBRA Iﾐterﾐatioﾐal ho 
podporuje sto┗kaﾏi ﾏilióﾐu eur ročﾐě. Pr┗ﾐí e┝peri-
ﾏeﾐt┞ proHíhal┞ ﾐa z┗ířateIh, ﾐ┞ﾐí jde o pr┗ﾐí kliﾐiIké 
e┝periﾏeﾐt┞, které ﾏusí Hýt o┗ěřeﾐ┞ ﾐa určitéﾏ po-
čtupaIieﾐtů, potoﾏ tepr┗e ﾏůžeﾏe u┗ažo┗at o Hez-
pečﾐé léčeHﾐé ﾏetodě. Tato ﾏetoda „opra┗┞ ﾏuto-
┗aﾐýIh geﾐů“ je jediﾐou léčeHﾐou ﾏetodou, která 
paIieﾐt┞ zHa┗í potíží, ale ﾐeﾐí to ┗ůHeI jedﾐoduIhé, 
stačí si u┗ědoﾏit, že dﾐes zﾐáﾏe ヲン geﾐů, které EB 
způsoHují. Jde o ﾏetodu ┗elﾏi fiﾐaﾐčﾐě ﾐákladﾐou, 
která ﾏá i s┗á rizika,“ u┗edla priﾏářka Bučko┗á pro 
Českou tele┗izi a dodá┗á: „Je to ┗eliký pokrok, ┗elká 
poziti┗ﾐí ﾐo┗iﾐa, ale uza┗řela H┞Ih to slo┗┞ prezideﾐta 
DEBRA International – je to úžasﾐé, ale stojíﾏe oHě-
ﾏa ﾐohaﾏa ﾐa zeﾏi, koukáﾏe do ﾐeHes a ┗íﾏe, že je 
před ﾐáﾏi ještě dlouhá Iesta…“ 

 

Opra┗a ﾏuto┗aﾐýIh geﾐů  u EB - je před ﾐáﾏi ještě dlouhá Iesta 

Na iDNES.Iz se Γ. listopadu ヲヰヱΑ oHje┗ila zprá┗a o s┞rskéﾏ IhlapIi s juﾐkčﾐí forﾏou EB, který podstoupil ┗ 
NěﾏeIku e┝periﾏeﾐtálﾐí léčHu, kd┞ ┗ědIi ﾏu odeHrali kus kůže,  opra┗ili ┗ ﾐí ﾏuto┗aﾐý geﾐ a v laHoratoři 
pak kůži ﾐaﾏﾐožili a zﾐo┗u ji paIieﾐto┗i iﾏplaﾐto┗ali.  )prá┗a Hohužel ﾐezﾐaﾏeﾐá, že tato léčeHﾐá ﾏetoda 
bude v Hrzké doHě za┗edeﾐa  do Hěžﾐé pra┝e, jde o kliﾐiIký e┝periﾏeﾐt, pokrok, který přiﾐáší ﾐaději paIieﾐ-
tůﾏ s EB.   
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Odkaz┞ ﾐa rozho┗or pro ČT ヲヴ i pro Český rozhlas ﾐa-
jdete na www.ebcentrum.cz/media-o-nas 

Můžete se podí┗at také ﾐa ofiIiálﾐí ┗┞jádřeﾐí DEBRA 

International na www.debra-international.org/news-

and-events/research-news.html 

 

 

 

(HB, AG) 



Rozpustﾐá ┗lákﾐiﾐa ﾏá sIhopﾐost aHsorHo┗at ┗odu, 
HoHtﾐat a ┗ trá┗iIíﾏ traktu k┗así, proto ﾏůže Hýt 
zdrojeﾏ eﾐergie. Reguluje trá┗eﾐí tuků a saIharidů, 
┗áže ﾐa seHe ┗odu a tíﾏ ﾐaHý┗á ﾐa oHjeﾏu. To ┗ede 
k poIitu ﾐas┞Ieﾐí. ) ┗ětší části je ži┗iﾐou pro ﾏikroHi-
álﾐí flóru ┗ trá┗iIíﾏ traktu, půsoHí ted┞ jako 
tzv. prebiotikum.  

 

 

Kde ji nalezneme? 

 luštěﾐiﾐ┞ ふhráIh, sójo┗é HoH┞, fazole) 

 toHolk┞ a seﾏíﾐka lﾐu ふzdroj rozpustﾐé i ﾐeroz-
pustﾐé ┗lákﾐiﾐ┞ぶ 

 oves, žito, ječﾏeﾐ 

 ﾐěkteré ovoce ふpřede┗šíﾏ š┗estk┞, asijská hruš-
ka, jablka) a bobule 

 ﾐěkterá zelenina jako brokolice a mrkev 

 kořeﾐo┗á zeleﾐiﾐa 

 brambory (jejich slupka obsahuje nerozpustnou 

┗lákﾐiﾐuぶ 
 semena psyllia ふjeﾐ asi ⅔ rozpustﾐé ┗lákﾐiﾐ┞ぶ. 

Nerozpustﾐá ┗lákﾐiﾐa ┗ trá┗iIíﾏ traktu ﾐek┗así, 
ﾐeﾐí zdrojeﾏ eﾐergie. )┗ětšuje oHjeﾏ oHsahu ┗e 
stře┗eIh a zkraIuje doHu, po kterou taﾏ zůstá┗á 
potra┗a. )ejﾏéﾐa přízﾐi┗ě se uplatﾐí ┗ tlustéﾏ 
stře┗ě, kde se dík┞ z┗ětšeﾐí oHjeﾏu stoliIe ﾐaředí 
odpadﾐí látk┞, které ┗zﾐikl┞ při trá┗eﾐí. T┞ pak 
sﾐadﾐěji opouštějí trá┗iIí trakt, který je tak po krat-
ší doHu ┗┞sta┗eﾐ st┞ku s poteﾐIiálﾐě ﾐeHezpečﾐý-
ﾏi látkaﾏi. 
 

Kde ji nalezneme? 

 Ielozrﾐﾐá jídla zejﾏéﾐa s oHsaheﾏ slupek 

 toHolk┞ a seﾏíﾐka lﾐu ふzdroj rozpustﾐé i ﾐe-
rozpustﾐé ┗lákﾐiﾐ┞ぶ 

 oHilﾐé slupk┞, otruby 

 ořeIh┞ a semena 

 zeleﾐiﾐa jako zeleﾐé fazole, k┗ěták, Iuketa, 
celer 

 slupk┞ ﾐěkterýIh druhů ovoce a rajčat 
 

Vlákﾐiﾐa 

V ziﾏﾐíﾏ oHdoHí uHý┗á přirozeﾐého příjﾏu zeleﾐiﾐ┞ a o┗oIe a tíﾏ pádeﾏ i ┗lákﾐiﾐ┞, která je ┗elﾏi potřeHﾐá 
pro fuﾐgo┗áﾐí ﾐašiIh stře┗. Dostatečﾐý příjeﾏ ┗lákﾐiﾐ┞ ┗ potra┗ě je ﾐejdůležitějšíﾏ stiﾏulátoreﾏ fuﾐkIe 
tlustého stře┗a a předsta┗uje tak hla┗ﾐí pre┗eﾐti┗ﾐí opatřeﾐí před ┗zﾐikeﾏ záIp┞.  
Mﾐožst┗í ┗lákﾐiﾐ┞ H┞ se ﾏělo poh┞Ho┗at ﾏezi ヲヵ-ンヰ g za deﾐ pro dospělého člo┗ěka. U dětí je doporučeﾐé 
ﾏﾐožst┗í ┗lákﾐiﾐ┞ staﾐo┗eﾐé dle ┗zorečku: ヵ + ┗ěk dítěte. Ruku ┗ ruce s dostatečﾐýﾏ příjﾏeﾏ ┗lákﾐiﾐ┞ jde  
i dostatečﾐý příjeﾏ tekutiﾐ. Na to ﾐesﾏíﾏe zapoﾏíﾐat!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlákﾐiﾐa se dělí ﾐa rozpustﾐou a ﾐerozpustﾐou: 

V případě, že ﾐeﾐí příjeﾏ ┗lákﾐiﾐ┞ Hěžﾐou stra┗ou dostatečﾐý, lze ji podá┗at i jako doplﾐěk stra┗┞.  
V případě, že H┞ste rádi doplﾐěk stra┗┞ ┗┞zkoušeli, je ﾏožﾐé si o ┗zorek ┗hodﾐé ┗lákﾐiﾐ┞ pro paIieﾐt┞ s EB 
ﾐapsat ﾐutričﾐí speIialistIe EB Ceﾐtra MiIhaele HalHrštáto┗é, která ┗áﾏ ho zašle poštou.  

(MiH) 
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Prebiotikum
https://cs.wikipedia.org/wiki/Luštěnina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hrách_setý
https://cs.wikipedia.org/wiki/Luštěnina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Len_setý
https://cs.wikipedia.org/wiki/Oves
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ovoce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zelenina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kořenová_zelenina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lilek_brambor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Psylium
https://cs.wikipedia.org/wiki/Len_setý
https://cs.wikipedia.org/wiki/Oříšek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fazol
https://cs.wikipedia.org/wiki/Květák
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cuketa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Miřík_celer


Ži┗otﾐí ﾏiﾐiﾏuﾏ  
pro saﾏostatﾐě žijíIí osoHu   ン.ヴヱヰ Kč 

Ži┗otﾐí ﾏiﾐiﾏuﾏ pro společﾐou 
doﾏáIﾐost ┗íIe osoH 

ヱ. dospělá osoHa ン.ヱヴヰ Kč 

ヲ. a každá další dospělá osoHa ヲ.Βンヰ Kč 

ﾐezaopatřeﾐé dítě od ヱヵ do ヲヶ let ヲ.ヴヵヰ Kč 

dítě od ヶ do ヱヵ let ヲ.ヱヴヰ Kč 

dítě do ヶ let ヱ.Αヴヰ Kč 

 

)┗┞šuje se tz┗. příspě┗ek ﾐa ﾏoHilitu, a to z pů┗odﾐíIh 
ヴヰヰ Kč na ヵヵヰ Kč ﾏěsíčﾐě. 

Dále se ﾏěﾐí podﾏíﾐk┞ k přizﾐáﾐí příspě┗ku ﾐa z┗láštﾐí 
poﾏůIku – pořízeﾐí ﾏotoro┗ého ┗ozidla. Platí, že ﾐá-
rok ﾏá osoHa starší ンlet, která se opako┗aﾐě 
v kaleﾐdářﾐíﾏ ﾏěsíIi dopra┗uje ﾐeHo je dopra┗o┗áﾐa. 
Dří┗e o ┗ýši příspě┗ku rozhodo┗ala přede┗šíﾏ četﾐost 
a dů┗od┞ dopra┗┞, ┗ýši příspě┗ku určo┗ali úředﾐíIi ﾐa 
Úřadu práIe. No┗ě se ┗ýše příspě┗ku staﾐo┗í ┗zhledeﾏ  

k příjﾏu žadatele a příjﾏu osoH společﾐě s ﾐíﾏ posu-
zo┗aﾐýIh. Ma┝iﾏálﾐí ┗ýše příspě┗ku je ヲヰヰ ヰヰヰKč ﾐa 
Βヴ kaleﾐdářﾐíIh ﾏěsíIů, tj. Α let. Ke zjištěﾐí, zda ﾏá 
žadatel ﾐárok ﾐa příspě┗ek k pořízeﾐí ﾏotoro┗ého 
┗ozidla je zapotřeHí spočítat si ži┗otﾐí ﾏiﾐiﾏuﾏ – 

jedﾐotli┗Ie či rodiﾐ┞ ┗ případě společﾐě posuzo┗a-
ﾐýIh osoH. )jištěﾐí ži┗otﾐího ﾏiﾐiﾏa ふŽMぶ ﾐeﾐí složi-
té. V ﾐásledujíIí taHulIe si podle s┗é rodiﾐ┞ sečtěte 
ži┗otﾐí ﾏiﾐiﾏuﾏ. 

 

)ﾏěﾐ┞ ┗ soIiálﾐíIh dá┗káIh 

S příIhodeﾏ ﾐo┗ého roku ┗stupují ┗ platﾐost i úpra┗┞ ﾐěkterýIh zákoﾐů. S tíﾏ sou┗isí i zﾏěﾐ┞ ┗e ┗┞pláIeﾐí 
ﾐěkterýIh soIiálﾐíIh dá┗ek.  

Pro rodiﾐ┞ s ﾐeﾏoIí ﾏotýlíIh křídel 

)a příjeﾏ JE POVAŽOVÁN příjeﾏ zaﾏěstﾐaﾐIe, příjeﾏ 
OSVČ, příjeﾏ z iﾐ┗alidﾐího/staroHﾐího důIhodu, pří-
jeﾏ z ﾐájﾏu, dá┗k┞ ﾐeﾏoIeﾐského pojištěﾐí, podpora 
┗ ﾐezaﾏěstﾐaﾐosti, ┗ýži┗ﾐé, ┗┞Hraﾐé dá┗k┞ státﾐí soIi-
álﾐí podpor┞ ふpřída┗k┞ ﾐa děti, rodičo┗ský příspě┗ekぶ, 
příspě┗ek ﾐa ži┗oH┞tí.  
Mezi příjﾏ┞ SE NEPOČÍTÁ příspě┗ek ﾐa péče
ふpříjeﾏIeﾏ je  klieﾐtぶ,  příjeﾏ  z  příspě┗ku ﾐa péči, po- 

kud ho poHírá f┞ziIká osoHa z okruhu společﾐě posu-
zo┗aﾐýIh osoH ふpečujíIí rodiﾐﾐý příslušﾐíkぶ, ﾐáhrad┞ 
škod┞, ﾐadačﾐí příspě┗k┞, stipeﾐdia, příspě┗ek ﾐa 
ﾏoHilitu, příspě┗ek ﾐa z┗láštﾐí poﾏůIku.  
)jištěﾐé ži┗otﾐí ﾏiﾐiﾏuﾏ se ﾐásledﾐě poro┗ﾐá 
s průﾏěrﾐýﾏ příjﾏeﾏ jedﾐotli┗Ie ﾐeHo rodiﾐ┞ za 
posledﾐí čt┗rtletí. 
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Výše přípě┗ku Kritériuﾏ pro ﾐárok ﾐa příspě┗ek 

ヲヰヰ.ヰヰヰ Kč 
bude-li příjeﾏ žadatele ﾐižší ﾐeHo ro┗eﾐ Β ﾐásoHku ŽM ﾐeHo je-li teﾐto příspě┗ek po-

sk┞to┗áﾐ ﾐezletilé osoHě 

ヱΒヰ.ヰヰヰ Kč bude-li příjeﾏ žadatele ┗┞šší ﾐež Β ﾐásoHek ŽM ale ﾐižší ﾐeHo ro┗eﾐ jeho Γ ﾐásoHku 

ヱヶヰ.ヰヰヰ Kč bude-li příjeﾏ žadatele ┗┞šší ﾐež Γ ﾐásoHek ŽM ale ﾐižší ﾐeHo ro┗eﾐ jeho ヱヰ ﾐásoHku 

ヱヴヰ.ヰヰヰ Kč bude-li příjeﾏ žadatele ┗┞šší ﾐež ヱヰ ﾐásoHek ŽM ale ﾐižší ﾐeHo ro┗eﾐ jeho ヱヱ ﾐásoHku 

ヱヲヰ.ヰヰヰ Kč bude-li příjeﾏ žadatele ┗┞šší ﾐež ヱヱ ﾐásoHek ŽM ale ﾐižší ﾐeHo ro┗eﾐ jeho ヱヲ ﾐásoHku 

ヱヰヰ.ヰヰヰ Kč bude-li příjeﾏ žadatele ┗┞šší ﾐež ヱヲ ﾐásoHek ŽM 

)ﾏěﾐ┞ se týkají také rodičo┗ského příspě┗ku a přída┗-
ků ﾐa dítě. U rodičo┗ského příspě┗ku se ruší oﾏezujíIí 
horﾐí hraﾐiIe. Ma┝iﾏálﾐí ┗ýše ﾏěsíčﾐí dá┗k┞ rodičo┗-
ského příspě┗ku ﾏůže ┗┞šplhat až ﾐa částku odpo┗ída-
jíIí peﾐěžité poﾏoIi ┗ ﾏateřst┗í. Rodiče, kteří ﾐeﾏěli 
ﾐárok ﾐa peﾐěžitou poﾏoI ┗ ﾏateřst┗í si ﾐ┞ﾐí Hudou 
ﾏoIt ﾐo┗ě z┗olit čerpáﾐí rodičo┗ského příspě┗ku až do 
┗ýše Α ヶヰヰKč. A zkrátit si doHu čerpáﾐí ﾐa tři rok┞. Pro 
rodiny s ┗íIerčat┞ se ﾐa┗┞šuje Ielko┗á částka rodičo┗-
ského příspě┗ku ﾐa ンンヰ ヰヰヰKč. Pokud rodič Hude Ihtít 
pro┗ést zﾏěﾐu ┗ čerpáﾐí rodičo┗ského příspě┗ku, je 

potřeHa od ヱ. ledﾐa ヲヰヱΒ podat žádost. Pokud ﾐeHu-
de žádost podáﾐa, ﾐáleží rodiﾐě stejﾐý příspě┗ek jako 
v prosinci 2017.  

U přída┗ků ﾐa dítě se z┗┞šuje hraﾐiIe příjﾏu potřeH-
ﾐá pro ﾐárok ﾐa ヲ,ΑﾐásoHku ži┗otﾐího ﾏiﾐiﾏa. Jed-
ﾐotli┗é přída┗k┞, které se ﾏěﾐí s ┗ěkeﾏ dítěte se tak-
též ﾐa┗┞šují.Od začátku ﾐo┗ého roku se také z┗┞šuje 
ﾏiﾐiﾏálﾐí ﾏěsíčﾐí ﾏzda ﾐa ヱヲ.ヲヰヰ Kč ふplﾐý ú┗azek, 
za Β hodiﾐ práIe deﾐﾐěぶ. Miﾐiﾏálﾐí hodiﾐo┗á ﾏzda 
se také ﾐa┗┞šuje ﾐa Αン,ヲヰ Kč. 

(PJ, LM) 



Na základě údajů Českého statistiIkého úřadu se základﾐí ┗ýﾏěra dů-
chodu k ヱ. ledﾐu ヲヰヱΒ z┗ýší o 150 Kč ﾐa ヲ.Αヰヰ Kč. Ke stejﾐéﾏu datu 
Hude z┗ýšeﾐa i proIeﾐtﾐí ┗ýﾏěra důIhodů, a to o 3,5 procenta.  

Přesﾐé z┗ýšeﾐí ┗ašeho důIhodu si ﾏůžete saﾏi spočítat: 
Výše základﾐí ┗ýﾏěr┞ ┗ roIe ヲヰヱΑ čiﾐila  ヲ.ヵヵヰ Kč, zH┞lá část ┗ašeho 
důIhodu je ted┞ tz┗. proIeﾐtﾐí ┗ýﾏěra. 
 

Příklad: 
Iﾐ┗alidﾐí důIhod III. stupﾐě fikti┗ﾐí paﾐí Voﾏáčko┗é čiﾐí ヱヰ.ヵΒΓ Kč.  
Z toho je základﾐí ┗ýﾏěra ヲ.ヵヵヰ Kč a proIeﾐtﾐí ┗ýﾏěra Β.ヰンΓ Kč. 
)ákladﾐí ┗ýﾏěra se od ledﾐa ヲヰヱΒ z┗edá o ヱヵヰ Kč, ted┞ ﾐa ヲ.Αヰヰ Kč. 
ProIeﾐtﾐí ┗ýﾏěra se z┗┞šuje o ン,ヵ proIeﾐta –  

ted┞ Β.ヰンΓ ┝ ヱ,ヰンヵ = Β.ンヲヱ Kč. 
No┗á ┗ýše důIhodu Hude ted┞ čiﾐit ヲ.Αヰヰ + Β.ンヲヱ = ヱヱ.ヰヲヱ Kč. 

ValorizaIe důIhodů od ヱ. ヱ. ヲヰヱΒ a jak si ji ┗┞počítat 
ValorizaIe důIhodů Hude od ledﾐa ヲヰヱΒ ┗┞šší, ﾐež toﾏu Hý┗alo ┗ ﾏiﾐulýIh leteIh. Do z┗ýšeﾐí se totiž popr┗é 
proﾏítﾐe polo┗iﾐa růstu reálﾐýIh ﾏezd ┗ roIe ヲヰヱヶ, zatíﾏIo doposud H┞l růst ﾏezd zohledﾐěﾐ pouze jedﾐou 
třetiﾐou. Po z┗eřejﾐěﾐí údajů o čer┗ﾐo┗é iﾐflaIi Českýﾏ statistiIkýﾏ úřadeﾏ jsou zﾐáﾏ┞ ┗šeIhﾐ┞ údaje po-
třeHﾐé pro staﾐo┗eﾐí Ielko┗é ┗alorizaIe. DůIhod┞ se z┗ýší o zhruHa čt┞ři proIeﾐta, Iož u průﾏěrﾐé peﾐze 
předsta┗uje ﾐa┗ýšeﾐí o 475 korun. 

Pro rodiﾐ┞ s ﾐeﾏoIí ﾏotýlíIh křídel 
                                                                                                                      ProsiﾐeI   č. ヴ/ ヲヰヱΑ   

)ﾏěﾐ┞ ┗ pra┗idleIh ┗eřejﾐé sHírk┞ DEBRA ČR 

K ﾐo┗éﾏu roku jsﾏe aktualizo┗ali pra┗idla, jakýﾏ způsoHeﾏ čerpat prostředk┞ z ┗eřejﾐé sHírk┞. 

No┗ýﾏ čleﾐeﾏ sIh┗alo┗aIí koﾏise se stá┗á ﾐaše ﾐu-
tričﾐí speIialistka, Mgr. MiIhaela HalHrštáto┗á. N┞ﾐí je 
ted┞ Ielkeﾏ ヵ čleﾐek sIh┗alo┗aIí koﾏise. LiIhý počet 
čleﾐů zajistí lepší rozhodo┗áﾐí u sporﾐýIh žádostí. 
Dále jsﾏe upra┗ili čerpáﾐí fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků ﾐa 
doplatk┞ za reIept┞ ﾐa sippiﾐg. Většiﾐou přiIházíte 
s opako┗aIíﾏi reIept┞ od gastroeﾐterologa. N┞ﾐí už 
ﾐeﾏusíte podá┗at žádost o čerpáﾐí z ┗eřejﾐé sHírk┞ ﾐa 
každé opako┗áﾐí z┗lášť. Stačí poslat jedﾐu žádost, do 
ﾐíž ┗žd┞ ﾐapište, že se jedﾐá o u┗edeﾐý počet opako┗á- 

ﾐí a spolu s žádostí pošlete i kopii reIeptu.Stále platí, 
že pokud čerpáte sippiﾐg ﾐeHo ošetřo┗aIí ﾏateriál 
z prostředků ┗eřejﾐé sHírk┞ a teﾐto ﾏateriál oHjedﾐá-
┗áte u seHe ┗ lékárﾐě, je potřeHa ﾐeIhat ┗┞sta┗it fak-
turu ﾐa orgaﾐizaIi DEBRA.  Neﾐí ﾏožﾐé ﾏateriál 
uhradit a pak požado┗at ﾐa┗ráIeﾐí fiﾐaﾐčﾐíIh pro-
středků. 
)áležitosti týkajíIí se ┗eřejﾐé sHírk┞ řešte ┗žd┞ 
s koordiﾐátorkou sHírk┞, Mgr. Pa┗líﾐou Ježko┗ou. 

(PJ) 

(LM, PJ) 

Blíží se ﾐáﾏ daﾐě – po┗íﾏ ┗áﾏ jak ﾐa ﾐě :-)   aneb reIept, jak zaplatit ﾐa daﾐi z příjﾏu Io ﾐejﾏéﾐě 

Naši ﾏilí MotýlIi,  
Hlíží se ﾐáﾏ ﾐo┗ý rok ヲヰヱΒ a to pro ﾐěkteré z ﾐás zﾐaﾏeﾐá, že Hudeﾏe ﾏuset řešit ﾐaše „oHlíHeﾐé“ daﾐě. Ti, 
kteří si daňo┗á přizﾐáﾐí děláte saﾏi, ﾏožﾐá u┗ítáte shrﾐutí o daňo┗ýIh ┗ýhodáIh. Čteﾐí, které ﾐa pr┗ﾐí po-
hled ┗ůHeI ﾐeﾐí láka┗é, Váﾏ i přesto ﾏůže ┗┞kouzlit úsﾏě┗ ﾐa t┗áři ┗ podoHě ušetřeﾐýIh peﾐěz. Tak s Ihutí 
do toho… 

I v roIe ヲヰヱΒ ﾏůžete ﾐa daﾐíIh zaplatit ﾏﾐoheﾏ ﾏé-
ﾐě, ﾐež je ヱヵ % z ┗ašiIh příjﾏů. Poﾏohou ┗áﾏ k tomu 

odčitatelﾐé položk┞ a sle┗┞ ﾐa daﾐi, které ﾏůžete 
uplatnit. 

Odčitatelﾐé položk┞ se odečítají od základu daﾐě. Až 
poté, Io si základ daﾐě sﾐížíte o odčitatelﾐé položk┞, se 
ze základu daﾐě ┗┞počítá  ヱヵ% daň  z příjﾏu.  Slevy  na  

dani se, ﾐa rozdíl od odčitatelﾐýIh položek, odečítají 
až z ┗ýsledﾐé daﾐě z příjﾏu, kterou ﾏáte zaplatit.  

SLEVA NA DÍTĚ   
Sle┗a ﾐa pr┗ﾐí dítě je ヱン.ヴヰヴ Kč roč-
ﾐě, za druhé dítě je ﾏožﾐo uplatﾐit sle┗u ヱΓ.ヴヰヴ Kč 
ročﾐě a za třetí a další děti ヲヴ.ヲヰヴ Kč ročﾐě. Slevu 

ﾐeHo  Hoﾐus  ﾏůžete  uplatﾐit  ﾐa   dítě  žijíIí  s   ┗áﾏi  



┗ doﾏáIﾐosti, které je ﾐezletilé ふaž do do┗ršeﾐí dítě ヱΒ
-ti let ┗ěku, pokud se ﾐepřipra┗uje se ﾐa HudouIí po┗o-
láﾐí studieﾏ ﾐeHo předepsaﾐýﾏ ┗ýI┗ikeﾏぶ ﾐeHo je ﾏu 
ﾏa┝iﾏálﾐě ヲヶ let a sousta┗ﾐě se připra┗uje ﾐa HudouIí 
po┗oláﾐí ﾐeHo se dík┞ zdra┗í připra┗o┗at ﾐeﾏůže. Musí 
jít o dítě ┗lastﾐí, os┗ojeﾐé, ┗ ﾐáhradﾐí péči, dítě druhé-
ho z ﾏaﾐželů ﾐeHo ┗ﾐouče, jehož rodiče ﾐeﾏají příjﾏ┞. 
)┗ýhodﾐěﾐí ﾐa dítě ﾏůže uplatﾐit pouze jedeﾐ 
z poplatﾐíků. Pokud je ┗┞ži┗o┗aﾐé dítě držiteleﾏ prů-
kazu )TP/P, sle┗a ﾐa daﾐi je u ﾐěj d┗ojﾐásoHﾐá. Sle┗u 
ﾐa dítě si ﾏůže odečíst i ži┗ﾐostﾐík, který uplatňuje 
┗ýdajo┗ý paušál. 

ŠKOLKOVNÉ   
Jeden z rodičů si ﾏůže uplatﾐit slevu ﾐa daﾐi ve výši 
prokázaﾐýIh výdajů za uﾏístěﾐí dítěte ve školIe ﾐeHo 
předškolﾐíﾏ zařízeﾐí. Za rok 2017 si tak budou moci 

rodiče uplatﾐit sle┗u ┗e ┗ýši ┗ýdajů ふkroﾏě stra┗ﾐéhoぶ, 
které prokazatelﾐě ┗┞ﾐaložili za uﾏístěﾐí s┗ého ┗┞ži┗-
┗aﾐého dítěte ┗ roIe ヲヰヱヶ, ﾐej┗ýše do částk┞ Γ.Γヰヰ Kč. 

SLEVA NA INVALIDNÍ DŮCHOD I. ČI II. STUPNĚ 

Pokud jste poHírali iﾐ┗alidﾐí důIhod I. ﾐeHo II. stupﾐě 
ふdří┗e částečﾐý IDぶ ﾐáleží Váﾏ sle┗a ┗e ┗ýši ヲ.ヵヲヰ Kč. 
Jestliže jste poHírali iﾐ┗alidﾐí důIhod jeﾐ část roku 
ヲヰヱΑ, uplatﾐíte jeﾐ část sle┗┞ ﾐa daﾐi. 

SLEVA NA INVALIDNÍ DŮCHOD III. STUPNĚ  
Pokud jste poHírali iﾐ┗alidﾐí důIhod III. stupﾐě ふdří┗e 
plﾐý IDぶ ﾐáleží Váﾏ sle┗a ┗e ┗ýši ヵ.ヰヴヰ Kč. Jestliže jste 
poHírali iﾐ┗alidﾐí důIhod jeﾐ část roku ヲヰヱΑ, uplatﾐíte 
jeﾐ část sle┗┞ ﾐa daﾐi. 

SLEVA NA DRŽITELE PRŮKA)U )TP/P  
Jestliže jste držiteli průkazu )TP/P ﾐáleží Váﾏ sle┗a ┗e 
┗ýši ヱヶ.ヱヴヰ Kč. Pokud jste H┞li držiteli průkazu jeﾐ část 
roku, uplatﾐíte poﾏěrﾐou část sle┗┞ ﾐa daﾐi. 

SLEVA NA )AMĚSTNANCE SE )DRAVOTNÍM POSTIŽE-
NÍM 

Podﾐikatel   ﾏůže   získat  sle┗u  ﾐa  daﾐi  až  ヱΒ.ヰヰヰ Kč  

za zaﾏěstﾐaﾐIe s iﾐ┗alidﾐíﾏ důIhodeﾏ I či II. stupﾐě 
a ヶヰ.ヰヰヰ Kč za zaﾏěstﾐaﾐIe s iﾐ┗alidﾐíﾏ důIhodeﾏ 
III. stupﾐě. 

ODPOČET )A ÚROKY ) HYPOTÉKY NEBO POSKYTNU-
TÉHO ÚVĚRU )E STAVEBNÍHO SPOŘENÍ 
Pokud spláIíte h┞potéku ﾐeHo ú┗ěr ze sta┗eHﾐího 
spořeﾐí, ﾏůžete si ┗ ráﾏIi jedﾐé doﾏáIﾐosti ze ┗šeIh 
ú┗ěrů započíst až ンヰヰ.ヰヰヰ Kč, Iož zﾐaﾏeﾐá až o 
ヴヵ.ヰヰヰ Kč ﾐižší daň z příjﾏu. PO)OR – daňo┗ý základ 
se sﾐižuje pouze o zaplaIeﾐé úrok┞, ﾐikoli o Ielko┗ou 
┗ýši splátek.  

ODPOČET )A PEN)IJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ  
Pokud si platíte peﾐzijﾐí připojištěﾐí se státﾐíﾏ pří-
spě┗keﾏ, ﾏůžete si od daňo┗ého základu odečíst až 
ヱヲ.ヰヰヰ Kč. Nárok ﾐa daňo┗ý odpočet Hudete ﾏít 
v případě, že jste za rok ヲヰヱΑ od┗edli do peﾐzijﾐího 
foﾐdu ┗íIe ﾐež ヱヲ.ヰヰヰ Kč. Pro čerpáﾐí ﾏa┝iﾏálﾐího 
odpočtu je třeHa od┗ést ヲヴ.ヰヰヰ Kč za rok. 

ODPOČET )A ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ  
Platíte-li si ži┗otﾐí pojištěﾐí, ﾏůžete si od základu 
daﾐě za zdaňo┗aIího oHdoHí roku ヲヰヱΑ odečíst až 
ヱヲ.ヰヰヰ Kč, a to i ┗ případě, že poplatﾐík ﾏá uza┗řeﾐo 
┗íIe sﾏlu┗ s ┗íIe pojišťo┗ﾐaﾏi. 

ODPOČET )A ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY ODBOROVÉ OR-
GANIZACE  

Od základu daﾐě si ﾏůžete odečíst čleﾐské příspě┗-
ky, které jste ┗e zdaňo┗aIíﾏ oHdoHí roku ヲヰヱΑ zapla-
tili odHoro┗é orgaﾐizaIi, ﾏa┝iﾏálﾐě ┗šak do ┗ýše 
ン.ヰヰヰ Kč za zdaňo┗aIí oHdoHí. 

ODPOČET )A DARY  
Na z┗ýhodﾐěﾐí ﾏáte ﾐárok, jestliže jste poskytli 

v roce 2017 dary f┞ziIkýﾏ či prá┗ﾐiIkýﾏ oso-
Háﾏ ┗┞ﾏezeﾐýIh ┗ odst. ヱ, § ヱヵ zákoﾐa o daﾐíIh 
z příjﾏu. Úhrﾐﾐá hodﾐota daru ﾏusí čiﾐit alespoň 
ヱ.ヰヰヰ Kč ﾐeHo přesáhﾐout ヲ % ┗ašeho základu daﾐě. 
V součtu lze odečíst ﾐej┗ýše ヱヵ % ze základu daﾐě. 

Pro rodiﾐ┞ s ﾐeﾏoIí ﾏotýlíIh křídel 
                                                                                                                      ProsiﾐeI   č. ヴ/ ヲヰヱΑ   



Za dar v toﾏto sﾏ┞slu zákoﾐa se po┗ažuje ta-
ké Hezplatﾐé daro┗áﾐí kr┗e či orgáﾐu. )a každé daro-
┗áﾐí kr┗e ┗ roIe ヲヰヱΑ si ﾏůžete sﾐížit daňo┗ý základ  
o ヲ.ヰヰヰ Kč, odHěr orgáﾐu se oIeňuje částkou ヲヰ.ヰヰヰ 
Kč. 

ODPOČET DAŇOVÉ )TRÁTY ) PŘEDCHO)ÍCH LET 

Od základu daﾐě se ﾏůžete odečíst daňo┗ou ztrátu  
z podﾐikáﾐí, která ┗áﾏ ┗zﾐikla ┗ předešlýIh pěti le-
tech. 

ODPOČET )A V)DĚLÁVÁNÍ  
Od základu daﾐě ┗e zdaňo┗aIíﾏ oHdoHí roku ヲヰヱΑ si 
ﾏůžete odečíst poplatk┞, které jste zaplatili za zkoušk┞ 
o┗ěřujíIí ┗ýsledk┞ dalšího ┗zdělá┗áﾐí podle zákoﾐa o 
o┗ěřo┗áﾐí a uzﾐá┗áﾐí ┗ýsledků dalšího ┗zdělá┗áﾐí. Od-

počet je ﾏožﾐý ﾐej┗ýše do ヱヰ.ヰヰヰ Kč ふu poplatﾐíka se 
zdra┗otﾐíﾏ postižeﾐíﾏ ﾏa┝. ヱン.ヰヰヰ Kč a s těžšíﾏ zdra-
┗otﾐíﾏ postižeﾐíﾏ ﾏa┝. ヱヵ.ヰヰヰ Kčぶ. 

SLEVA NA POPLATNÍKA   
Tuto sle┗u ﾏůže ┗┞užít každý poplatﾐík daﾐě z příjﾏů 
f┞ziIkýIh osoH ふi podﾐikajíIí důIhodIeぶ, který ﾏěl zda-
ﾐitelﾐé příjﾏ┞ alespoň část roku ヲヰヱΑ. Sle┗a se ┗žd┞ 
uplatňuje ┗ ročﾐí ┗ýši a ﾐezáleží přitoﾏ, kolik ﾏěsíIů 
v roIe ┗aše ┗ýdělečﾐá čiﾐﾐost skutečﾐě tr┗ala. Výše 
čiﾐí Ielkeﾏ ヲヴ.Βヴヰ Kč. 

SLEVA NA „VYŽIVOVANOU“ MANŽELKU NEBO MAN-

ŽELA  
Sle┗u ﾏůžete uplatﾐit ﾐa ﾏaﾐželku ﾐeHo ﾏaﾐže-
la, která/ý s ┗áﾏi žije ┗e společﾐé doﾏáIﾐosti a jejíž/
jehož příjeﾏ za rok ヲヰヱΑ ﾐepřesáhl ヶΒ.ヰヰヰ Kč. Sle┗a se 
ﾐedá uplatﾐit ﾐa druha či družku. 

Výše sle┗┞ čiﾐí až ヲヴ.Βヴヰ Kč. Pokud jste uza┗řeli ﾏaﾐ-
želst┗í Hěheﾏ roku, čiﾐí sle┗a poﾏěrﾐou část z 24.840 

Kč. Jestliže je ┗áš ﾏaﾐžel/ka držiteleﾏ průkazu )TP/P, 
ﾏůžete si odečíst Ielkeﾏ ヴΓ.ヶΒヰ Kč. 
Do příjﾏů se započítá┗ají ┗eškeré ┗ýdělk┞ ┗ 
„hruHéﾏ“ ふ┗četﾐě příjﾏů, které se ﾐezdaňují ﾐeHo 
ﾐeu┗ádějí ┗ daňo┗éﾏ přizﾐáﾐí -  podpora 

v ﾐezaﾏěstﾐaﾐosti, ﾐeﾏoIeﾐská, peﾐěžitá poﾏoI 
v ﾏateřst┗í, ﾐáhrada ﾏzd┞ při praIo┗ﾐí ﾐesIhopﾐos-
ti, iﾐ┗alidﾐí i staroHﾐí důIhod, ┗ýži┗ﾐé ﾏaﾐžela/lk┞ po 
rozvodu. 

Do příjﾏu se ﾐaopak ﾐezapočítá┗ají ┗ýži┗ﾐé ﾐa dítě 
ふaliﾏeﾐt┞ぶ, dá┗k┞ státﾐí soIiálﾐí podpor┞, dá┗k┞ soIi-
álﾐí péče, dá┗k┞ poﾏoIi ┗ hﾏotﾐé ﾐouzi, příspě┗ek 
ﾐa péči, státﾐí příspě┗k┞ ﾐa peﾐzijﾐí připojištěﾐí se 
státﾐíﾏ příspě┗keﾏ, státﾐí příspě┗k┞ dle zákoﾐa o 
sta┗eHﾐíﾏ spořeﾐí, stipeﾐdia, příjeﾏ pl┞ﾐouIí z dů┗o-
du péče o Hlízkou ﾐeHo jiﾐou osoHu.  

SLEVA NA STUDENTA  

Sle┗u až do ┗ýše ヴ.ヰヲヰ Kč lze uplatnit, pokud 

jste studovali na státeﾏ uzﾐaﾐé škole a je ┗áﾏ ﾐej┗ý-
še ヲヶ let. U prezeﾐčﾐího doktorského studia je liﾏit 
až ヲΒ let. Jestliže jste studo┗ali jeﾐ část roku, čiﾐí sle-
┗a poﾏěrﾐou část. 

SLEVA NA ELEKTRONICKOU EVIDENCI TRŽEB 

Od roku 2016 se za┗ádí sle┗a ﾐa e┗ideﾐIi tržeH, jejíž 
┗ýše  čiﾐí 5.000 Kč. Sle┗u ﾐa e┗ideﾐIi tržeH ﾏůže 
uplatﾐit poplatﾐík-podﾐikatel, kterého se to týká, 
pouze ┗e zdaňo┗aIíﾏ oHdoHí, ┗e kteréﾏ popr┗é za-
e┗ido┗al tržHu.              

(LR) 

Pro rodiﾐ┞ s ﾐeﾏoIí ﾏotýlíIh křídel 
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PiIhla┗é oﾏalo┗áﾐk┞ pro ﾏalé paIieﾐt┞ s EB a jejiIh spolužák┞ 

Letos ﾐa podziﾏ ┗┞dala DEBRA ČR za podpor┞ Miﾐis-
terst┗a zdra┗otﾐiIt┗í ČR oﾏalo┗áﾐk┞ určeﾐé přede┗šíﾏ 
pro spolužák┞ dětí s ﾐeﾏoIí ﾏotýlíIh křídel. Oﾏalo-
┗áﾐk┞ přiHližujíIí ži┗ot s ﾐeﾏoIí ﾏotýlíIh křídel ┗zﾐikl┞ 
ﾐa základě spolupráIe s ﾏladou ┗ýt┗arﾐiIí Markétou 
ŠﾏalIo┗ou a jejíﾏ Hratreﾏ Filipeﾏ, který se postaral o 
grafiIké zpraIo┗áﾐí. IﾐspiraIí H┞la os┗ěto┗á kaﾏpaň 
realizo┗aﾐá DEBRA Iﾐterﾐatioﾐal. 
„Delší doHu jseﾏ u┗ažo┗ala, že H┞Ih ráda ﾐějakýﾏ způ-
soHeﾏ prospěla orgaﾐizaIi DEBRA. Ačkoli┗ ┗e s┗éﾏ 
okolí ﾐeﾏáﾏ ﾐikoho trpíIího ﾐeﾏoIí ﾏotýlíIh křídel, 
teﾐto ﾐelehký úděl ﾐěkterýIh lidí se ﾏě ┗eliIe dotýká. 
Proto jseﾏ se rozhodla ﾐaHídﾐout k dispoziIi s┗é uﾏě-
ﾐí, oHrázk┞,  které  H┞  ﾏohl┞  udělat radost ふﾐejeﾐぶ 
děteﾏ... Jseﾏ ┗elﾏi ráda, že se ﾐáﾏ Hrz┞ podařilo ┗┞-
ﾏ┞slet společﾐý projekt a ┗zﾐikl┞ t┞to oﾏalo┗áﾐk┞,“ 
přiHližuje s┗ůj záﾏěr autorka oHrázků Markéta ŠﾏalIo-
┗á. 
DEBRA ČR ﾏá zájeﾏ rozšířit oﾏalo┗áﾐk┞ přede┗šíﾏ do 
škol, které ﾐa┗ště┗ují děti s EB. Rádi posk┞tﾐeﾏe  oﾏa- 

lo┗áﾐk┞ ┗ dostatečﾐéﾏ ﾏﾐožst┗í ﾐapř. pro Ielou tří-
du, kterou ﾐa┗ště┗uje ﾏalý „Motýlek“. Naši klieﾐti o 
ﾐě ﾏohou požádat a to prostředﾐiIt┗íﾏ ﾏailu  
anita.gaillyova@debra-Iz.org ﾐeHo ﾐa telefoﾐﾐíﾏ 
čísle ΑΑン ヶΓヲ ヲΓΓ, ﾏůžete ┗┞užít také Hezplatﾐou 
liﾐku: Βヰヰ ヱヱヵ ヵΑン ふ┗ pro┗ozu každé poﾐdělí a stře-
duぶ. Iﾐdi┗iduálﾐě se potoﾏ doﾏlu┗íﾏe ﾐa počtu kusů 
a způsoHu dodáﾐí.      

                  (AG) 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=62540&fulltext=&nr=179~2F2006&part=&name=&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=62540&fulltext=&nr=179~2F2006&part=&name=&rpp=15#local-content


Podziﾏﾐí ┗íkeﾐdo┗ý poH┞t ヲヰヱΑ 

Podziﾏﾐí ┗íkeﾐdo┗ý poH┞t pro paIieﾐt┞ s ﾐeﾏoIí ﾏotýlíIh křídel a jejiIh ﾐejHližší se koﾐal ヲΓ.  Γ. – 1. 10. 

2017 v hotelu Terﾏal Mušo┗ ﾐa jižﾐí Mora┗ě. PoH┞tu se zúčastﾐilo Ielkeﾏ ヴヰ osoH, z toho 15 s EB. Pro účast-
ﾐík┞ H┞lo připra┗eﾐé uH┞to┗áﾐí, Ielodeﾐﾐí stra┗a i s pitﾐýﾏ režiﾏeﾏ a prograﾏ pro děti i dospělé. 

OHLÉDNUTÍ: Podziﾏ pod Pála┗skýﾏi ┗rIh┞ 

Celý ┗íkeﾐdo┗ý poH┞t H┞l pojat ┗elﾏi u┗olﾐěﾐě a rela-
┝ačﾐě. ÚčastﾐiIi poH┞tu ﾏěli ﾏožﾐost ┗┞zkoušet sirﾐé 
koupele a terﾏálﾐí Hazéﾐ. K dispoziIi H┞la, přede┗šíﾏ 
žeﾐáﾏ, kosﾏetiIká poradk┞ﾐě. Odpoledﾐe H┞la ﾏož-
ﾐost zúčastﾐit se degustaIe ┗íﾐ příﾏo ┗ hotelo┗é ┗iﾐo-
téIe. 
V pátek ┗ pod┗ečer za ﾐáﾏi ﾐa poH┞t přijeli i I┞klisté, 
kterýﾏ se podařilo „┗┞jet“ fiﾐaﾐčﾐí prostředk┞ prá┗ě 
ﾐa ┗íkeﾐdo┗ý poH┞t pro paIieﾐt┞ s EB a jejich rodiny 

v ráﾏIi Iharitati┗ﾐího Metrosta┗ Haﾐd┞ C┞klo Marato-
ﾐu ヲヰヱΑ. C┞klisté ﾏěli připra┗eﾐé fotk┞ a po┗ídáﾐí z 
Iest, které ┗šeIhﾐ┞ ﾐáraﾏﾐě poHa┗ilo. 
SoHotﾐí prograﾏ se skládal z taﾐečﾐíIh akti┗it, pro-
Iházk┞ po okolí, k┗ízo┗é hr┞ i rukodělﾐýIh praIí. Děti si 
ﾏohl┞ ┗┞roHit z┗ířátka z kaštaﾐů, ┗lastﾐího ﾏotýlka ﾐa 
špejli ﾐeHo ┗oňa┗á ﾏýdla. 

PoH┞t koﾐčil ﾐedělﾐí sﾐídaﾐí, po které se ┗šiIhﾐi roz-
loučili, rozjeli se do s┗ýIh doﾏo┗ů ﾐeHo ještě ┗┞užili 
čas k ┗ýletu po krásáIh jižﾐí Mora┗┞. Věříﾏe, že jsﾏe 
společﾐě s pacienty s EB a jejiIh ﾐejHližšíﾏi strá┗ili 
příjeﾏﾐý čas HaHího léta ﾐa HřezíIh No┗oﾏlýﾐskýIh 
ﾐádrží. 
Partﾐeři ozdra┗ﾐého poH┞tu: 

  Rossmann   Abbvie   Veolia   AG Foods   Kofola     Část ﾐákladů ﾐa ┗íkeﾐdo┗ý poH┞t pro paIieﾐt┞ 
s ﾐeﾏoIí ﾏotýlíIh křídel Hude hrazeﾐ z ┗ýtěžku Ihari-
tati┗ﾐího Metrosta┗ Haﾐd┞ C┞klo Maratoﾐu ヲヰヱΑ. 

(PJ) 
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Společﾐý projekt DEBRA ČR a HARTMANN-RICO ┗┞ﾐesl ﾐádherﾐýIh ヱΒン.ヲヴヲ Kč  
ﾐa podporu paIieﾐtů s ﾐeﾏoIí ﾏotýlíIh křídel 
OrgaﾐizaIe DEBRA ČR, z.ú., ┗e spolupráIi s dlouholetýﾏ ┗ážeﾐýﾏ partﾐereﾏ firﾏou HARTMANN-RICO uved-

la dne 23. 11. 2017 v 19:00 v Di┗adle Husa ﾐa pro┗ázku ┗ Brﾐě Iharitati┗ﾐí di┗adelﾐí předsta┗eﾐí DYNASTIE 
Lehﾏaﾐ Brothers. Cíleﾏ tohoto sla┗ﾐostﾐího ┗ečera H┞lo získat fiﾐaﾐčﾐí prostředk┞ ﾐa projekt┞ pro paIieﾐt┞ 
se ┗záIﾐýﾏ oﾐeﾏoIﾐěﾐíﾏ epiderﾏol┞sis Hullosa Ioﾐgeﾐita ふEBぶ a jejiIh rodiﾐ┞, o které se  DEBRA ČR stará. 
Koﾐkrétﾐí iﾐsIeﾐaIe H┞la ┗┞Hráﾐa ┗e spolupráIi s Di┗adleﾏ Husa ﾐa pro┗ázku, kteréﾏu ﾏﾐohokrát děkujeﾏe 
za spolupráIi ﾐa přípra┗ě ┗ečera. Máﾏe oHro┗skou radost, že se dík┞ podporo┗atelůﾏ DEBRA ČR podařilo 
toto krásﾐé předsta┗eﾐí téﾏěř ┗┞prodat. 

Dík┞ ┗stříIﾐéﾏu přístupu ﾐá┗ště┗ﾐíků předsta┗eﾐí i 
fireﾏﾐíIh dárIů se podařilo získat ﾐa podporu paIieﾐ-
tů s ﾐeﾏoIí ﾏotýlíIh křídel ﾐeu┗ěřitelﾐou částku 
ヱΒン.ヲヴヲ Kč. 
Část z této ﾐádherﾐé suﾏ┞ H┞la získáﾐa při prodeji líst-
ků ﾐa předsta┗eﾐí, část je příspě┗keﾏ fireﾏﾐíIh dárIů 
a jedﾐotli┗ýIh zaﾏěstﾐaﾐIů HARTMANN-RICO a část 
pak ┗ýtěžkeﾏ ze zapečetěﾐé kasičk┞ ┗eřejﾐé sHírk┞, 
která H┞la uﾏístěﾐa ┗e fo┞er di┗adla.  
„DEBRU ČR podporujeﾏe již dlouhou řadu let, fiﾐaﾐč-
ﾐě, ﾏateriálﾐě i forﾏou doHrovolﾐiItví z řad ﾐašiIh 
zaﾏěstﾐaﾐIů.  Beﾐefičﾐí představeﾐí jsﾏe realizovali již 
třetíﾏ rokeﾏ a ﾏáﾏe oHrovskou radost, že se ﾐáﾏ 
prostředﾐiItvíﾏ této aktivit┞ podařilo letos opět získat 
další prostředk┞ pro paIieﾐt┞ s touto ﾐelehkou diagﾐó-
zou,“ u┗edla S┞l┘ia Říhoško┗á, ﾏaﾐažerka korporátﾐí 

komunikace a Hraﾐdiﾐgu, společﾐosti HARTMANN-

RICO a. s., která předá┗ala ┗ zá┗ěru ┗ečera šek 
s ┗┞Hraﾐou částkou. 
„Máﾏe oHrovskou radost, že e┝istuje tolik lidí 
s doHrýﾏ srdIeﾏ, kterýﾏ ﾐeﾐí lhostejﾐý osud ﾐašiIh 
paIieﾐtů s touto vzáIﾐou a záludﾐou ﾐeﾏoIí. Velﾏi si 
vážíﾏe partﾐerství firﾏ┞ HARTMANN RICO, Hez které-
ho H┞ se teﾐto večer ﾐeﾏohl uskutečﾐit. Výtěžek Hude 
z části v┞užit ﾐa dofiﾐaﾐIováﾐí projektů pro ﾐaše paIi-
eﾐt┞, jako je ﾐapř. ozdravﾐý poH┞t, výročﾐí koﾐfereﾐIe 
či koﾏple┝ﾐí soIiálﾐí, ﾐutričﾐí a ps┞IhologiIké pora-
deﾐství. Část z kasičk┞ veřejﾐé sHírk┞ pak Hude v┞užita 
ﾐa příﾏou podporu paIieﾐtů, předevšíﾏ ﾐa ﾐákladﾐý 
ošetřovaIí ﾏateriál, který ﾐaši paIieﾐti každodeﾐﾐě 
potřeHují,“ poděko┗ala zá┗ěreﾏ ┗ečera za podporu 
ředitelka DEBRA ČR LuIie Marko┗á. 

(LM) 

OHLÉDNUTÍ: Děkujeﾏe za podporu Motýlků 
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OBRA)EM: Děkujeﾏe za podporu Motýlků 

 

Spiﾐﾐiﾐg ﾏaratoﾐ ČSOB Pojišťo┗ﾐ┞ ﾐa podporu „Motýlků“ 

Dﾐe Α. říjﾐa H┞lo ﾏožﾐé pro┗ě-
řit s┗ou f┞zičku a podpořit lidi s 
ﾐeﾏoIí ﾏotýlíIh křídel 
na Spiﾐﾐiﾐg ﾏaratoﾐu ČSOB 
Pojišťo┗ﾐ┞. Čt┞řhodiﾐo┗ý ﾏara-
toﾐ ﾐa staIioﾐárﾐíIh koleIh 
proHěhl od ヱヵ hodiﾐ ┗ Uﾐi┗er-
zitﾐíﾏ kaﾏpusu Brﾐo BohuﾐiIe. 
Číﾏ dál ┗íIe I┞klistů ┗┞ráží ┗ 
DEBRA dreseIh a to ať už ﾐa 
zá┗od ﾐeHo jeﾐ tak ﾐa ┗┞jížďku, 
proto se Hrﾐěﾐská část I┞klo 
týﾏu DEBRA ČR rozhodla zapo-
jit a pro┗ěřit s┗ou f┞zičku ﾐa 
staIioﾐárﾐíIh koleIh. 
Výtěžek ﾐa podporu lidí 
s ﾐeﾏoIí ﾏotýlíIh křídel čiﾐil 
ﾐádherﾐýIh ヲヰ.ヰヰヰ Kč. 
 

(LM) 
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Sla┗ﾐostﾐí galakoﾐIert při příležitosti ヱヵ let fireﾏ SOVA NET A SOVA STUDIO 

Dﾐe ヱヲ. říjﾐa proHěhl ┗ sále Milosrd-
ﾐýIh Hratří ┗ Brﾐě při příležitosti ヱヵ let 
od založeﾐí firﾏ┞ SOVA NET a SOVA 

STUDIO sla┗ﾐostﾐí galakoﾐIert. 
Běheﾏ ┗ečera ┗┞stoupil koﾏorﾐí sou-
Hor CzeIh Virtuosi a zpě┗ák Da┗id Ulič-
ﾐík. Toto uﾐikátﾐí hudeHﾐí spojeﾐí dalo 
zazﾐít zﾐáﾏýﾏ skladHáﾏ klasiIké hud-
H┞ i populárﾐí "klasiIe" ふKarel Gott, 
Queeﾐ, Les MiséraHlesぶ. Součástí ┗eče-
ra H┞l také společﾐý přípitek, při kte-
réﾏ se setkali ┗šiIhﾐi, kteří H┞li a jsou 
součástí ži┗ota těIhto d┗ou fireﾏ – 

zaﾏěstﾐaﾐIi, partﾐeři, klieﾐti, přátelé 
a ┗šiIhﾐi, kteří poﾏohli firﾏáﾏ ﾐa je-
jiIh Iestě.  
Běheﾏ ┗ečera proHěhla toﾏHola, jejíž 
┗ýtěžek ┗e ┗ýši ヱΓ.Γヴヶ Kč H┞l posláﾐ ﾐa 
traﾐspareﾐtﾐí účet DEBRA ČR ﾐa pří-
ﾏou podporu lidí s ﾐeﾏoIí ﾏotýlíIh 
křídel, ┗elﾏi si toho ┗ážíﾏe.  

(LM) 

https://www.facebook.com/Spinning-maraton-%C4%8CSOB-Poji%C5%A1%C5%A5ovny-310183289413838/?fref=ts
https://www.facebook.com/Spinning-maraton-%C4%8CSOB-Poji%C5%A1%C5%A5ovny-310183289413838/?fref=ts
http://app.serdea.cz/public/open/nlink/?u=34b1bef6-0b20-11e7-aa84-06d7625d9f3d&c=e7d62da0-75f0-11e7-a53b-06d7625d9f3d&l=5cf0ec7e-9e0e-11e7-9e1c-06d7625d9f3d&sid=88f81f77c1af41d48fe2bec8ffd88653
http://app.serdea.cz/public/open/nlink/?u=34b1bef6-0b20-11e7-aa84-06d7625d9f3d&c=e7d62da0-75f0-11e7-a53b-06d7625d9f3d&l=5d03bfba-9e0e-11e7-9e1c-06d7625d9f3d&sid=88f81f77c1af41d48fe2bec8ffd88653
http://app.serdea.cz/public/open/nlink/?u=34b1bef6-0b20-11e7-aa84-06d7625d9f3d&c=e7d62da0-75f0-11e7-a53b-06d7625d9f3d&l=5d03bfba-9e0e-11e7-9e1c-06d7625d9f3d&sid=88f81f77c1af41d48fe2bec8ffd88653


Tele┗izﾐí sho┘ poﾏohla i lideﾏ s ﾐeﾏoIí ﾏotýlíIh křídel 
Aﾐeta Krejčíko┗á ┗e čt┗rtéﾏ dílu sho┘ T┗oje t┗ář ﾏá zﾐáﾏý hlas ﾐeu┗ěřitelﾐě zt┗árﾐila Mariku Goﾏ-
Hito┗ou. S┗ýﾏ úžasﾐýﾏ ┗┞stoupeﾐíﾏ ﾐaprosto odzHrojila porotu a s ┗elkýﾏ ﾐáskokeﾏ oHsadila zla-
tou příčku! Aﾐeta za s┗ůj ┗ýkoﾐ oHdržela 25.000 korun, které ┗ěﾐo┗ala ﾐa doHročiﾐﾐé účel┞. "Pošlu 
je do orgaﾐizaIe, která se ﾐazý┗á DEBRA a zaoHírá se ﾐeﾏoIí ﾏotýlíIh křídel. Jseﾏ za to ﾏoI ráda, 
že je to pro doHrou ┗ěI," okoﾏeﾐto┗ala s┗é ┗ítězst┗í Aﾐeta.  

Magistrát Hla┗ﾐího ﾏěsta Prah┞ a jeho zaﾏěstﾐaﾐIi dělají doHré skutk┞  
V ráﾏIi ヱΑ. reprezeﾐtačﾐího plesu hla┗ﾐího ﾏěsta Prah┞ a OHeIﾐího doﾏu, který se koﾐal dﾐe ヲ. ヱヲ. 
2017 v Praze, byl z rukou paﾐí priﾏátork┞ Hla┗ﾐího ﾏěsta Prah┞ Adriaﾐ┞ Krﾐáčo┗é předáﾐ ředitelIe 
DEBRA ČR šek s úžasﾐou částkou ﾐa podporu lidí s ﾐeﾏoIí ﾏotýlíIh křídel, a to ┗e ┗ýši ヱヲΒ.ヶΑヶ Kč. 

)ákladeﾏ částk┞ je zaﾏěstﾐaﾐeIká sHírka ﾏezi praIo┗ﾐík┞ Magistrátu, ┗eliIe si ┗ážíﾏe ┗šeIh, kteří 
ﾏají srdIe ﾐa dlaﾐi a poﾏohli tak ﾐašiﾏ „Motýlkůﾏ“. Částku pak doplﾐil Magistrát Hla┗ﾐího ﾏěsta 
Prah┞ a poﾏohli také zástupIi OHeIﾐího doﾏu. 
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                                                                                                                      ProsiﾐeI   č. ヴ/ ヲヰヱΑ   



ヱヰヰ.ヰヰヰ Kč od České spořitelﾐ┞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náš dlouholetý partﾐer Česká spořitelﾐa letos před VáﾐoIeﾏi podpořil „Motýlk┞“ hﾐed d┗a-
krát částkou ヵヰ.ヰヰヰ Kč. )a téﾏěř 50.000 korun ﾐakoupili Iharitati┗ﾐí kaleﾐdáře a další před-
ﾏět┞ z ﾐašeho Iharitati┗ﾐího e-shopu, aH┞ ﾏohli potěšit s┗é klieﾐt┞ a spolupraIo┗ﾐík┞. Podpo-
ru pak ještě zd┗ojﾐásoHili příspě┗keﾏ ﾐa projekt┞ pro lidi s ﾐeﾏoIí ﾏotýlíIh křídel. 

Výsta┗a ┗ ParduHiIíIh 

Výsta┗a Deﾐ za dﾐeﾏ ruku ┗ ruIe přiHližujíIí ži┗otﾐí osud┞ lidí s EB strá┗ila ﾏěsíI ┗ ParduHiIíIh. I ﾏaléﾏu 
„Motýlko┗i“ Vojto┗i se ﾏoI líHila! :-ぶ Kaﾏ se asi série fotografií ﾐašiIh „Motýlků“ a jejiIh HlízkýIh podí┗á 
příště? 

OBRA)EM: Děkujeﾏe za podporu Motýlků 
                                                                                                                      ProsiﾐeI   č. ヴ/ ヲヰヱΑ   



OBRA)EM: Děkujeﾏe za podporu Motýlků 

Ve )latýIh HoráIh pro „Motýlk┞“ prodá┗al┞  
i Anna a Elza :-) 

Na ┗áﾐočﾐíIh trzíIh ┗e )latýIh HoráIh se ヱヲ. prosiﾐ-
Ie rozhodli podpořit paIieﾐt┞ s ﾐeﾏoIí ﾏotýlíIh kří-
del, ﾐapekli perﾐíčk┞, ﾏuffiﾐ┞ a další doHrot┞. Dík┞ 
srdečﾐéﾏu přístupu orgaﾐizátorů a rodiﾐ┞ ﾏalého 
„Motýlka“ Veruﾐk┞ se podařilo získat ﾐádherﾐou 
částku ヲヲ.ΑヲΒ Kč! MoI děkujeﾏe ┗šeﾏ )latohorá-
kůﾏ za podporů lidí s ﾐeﾏoIí ﾏotýlíIh křídel!!! 

                                                                                                                      ProsiﾐeI   č. ヴ/ ヲヰヱΑ   

Pečeﾐí pro děti ┗ Brﾐě  
 

V soHotu Γ. prosiﾐIe ヲヰヱΑ uspořádal 
spolek Malý stroﾏ ﾐa VáﾐočﾐíIh ┗e-
letrzíIh s┗ou pra┗idelﾐou akIi Pečeﾐí 
pro děti ┗ Brﾐě. „Teﾐtokrát jsﾏe ┗ýtě-
žek ┗ěﾐo┗ali orgaﾐizaIi DEBRA ČR, 
jako příspě┗ek ﾐa poﾏoI děteﾏ s 
ﾐeﾏoIí ﾏotýlíIh křídel. V┞Hrali jsﾏe 
dohromady Β.Γヲヵ Kč a jsﾏe ﾏoI rádi, 
že jsﾏe ﾏohli podpořit tuto sk┗ělou 
orgaﾐizaIi,“ u┗edla orgaﾐizátorka 
akIe Markéta PřiH┞lo┗á. )a tuto pod-
poru  děkujeﾏe! 

 Charitati┗ﾐí pečeﾐí ┗ I┝pertě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkujeﾏe ┗šeﾏ z Hr-
ﾐěﾐské části společﾐos-
ti IXPERTA, kteří pekli, 
oIhutﾐá┗ali a přispí┗ali 
orgaﾐizaIi DEBRA  ČR  
┗ ráﾏIi Iharitati┗ﾐího 
pečeﾐí.  
 

Krásﾐý ┗ýtěžek ┗e ┗ýši 
ヶ.ΒΑヵ Kč Hude ┗┞užit  
na pomoc lidem s ne-

ﾏoIí ﾏotýlíIh křídel.  



OBRA)EM: Děkujeﾏe za podporu Motýlků 
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Prodej ┗áﾐočﾐího puﾐče ┗ OloﾏouIi ┗┞ﾐesl ┗íIe ﾐež ンヵ.ヰヰヰ koruﾐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヱヴ. prosiﾐIe strá┗ili zástupIe společﾐosti IﾐterfraIht deﾐ ┗e stáﾐku „DoHré ﾏísto pro ži┗ot“ prode-
jeﾏ puﾐčů ﾐa podporu „Motýlků“. Poﾏohli ﾐejeﾐ ┗lastﾐíﾏ zapojeﾐíﾏ do akIe, ale i úhradou 
„poIhutiﾐ“ do puﾐče. Chladﾐé prosiﾐIo┗é počasí ﾐeodradilo aﾐi ﾐá┗ště┗ﾐík┞ oloﾏouIkýIh ┗áﾐočﾐíIh 
trhů a pro lidi s ﾐeﾏoIí ﾏotýlíIh křídel se tak podařilo získat ンヵ.ヱヴヴ Kč! Velﾏi si ┗ážíﾏe osoHﾐího 
ﾐasazeﾐí rodiﾐ┞ ﾏalého „Motýlka“ Mat┞áška, kteří již druhýﾏ rokeﾏ poﾏohli s orgaﾐizaIí akIe i za-
pojeﾐíﾏ s┗ýIh kolegů ze společﾐosti IﾐterfraIht. Děkujeﾏe, ┗šeﾏ kteří poﾏáhali i přispí┗ali! 

Kasičk┞ ┗eřejﾐé sHírk┞ DEBRA ČR ﾐa poHočkáIh FINHAUS a.s. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Společﾐost FINHAUS a.s., čleﾐ skupiﾐ┞ Geﾐerali, se rozhodla ﾐa s┗ýIh poHočkáIh krajského ředitelst┗í 
FINHAUS Mora┗a uﾏístit Ielkeﾏ ヱヰ kasiček ┗eřejﾐé sHírk┞ DEBRA ČR ﾐa podporu lidí s ﾐeﾏoIí ﾏotýlíIh 
křídel. Také dík┞ kolegůﾏ z jiﾐýIh krajů ČR se podařilo ﾐa podporu "Motýlků" získat krásﾐýIh 18.062 Kč! 



AﾐdílIi z Čerﾐého Dolu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teﾐto ﾏilý pozdra┗ jsﾏe dostali od dětí za základﾐí škol┞ ┗ Čerﾐéﾏ Dole ┗ KrkoﾐošíIh.  
MoI děkujeﾏe a přejeﾏe ┗šeﾏ klidﾐé VáﾐoIe! 

OBRA)EM: Děkujeﾏe za podporu Motýlků 

VáﾐoIe ┗ Alfě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O třetí ad┗eﾐtﾐí ﾐeděli si ﾏohli ﾐá┗ště┗ﾐíIi Hrﾐěﾐské Alfa Pasáže užít ﾐetradičﾐí ┗áﾐočﾐí jar-
ﾏark, t┗oři┗é dílﾐičk┞ i pohádk┞ a záro┗eň podpořit lidi s ﾐeﾏoIí ﾏotýlíIh křídel. Na stáﾐku 
DEBRA ČR si ﾏohli koupit "Motýlí ﾏuffiﾐ┞", "Motýlí ﾏýdla" ┗┞roHeﾐá ﾏalýﾏi "Motýlk┞" a jejiIh 
sourozeﾐIi ﾐa ozdra┗ﾐéﾏ poH┞tu, ﾐeHo os┗ěto┗ý kaleﾐdář DEBRA ČR ﾐa rok ヲヰヱΒ i další droHﾐé 
produkt┞ DEBRA. Děkujeﾏe ┗šeﾏ, kdo se rozhodli přispět k ┗ýsledﾐé částIe ヵ.ヰヴΓ Kč! 

                                                                                                                      ProsiﾐeI   č. ヴ/ ヲヰヱΑ   



DĚKUJEME VŠEM PARTNERŮM, KTEŘÍ POMÁHAJÍ SPOLEČNĚ S NÁMI: 

Dotace:  

Hla┗ﾐí partﾐeři: 

Partﾐeři: 



DĚKUJEME VŠEM PARTNERŮM, KTEŘÍ POMÁHAJÍ SPOLEČNĚ S NÁMI: 

Podpořili ﾐás: 

Partﾐeři os┗ěto┗ého projektu: 
Geﾐerálﾐí partﾐeři:        SpeIiálﾐí poděko┗áﾐí:   

 

 

 

Hla┗ﾐí partﾐeři: 
 

 

 

Partﾐeři:          Mediálﾐí partﾐer: 
 

 

 

Poděko┗áﾐí:           

 

 

 

 

 Projekt podporuje: 

 



V┞dala DEBRA ČR, z.ú., za podpor┞ Miﾐisterst┗a zdra┗otﾐiIt┗í ČR. 
Te┝t: Haﾐa Bučko┗á, Aﾐita Gaill┞o┗á, MiIhaela HalHrštáto┗á, Magda Hrudko┗á,  

Pa┗líﾐa Ježko┗á, Toﾏáš KuHala, LuIie Marko┗á, Liﾐda Ruﾏplíko┗á;  
editaIe: Aﾐita Gaill┞o┗á; 

foto: arIhi┗;      ﾐáklad: ヲヰヰ ┗ýtisků. 

FN Brﾐo, Čerﾐopolﾐí Γ, Brﾐo  ヶヱン ヰヰ 

IČ: ヲヶ ヶヶ ヶΓ ヵヲ 

 

 

Tel.: 532 234 318 

Bezplatﾐá liﾐka: Βヰヰ ヱヱヵ ヵΑン—┗ pro┗ozu každé poﾐdělí a středu 

info@debra-cz.org 

www.debra-cz.org 


