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ÚVODNÍK 

Milí členové DEBRA rodiny, přátelé, partneři a kolegové, 

rok 2018 se nám pomalu blíží do svého finiše. 

Úvodem posledního ročníku DEBRA NOVIN se s Vámi chci podělit o úžasnou zprávu. DEBRA ČR získala prestižní  
ocenění Neziskovka roku 2018! Ocenění si velice vážíme, je to krásná zpětná vazba pro celý tým DEBRY, a to 
především proto, že jsme byli nominováni přímo jedním z pacientů s EB (děkujeme Jani <3 ).  

Život nám někdy připraví krásná překvapení, od konce listopadu nastupuji na mateřskou dovolenou. Ráda bych 
se s Vámi neloučila, DEBRA rodina mi přirostla k srdci, máte v něm své stálé místo a věřím, že se s mnohými 
z Vás budu i nadále potkávat na DEBRA akcích a eventech…  

Přeji Vám všem pěkné počtení. 
Srdečně zdraví (stále a napořád) Vaše Lucie Marková  

 

 
Milý přátelé, partneři, spolupracovníci a kolegové, členové DEBRA rodiny, 

V březnu 2016 jsem se s vámi všemi loučila a předávala otěže řízení organizace DEBRA ČR Lucii Markové. Přijde 
mi to jako včera, leč uplynulo za tu dobu mnoho času a já velice děkuji Lucii Markové za to, jak mne po dobu 
mé nepřítomnosti skvěle zastupovala. Od září tohoto roku se zaučovala na pozici řízení DEBRA ČR paní Anna 
Palacká, která se bohužel rozhodla nakonec řízení organizace nepřevzít. Správní rada DEBRA ČR proto jmenova-
la na přechodné období – než vybereme a zaškolíme vhodného kandidáta na pozici ředitele/ky organizace— 
opět mne a to z důvodů znalosti problematiky řízení naší organizace. Je mi ctí se opět znovu postavit do čela 
DEBRA ČR. Mé dlouhodobé působení na pozici ředitelky DEBRA ČR není možné a to z jediného důvodu—starosti 
o malého syna Františka a přestěhování se na Vysočinu. Ráda bych po předání otěží novému vedení i nadále 
působila v organizaci jako projektový manažer – fundriser. 

Dovolte mi s hlubokou úctou pogratulovat celému DEBRA týmu a samotným Motýlkům a jejich rodinám za zís-
kání ocenění NEZISKOVKA ROKU 2018!!! Je to ocenění za veškerou činnost, kterou DEBRA ČR od roku 2004 vy-
tváří, za vše co jsme společnými silami vybudovali a dokázali díky naší společné práci ve prospěch pacientů 
s nemocí motýlích křídel! Velké poděkování patří paní primářce Haně Bučkové, která založila Klinické EB Cen-
trum a iniciovala založení DEBRA ČR společně s Magdou Hrudkovou. Velké poděkování patří naší patronce Jitce 
Čvančarové, díky které onemocnění motýlích křídel nepatří mezi neznámá onemocnění a DEBRA ČR se dostala 
do povědomí veřejnosti. Velké poděkování patří všem kolegyním, které již 15 let pracují den za dnem, ruku 
v ruce ve prospěch pacientů s nemocí motýlích křídel.   

Dále bych ráda poděkovala všem, kteří nám v roce 2018 poskytli svoji podporu, pomoc a spolupráci. Děkujeme, 
že společně s námi pomáháte tam, kde je třeba! Vážíme si každé podpory. Přejeme Vám krásné prožití vánoč-
ních svátků a zejména hodně zdraví v dalším roce!  

S hlubokou úctou Vaše Alice Brychtová 
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„Každý z nás dostal plamen světla - aby jej uchoval a předával dále.  
Každý máme někdy světla na rozdávání, jindy ho potřebujeme přijmout  
od druhých... Někdy je to námaha a bolest. Ale je to i radost, kterou svět  
nemůže dát! A společně to jde lépe.“    Ignác Mucha (Ve víru víry) 

Děkujeme, že společně s námi přinášíte světlo  
do života lidí s nemocí motýlích křídel.  

Krásné Vánoce, pohodu,  
lásku a štěstí v roce 2019  
 
      přeje 
 

 
Autorkou obrázku je Ela, jedenáctiletá dívka s nemocí motýlích křídel.  



Jsme Neziskovka roku 

Již šestým rokem udělovala Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) slavící letos 25 let existence společ-
ně s partnery ocenění NEZISKOVKA ROKU. V pondělí 26. 11. 2018 během slavnostního večera v pražském 
Divadle Archa převzaly prestižní titul a tradiční trofej ve tvaru hranolu z optického skla neziskové organizace 
ve čtyřech kategoriích (malá, střední a velká organizace, Cena veřejnosti). 

Organizaci DEBRA ČR přihlásila na ocenění Neziskovka 
roku pacientka s nemocí motýlích křídel Jana Erhardo-
vá. Vyslovila tím tak obrovskou důvěru a už tato nomi-
nace pro nás znamená hrozně moc - vypovídá o tom, 
že naši milí pacienti považují práci DEBRA ČR za pro-
spěšnou a že si takové ocenění zaslouží. Za to moc a 
moc děkujeme! 

Po nominaci samotné se rozjelo kolečko úkonů, který-
mi jsme představili nejen činnost, ale hlavně principy, 
na kterých DEBRA ČR funguje. Zda plníme své cíle, jak 
nakládáme s příjmy, jak řídíme výdaje, jaká je struktura 
organizace a jak je funkční atd. Je to ocenění dlouhole-
té práce a nastavování procesů, které vedou k trans-

parentnosti a důvěryhodnosti DEBRA ČR.  
V kategorii "střední" neziskovka jsme se umístili na 
prvním místě, čehož si nesmírně vážíme. Je to známka 
toho, že DEBRA je velmi dobře nastavená, plní své po-
slání a všechny složky v ní fungují přesně tak, jak mají. 
  

Ocenění NEZISKOVKA ROKU získaly tyto organizace: 

 Malá NNO - Kamarádi, spolek 

 Středí NNO - DEBRA ČR, z.ú. 

 Velká NNO - Modré dveře - terapeutické centrum 

 Cena veřejnosti - Post Bellum, o.p.s. 

Ocenění pro DEBRA ČR 
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Ocenění pro projekt NADOTEK 

DEBRA ČR se věnuje soustavné osvětové kampani, která má za cíl přiblížit problematiku nemocí motýlích 
křídel. Letos získal tento projekt zcela novou podobu i název. Projektu NADOTEK je věnována rozsáhlá rubri-
ka v těchto novinách. Určitě ji nevynechejte! ;) Na tomto místě bychom rádi zmínili ocenění, které se tomuto 
projektu dostalo.  

Fórum dárců pravidelně uděluje své ceny. Jejich smys-
lem je podpořit a vyzdvihnout důležitou práci nejen 
neziskových organizací, ale i firem a firemních nadací 
a fondů v charitativní oblasti a ve veřejně prospěšných 
oborech. Ceny jsou udělovány ve třech základních ob-
lastech - komunikace, sbírky a osobnosti Fóra dárců.  

DEBRA ČR získala Cenu Fóra dárců za svůj projekt 
NADOTEK v oblasti Sbírky a to v kategorii Sbírkové 

předměty a veřejně prospěšný merchandising. Do 
této kategorie se mohly hlásit organizace, které prodá-
vají za svou organizaci sbírkové předměty za účelem 
získávání finančních prostředků. DEBRA ČR dobročinný 
prodej realizuje už 9 let a získává tak nemalou část 
zdrojů, díky nimž může efektivně a adresně pomáhat 
lidem s nemocí motýlích křídel. 

(MH) 



Havaj na Vysočině 
Týdenní ozdravný pobyt DEBRA ČR 2018 

Týdenní ozdravný pobyt pro rodiny s nemocí motýlích křídel je jednou z akcí pořádaných charitativní organi-
zací DEBRA ČR, která umožňuje setkávání rodin, kde se vyskytlo toto vzácné onemocnění. Je zde prostor  
pro sdílení zkušeností, názorů i pocitů. A také je to týden plný zážitků pro malé i velké bez ohledu na jakékoli 
odlišnosti a handicapy. 

Letošní pobyt proběhl v termínu 15. - 21. 7. v Balónovém hotelu v Radešíně na Českomoravské vrchovině. 
Zúčastnilo se jej 18 pacientů s EB a 37 rodinných příslušníků. Odbornou záštitu nad ozdravným pobytem  
a jeho odborným programem převzala prim. MUDr. Hana Bučková, Ph.D. 

Zážitkový program pro děti 

Ani letos nechyběla na tomto letním setkání DEBRA 
rodiny v Balónovém hotelu „celotáborová hra“. Navá-
zali jsme na loňské cestovatelské téma a zakotvili jsme 
naše horkovzdušné balóny na celý týden na Havaj-
ských ostrovech. Hned na začátku pobytu jsme si proto 
vyrobili květinové věnce a havajské zvonkohry a začali 
trénovat havajský tanec. Během pobytu jsme stihli 
vystoupat na nejvyšší horu Havaje, lenošit na pláži i 
vydat se na loďkách pro vzkaz v lahvi. Obdivovali jsme 
cizokrajná zvířata. Mohli jsme si pohladit želvy nebo 
činčilu a ti odvážnější i tygra a hada. Nejodvážnější ha-
vajané si troufli na noční stezku pokladů a nechyběla 
ani pravá havajská koktejlová párty. Jeden den pobytu 
byl vyhrazen pro individuální výlety nebo jen na odpo-
činek u hotelu. Nechyběl ani táborák s kytarou a opé-
káním špekáčků. 

Už tradiční součástí pobytů je tvoření z keramické hlíny 
s jedním z našich klientů Davidem M. I letos s sebou 
přivezl dva hrnčířské kruhy, u kterých děti i dospělí 
nadšeně zkoušeli svou zručnost. Moc Davidovi děkuje-
me za ochotu a trpělivost. 

Zajímavé návštěvy 

V průběhu týdne jsme uvítali mnoho zajímavých ná-
vštěv. Na individuální konzultace či s krátkou přednáš-
kou přijely tři odbornice klinického EB Centra – koordi-
nátorka EB Centra prim. MUDr. H. Bučková, Ph.D., 
prim. MUDr. R. Gaillyová, Ph.D. z oddělení lékařské 
genetiky a stomatoložka, která se věnuje EB pacientům 

MUDr. M. Friedová. Přijela také MUDr. M. Němcová, 
která se pod hlavičkou České asociace pro vzácná one-
mocnění věnuje rozvoji paliativní péče u pacientů se 
vzácnými chorobami. 

S paní Vysoudilovou ze společnosti URGO Medical 
mohli účastníci pobytu konzultovat použití ošetřova-
cích materiálů URGO u pacientů s EB. Navštívil nás ta-
ké pan Šulák ze společnosti Mölnlycke Health Care, 
která se finančně podílela na programu ozdravného 
pobytu. Přijely také zástupkyně hlavního partnera le-
tošního pobytu, společnosti Kaufland Česká republika, 
Renata Maierl a Ivana Dvořáková, a přivezli s sebou 
sladké překvapení. 

Svou návštěvou nás poctili také oděvní designérka Li-
běna Rochová a výtvarník Lukáš Musil (Musa), kteří 
jsou autory nového osvětového projektu NADOTEK. 
Ten DEBRA ČR představí na podzim. Spolu s nimi strá-
vili „Motýlci“ a jejich blízcí nádherné dva dny plné tvo-
ření, souznění a radosti. Vznikly krásné pestrobarevné 
obrazy motýlů všeho druhu. Nechyběla ani vernisáž v 
lesní galerii :-) Moc děkujeme také skvělému týmu Ja-
kuba Jahna, který tvoření dokumentoval. Pro všechny 
to byl jedinečný zážitek! 

Nemůžeme zapomenout ani na návštěvu ze Stacionáře 
Jihlava. Místní klienti dovezli vlastnoručně vyrobe-
né motýlky pro „Motýlky“ a spolu s dalšími chráněnými 
dílnami v ČR se tak připojili k podpoře pacientů 
s nemocí motýlích křídel. Dle havajských zvyků jsme je 
podarovali květinovými věnci a zatančili si společně 
havajský tanec :-D 

Pobytové akce pro klienty 
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Odborné poradenství i vzájemná podpora 

Ozdravný pobyt DEBRA ČR má však vedle zážitků i další 
důležité cíle. V neformálním prostředí mají účastnici 
pobytu, uživatelé služeb DEBRA ČR, možnost řešit 
s psycholožkou či sociální pracovnicí své starosti, které 
život s EB přináší. Radit se mohou také s nutriční speci-
alistkou, která sestavuje jídelníček na celý týden tak, 
aby vyhovoval pacientům s nemocí motýlích křídel jak 
po stránce výživových hodnot, tak po stránce konzis-
tence (mnozí pacienti musí kvůli zranitelnému jícnu 
volit měkkou nebo mixovanou stravu). 

Velmi přínosné je i vzájemné sdílení zkušeností mezi 
rodinami s EB. Setkávání rodin, které prožívají podob-
né starosti v souvislosti s onemocněním člena rodiny, 
je nesmírně přínosné a má pozitivní vliv nejen na sa-
motné pacienty, ale i na jejich rodiče, zdravé sourozen-
ce a další blízké. 

Další setkání DEBRA rodiny 

Na cestu z Havaje dostali naši malí cestovatelé prázdni-
nové deníky, v nichž je čekaly zajímavé cestovatelské 
informace i úkoly. Některé úkoly byly vyhodnoceny na 
podzimním víkendový pobytu.  

Velmi si vážíme pomoci všech dárců a podporovatelů, 
firem i jednotlivců, díky kterým mohl být letošní letní 
pobyt pro rodiny s nemocí motýlích křídel realizován! 

Na ozdravný pobyt přispěli: 

  Ministerstvo zdravotnictví ČR 

  Kaufland ČR 
Celý týdne se o nás krásně starali: 

  Balónový hotel Radešín, s.r.o. 
Se zabezpečením programu pomohli: 

  Mölnlycke Health Care, s. r. o. – ukázka kontakt-
ních zvířat ze ZOO Jihlava a barmanská show 

  Kaufland ČR – ovoce a další potraviny na ovocná 
smoothie a koktejly, donuty 

  Kofola, a. s. – pitný režim 

  AG FOODS Group a. s. – speciální potraviny 

  FotoŠkoda – sleva na materiál pro fotokoutek 

  Brněnská továrna plstí - materiál na tvoření 

  Dermacol - odměny do „pokladu“ 

  Granitol - odměny do „pokladu“ 

  Sbor dobrovolných hasičů Radešín - zapůjčení lo-
děk 

  VODÁK sport - zapůjčení plovacích vest 

  Lenka Krátká a Michal Polenda – prázdninové de-
níky 

 
(PJ) 

Pobytové akce pro klienty 
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Víkend u českého moře 

Podzimní víkendový pobyt pro pacienty s nemocí motýlích křídel a jejich nejbližší se konal u Lipenské vodní 
nádrže. Po náročné cestě jsme se přeci jen všichni sešli v hotelu Jenišov v Horní Plané. Pobytu se zúčastnilo 
celkem 14 pacientů s EB a 26 rodinných příslušníků. Díky svátečnímu prodlouženému víkendu se mohli účast-
nit i tatínkové od rodiny a program byl zaměřen zejména na netradiční zážitky, relaxaci a odpočinek pečují-
cích. Celým víkendovým pobytem nás provázelo krásné počasí a skvělá nálada. 

Většina připravených aktivit se odehrávala v nádherné 
šumavské přírodě. Účastníci pobytu měli možnost vyu-
žít voňavé masáže. Čas strávený v improvizovaném 
masážním salónu působil jako balzám na duši a účast-
níci si jej velice chválili. Za krásné chvíle odpočinku 
děkujeme Ing. Ivaně Rypové, Ph.D. 

O velké překvapení a zážitek na celý život se postarala 
společnost URGO Medical spolu s panem Milanem 
Koláčkem, reprezentantem České republiky 
v zaoceánském jachtingu. Díky němu jsme měli mož-
nost proniknout do vodního světa jachtařů a s jeho 
pomocí jsme na krásné lodi krotili vlny Lipna. Celoden-
ní slunce a vítr v plachtách umocnil tento úžasný záži-
tek.  

Děti i dospělí měli také možnost zúčastnit se cesty za 
pokladem, lesního dobrodružství nebo veselého karne-
valu. Nejlepší dívčí, chlapecká i dospělácká maska byla 
oceněna drobným dárkem. Nechybělo ani vyhodnoce-
ní prázdninových deníků. Děti s sebou přivezly vyrobe-
né sopky, bubínky, domácí pralinky, lapače snů i korko-
vé zátky. Z klidných sopek jsme s pomocí tajných ingre-
diencí vytvořili sopky aktivní, které chrlily kvalitní lá-

vu :) Pralinková komise vyhodnotila nejkvalitnější vlast-
noručně vyrobené pralinky.  

Poslední večer patřil dospělým, kteří nám předvedli 
své schopnosti, jak vyjadřovací, tak pohybové ve hře 
jim sestavené na míru. Pro vítězný tým byl připraven 
„praktický“ dárek. Nechyběla ani milá návštěva - na 
sobotu za námi přijel Lukáš Musa, který je spolu s Libě-
nou Rochovou nejen autorem oděvní značky NADO-
TEK, ale od letního workshopu jsou oba také členy naší 
DEBRA rodiny!  

Pobyt jsme zakončili nedělní snídaní, po které se všich-
ni rozjeli do svých domovů. Věříme, že jsme společně 
s pacienty s EB a jejich nejbližšími strávili příjemný čas 
babího léta v srdci Šumavy. 

Partneři ozdravného pobytu: 

Děkujeme společnosti Kaufland za finanční podporu i 
ovoce pro naše klienty. Pobyt finančně podpořilo Mi-
nisterstvo zdravotnictví ČR. Za podporu děkujeme také 
zaměstnancům společnosti Rossmann. Pitný režim pro 
klienty zajistila Kofola, svačiny AgFoods. Za odměny do 
"dospělácké soutěže" děkujeme Martinovi France. 

(LR) 



Každoročně konané setkání všech profesionálů z řad 
lékařů, vědců, sociálních pracovníků a také právě psy-
chologů či odborníků na výživu u pacientů s nemocí 
motýlích křídel probíhá pokaždé v jiné zemi, na růz-
ných kontinentech. Jeho téma je však neměnné - sdíle-
ní zkušeností pro co nejlepší péči o rodiny s nemocí 
motýlích křídel. 

Letos tedy vše probíhalo ve švýcarském Zermattu. Ces-
ta z Brna byla rozhodně kratší, než jakou absolvovali 
např. kolegové z asijských států, které byly letos také 
hojně zastoupeny, ale i tak poměrně náročná. Let 
z Vídně do Curychu byl v krásném letním počasí, násle-
dovala jízda vlakem přes celé Švýcarsko na jih, kde po 
přestupu na další spoj hlubokým zakrojeným údolím se 
již objevily první mraky, posléze hustý déšť.  

Ráno stále mraky nedávaly tušit, proč jsme v tak odleh-
lých horách. Vše vysvětlila úvodním slovem hlavní or-
ganizátorka Tanja Reusser. Místo bylo vybráno 
Bernhardem Imbodenem, který vždy chtěl uspořádat 
kongres DEBARA International v těchto místech. Bohu-
žel v listopadu 2017 nečekaně zemřel. Švýcarský tým i 
přesto pokračoval v přípravách kongresu v Zermattu. 

Odborný program prvního dne byl zaměřen na vý-
zkum a léčbu pacientů s Epidermolysis bullosa conge-
nita (EB). V diskuzi se i nelékaři shodli, že informace 
byly podávány velmi pěknou, pochopitelnou a přehled-
nou formou, diskuze byla bohatá. Odpolední odborný 

program byl opět v nabitém sále plný užitečných infor-
mací spojujících komplexní odborné i paramedicínské 
přístupy k léčbě závažného onemocnění EB.  

Druhý den konference byl zaměřen na informace o 
práci DEBRA organizací z různých zemí světa. Odpoled-
ne bylo věnováno pacientům, kteří se kongresu účast-
nili spolu se svými rodinami v hojném počtu a to z růz-
ných zemí. 

Celou konferenci zakončil nádherný gala večer 
s oslavou 20 roků švýcarské organizace DEBRA v Grand 
Hotelu. Další den se všechny tři české účastníce vydaly 
zpět vlaky a letadlem domů. A mohly se spontánně 
shodnout na větě: „Ano, neuvěřitelně mnoho informa-
cí a zážitků na tak krátkou dobu. A také mnoho podně-
tů a nápadů, které budeme doma v Česku rozvíjet." 

(JV, MiH) 

EB CENTRUM 

DEBRA International Congress 2018, Zermatt 6. - 9. září 

„Neuvěřitelně krátká doba na vstřebání tolika informací a zážitků,“ shodly se na začátku všechny tři české 
účastnice kongresu DEBRA International ve švýcarských Alpách uspořádaného ke 20. výročí DEBRA Schweiz. 
Za lékařský EB tým vyjela MUDr. Jitka Vokurková, Ph.D. z plastické chirurgie a DEBRA ČR reprezentovaly nu-
triční specialistka Mgr. Michaela Halbrštátová a psycholožka Mgr. Klára Dvořáková. 

Předepisování receptů v nutriční a gastro-poradně klinického EB Centra  

Od začátku tohoto roku se setkáváme v ordinacích s elektronickým receptem tzv. eRecept. Tento typ receptu 
mají povinnost vystavovat všichni předepisující lékaři. Jistě jste se již s ním setkali i vy. 

O co vlastně jde? 

 Jedná se o lékařský předpis (recept) vystavený 
v elektronické podobě. Každému eReceptu je přidělen 
unikátní identifikátor. V lékárně pak lékárník načte 
identifikátor eReceptu a pokud je eRecept 
v Centrálním úložišti nalezen, vydá předepsaný léčivý 
přípravek pacientovi. Lékař může eRecept (resp. jeho 
identifikátor) pacientovi předat v několika různých po-
dobách - na papírové průvodce, v e-mailu či v SMS.  

 

 

 

 

A jak to chodí v praxi? 

Uvedu příklad na poradně dětské gastroenterologie 
klinického EB Centra, kde vypisujeme eRecept nejčas-
těji na sipping, enterální výživu, zinek apod. V případě, 
že jste u nás v ambulanci, tak dostanete recept na pa-
pírové průvodce.  

V případě, že po čase sipping dojde a není potřeba nu-
triční a gastroporadnu navštívit (nejsou žádné potíže, 
neuplynula doba pro další kontrolu), je možné zaslat 
na e-mail: nutricni@debra-cz.org jídelníček s prosbou 
o zaslání eReceptu. Po jeho propočtu paní doktorka 
zašle eRecept formou SMS a vy tuto SMS ukážete 
v lékárně v místě bydliště a daný prostředek tak získá-
te.             (MiH) 
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Benefiční divadelní představení VITKA a Mezinárodní svátek dárcovství 

Krásný divadelní zážitek i radost z podpory těch, kteří to opravdu potřebují. Obojí čekalo diváky, kteří 27. 
listopadu 2018 navštívili  benefiční divadelní představení pořádaní charitativní organizací DEBRA ČR a společ-
ností HARTMANN. Jíž 4. ročník této benefice přines více než 140 000 Kč na podporu pacientů s nemocí motý-
lích křídel. 

Už potřetí proběhlo toto benefiční představení v br-
něnském divadle Husa na provázku. Letos si mohli di-
váci užít představení Vitka, představující osudu mladé 
talentované brněnské skladatelky, dirigentky a femme 
fatale Vítězslavy Kaprálové očima spisovatelky Kateřiny 
Tučkové a režisérky Anny Petrželkové.  

Toto benefiční divadelní představení bylo výjimečné 
hned v několika ohledech. Tím prvním bylo samotné 
datum konání. Akce proběhla na Mezinárodní svátek 
dárcovství. Tzv. Giving Tuesday podporuje a oslavuje 
chuť pomáhat a dělat dobré skutky. Kampaň se koná 
po celém světě ve stejný den, oslavuje se vždy v úterý 
následující po dni díkůvzdání a nákupním šílenství na 
Black Friday. Letos tedy Giving Tuesday připadl na úte-
rý 27. listopadu a my jsem rádi, že jsme se mohli připo-
jit a výtěžek z představení tak byl přičten k celkové 
darované částce v České republice za tento den, která 
činí rekordních 31 921 758 korun!  

Další výjimečností byla hned dvě ocenění udělená v 

předvečer konání akce. Představitelka titulní postavy 
Tereza Marečková obdržela v pondělí za tuto roli Cenu 
Divadelních novin za nejlepší herecký výkon bez ohle-
du na žánr. Blahopřejeme k tomuto krásnému ocenění 
a děkujeme všem účinkujícím a tvůrcům za krásné 
představení! 

No a druhým oceněným byla DEBRA, která - jak jste se 
v těchto novinách již mohli dočíst - získala ocenění Ne-
ziskovka roku  :-)  

Po představení bylo tedy hned několik důvodů ke slav-
nostnímu přípitku, který jsem si mohli vychutnat díky 
našemu partnerovi Bohemia Sekt.. 

Mnohokrát děkujeme všem divákům, kteří zaplnili hle-
diště divadla Husa na provázku do posledního místa! 
Poděkování patří všem, díky nimž se mohl tento krásný 
večer uskutečnit a přinést nádhernou částku na pod-
poru lidí s nemocí motýlích křídel.  

(AG) 

Benefiční akce pro Motýlky 

HARTMANN-RICO — dlouholetý partner v pomoci lidem s nemocí motýlích křídel:  

Jít o krok dál znamená udělat něco navíc 
Letos je tomu přesně 200 let, kdy se začala psát historie skupiny HARTMANN. V roce 1818 průmyslový prů-
kopník Ludwig von Hartmann položil základy pozdějšího závodu na výrobu obvazových materiálů. Jeho syn 
Paul Hartmann senior později založil továrnu na úpravu obvazů specializující se na bělení, barvení a koneč-
nou úpravu textilií. Díky jeho odvaze a inspiraci spojit se se špičkovými vědci mohl zavést na trh výrobky, kte-
ré  způsobily revoluci v léčbě ran. 

Je to právě odkaz zakladatelů naší společnosti, který 
nás podněcuje neustále přicházet s inovacemi, které 
vedou ke zlepšování zdravotní péče v oblastech léčby 
ran, dezinfekce, prevence rizik na operačních sálech, 
inkontinence a osobní  péče o zdraví. 

Je pro nás samozřejmost, ale také čest být dlouhole-
tým partnerem takovým organizacím, jako je DEBRA 
ČR. Naši spolupráci odstartoval první finanční dar už 
v roce 2011.  Od té doby se každým rokem hrdě podílí-
me na pomoci pacientům s nemocí motýlích křídel a 
jejich rodinám.      
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ROZSVÍTILI JSTE S NÁMI PRAHU 
Děkujeme za rekordní částku 510 688 Kč 

Hitrádio City se rozhodlo podpořit ve svém skvělém předvánočním projektu pacienty s nemocí motýlích kří-
del a povedlo se to náramně!!! Od 5. listopadu do 1. prosince mohl každý měl možnost „sponzorovat” svou 
žárovku za cenu jedné DMS. A následně si mohl svou žárovku symbolicky rozsvítit na webové strán-
ce rozsvittesnamiprahu.cz a zapsat se do seznamu dárců. V letošním roce jste poslali  5 184 DMSek. Další více 
jak štědré finanční dary jste posílali na náš transparentní účet veřejné sbírky. Celkem se tak podařilo získat 
více než půl milionu korun na tolik potřebný ošetřovací materiál pro naše pacienty.  

Benefiční akce pro Motýlky 

Celý charitativní projekt vyvrcholil o prvním adventním 
víkendu v sobotu 1. prosince, kdy se na Staroměst-
ském náměstí rozsvěcel vánoční strom. Za Hitrádio 
City 93,7 FM se tohoto slavnostního okamžiku účastnili 
moderátoři Vojta Efler, Lukáš Bárczay, Petr Slíva, Kris-
týna Šimánková, Vendula Fialová, zprávařky Lucie Daň-
ková a Gábina Valcová a skupina Slza. Symbolický šek 
převzali malí pacienti, kterým DEBRA ČR pomáhá. Ti 
pak s rozzářenýma očima sledovali slavnostní rozsvě-
cení stromku.  

Moc děkujeme celému týmu Hitrádia, který se s obrov-
ským nadšením projektu věnoval! Moderátoři, kteří 
motivovali posluchače k darování, přispěli obrovskou 
měrou také k osvětě o vzácném ale velmi závažném 
onemocnění Epideromolysis Bullosa neboli o nemoci 
motýlích křídel. Nesmírně si této spolupráce vážíme! 
Ještě jednou děkujeme všem, kteří se do projektu za-
pojili a přejeme krásný advent! 

 
(AG) 

Ať už jde v průběhu let o finanční podporu, díky které 
je např. realizován projekt terénní sociální služba nebo 
benefiční divadlo pro DEBRA ČR.  

Jsme také velice pyšní na naše zaměstnance, kteří ne-
jen dobrovolně pomáhají na benefičním golfovém tur-
naji Jamka pro motýlí křídla a Výročních konferencích 
DEBRA ČR, ale v rámci aktivně organizovaných finanč-
ních sbírek darují peníze i jako jednotlivci. 

V neposlední řadě se snažíme zajistit i dostatečné 
množství ošetřovacího materiálu pro všechny pacienty 
s nemocí motýlích křídel. Především poskytujeme ob-
vazový materiál a náplasti. 

 
Společnost HARTMANN – RICO a.s. patří mezi nej-
významnější výrobce a distributory zdravotnických 
prostředků a hygienických výrobků v České republi-
ce. Vznikla v roce 1991 vstupem společnosti Paul 
Hartmann AG do tehdejšího podniku Rico Veverská 
Bítýška. Společnost je součástí mezinárodní skupiny 
HARTMANN se sídlem v Heidenheimu v SRN. HART-
MANN – RICO je prostřednictvím své dceřiné spo-
lečnosti se sídlem v Bratislavě aktivní i na území Slo-
venské republiky. V České republice má společnost 
tři výrobní závody.   

       (Sylwia Říhošková, HARTMANN-RICO) 
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Společnost AG FOODS Group byla založena v roce 
1990. Specializujeme se na vývoj, výrobu a distribuci 
rozpustných nápojových směsí – od čajů, přes kakaa, 
cappuccina, sirupy, až po ovocné koncentráty a mnohé 
další. Zajišťujeme řešení pro individuální potřeby tak 
odlišných skupin zákazníků jakými jsou například ma-
teřské školy, nemocnice, bezpečnostní složky státu, 
provozovatelé nápojových automatů či restaurační a 
hotelové provozy. Kromě nápojů jsme vyvinuli vlastní 
řadu instantních bezlepkových kaší, pudinků, ovocné-
ho pyré a dalších. 

Před pěti lety se společnost rozrostla o dceřinou spo-
lečnost Biogena. Díky ní se nabídka rozšířila o lahodné 
ovocné, bylinné i pravé čaje a unikátní bylinné koupe-
le. 

Společnosti AG FOODS Group a Biogena se rozhodly 
podpořit pacienty s nemocí motýlích křídel hned něko-
lika formami: 

 Částí výtěžku z prodejů novinky Biogena Majestic 
Tea Mango & Růže přispívají na podporu  
Motýlků. Organizace DEBRA zároveň může tyto 
čaje nakupovat za velmi výhodné ceny  
a najdete je také na charitativním e-shopu  
www.debra-cz.org/dobrocinny-eshop 

 Na ozdravných pobytech pomáhá se zajištěním 
stravy (zejména svačinek) a s pitným režimem. 

 Pro všechny Motýlky a jejich rodiny nabízí výrazné 
slevy na produkty obou společností. 
S objednávkami a zajištěním slevy klientům DEBRA 
ČR pomůže nutriční specialistka Michaela Halbrštá-
tová. K dispozici jsou u ní produktové katalogy, 
informace o slevách i distribuci. Inspirovat se mů-
žete i na www.biogena.cz a www.agfoods.eu. 

 

 

 

 

 

„Jsme velmi rádi, že vám můžeme alespoň trochu při-
spět malým kouskem toho, co umíme.  

    Tým AG FOODS a Biogena“ 

Výrobky, které pomáhají  

DEBRA náramek od Mineral Bangle  

Před více než třemi lety založily Janča a Renča firmu Mineral Bangle a začaly vyrábět náramky na podporu 
dětí a mládeže z nízkoprahového centra v Roudnici nad Labem při Farní charitě, kde dlouhodobě pracují. 
10% z prodeje svých šperků odvádí právě tam a s dětmi poté jezdí na výlety, které nelze hradit z běžných 
dotací. Již od počátku založení firmy věděly, že chtějí pomáhat na více úrovních. A ten čas právě nastal :-) 

Ihned, jakmile to bylo možné, si Janča s Renčou vybraly další nadace 
a organizace, které jim jsou nějakým způsobem blízké a začaly pro-
dávat speciální náramky právě na jejich podporu. Pomáhají tak šířit 
osvětu o problematikách a nemocích, které jsou širší veřejnosti čas-
to neznámé. Koupí těchto procharitních náramků z kategorie LOVE 
HELP na www.mineralbangle.cz přispějete fixní částkou 35 Kč 
z každého náramku na vybranou nadaci. Takto vznikl i „DEBRA nára-
mek“, který se prodává v modré barvě a je vyroben ze saténové 
šňůrky s přívěskem motýlka z chirurgické oceli. Veškerý materiál je 
zakoupen v České republice. Náramek má tvar uzlíku, který připo-
míná právě ostnatý drát, který je připomínkou toho, že člověk 
s nemocí motýlích křídel se cítí tak, jakoby byl tímto drátem svázán. 

Koupí náramku přispíváte na pomoc pacientům a jeho nošením k osvětě o nemoci motýlích křídel. Objed-
návat je můžete na  http://mineralbangle.cz/naramky/procharitni-love-help/c1039         (J+R) 

Čaj s motýlky pro DEBRA ČR 

Možná jste si v nedávné době všimli v nabídce obchodů nové krabičky čaje Biogena Majestic se zlatým srd-
cem s motýlky a logem DEBRA. Je to výsledek spolupráce společnosti AG FOODS GROUP a.s. s charitativ-
ní organizací DEBRA, která započala na základě osobní známosti jednoho ze zaměstnanců firmy s rodinou 
pacientky se vzácnou nemocí motýlích křídel.  
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Osvětová kampaň DEBRA ČR na pomoc lidem s nemocí motýlích křídel 

 Příběh NADOTEK 

DEBRA ČR se od roku 2010 věnuje kontinuálně osvětové kampani o nemoci motýlích křídel. Smyslem osvěto-
vého projektu je uvědomit veřejnost o nemoci motýlích křídel a tím pomoci pacientům i jejich blízkým - upo-
zornit na tento problém, omezit urážlivé a dehonestující jednání vůči takto nemocným a pomoci jim získáním 
finančních prostředků.  

V letošním roce získala tato kampaň nový formát - s nadšením, pokorou a odhodláním jsme se pustili do 
tvorby nové oděvní značky NADOTEK.  Po osmi letech vydávání kalendářů jsme začali šít šaty. My ne, samo-
zřejmě, ale podíleli jsme se na organizaci a průběhu celého procesu. Energie, která její vznik od počátku pro-
vází, je n(v)esmírná a v závěru roku 2018 nabírala na síle! Proto je čas na stručné shrnutí dosavadního vývo-
je...  

Od prvotního nápadu Liběny Rochové zrealizovat limi-
tovanou oděvní kolekci pro pomoc pacientům s nemo-
cí motýlích křídel, uplynul už téměř rok. Celou loňskou 
zimu a jaro jsme se v úzkém týmu Liběna Rochová, 
Musa, Jitka Čvančarová a DEBRA věnovali koncepční-
mu pojetí projektu, připravovali jsme finanční rozvahy, 
oslovovali možné partnery projektu. Vdechli jsme mu 
život, Alžběta Plívová NADOTEK pojmenovala a společ-
ně jsme se pustili do konkrétní práce. 

Za tři měsíce už jsme měli možnost v úzkém kruhu uká-
zat prototypy chystané kolekce spolu s visačkami, kte-
ré představují významnou osvětovou složku projektu, a 
s úžasnými taškami od Jana Činčery, které byly na De-
signbloku nepřehlédnutelné a zafungovaly jako jasná 
zpráva "podpořil jsem Debru" :-) 

Během prázdninového pobytu pro pacienty s EB pro-
běhl i umělecký workshop, kterého se účastnili Liběna 
s Musou, dokumentovali ho Jakub Jahn, David Marko-
vič a Jan Doležal a všichni si dvoudenní setkání nádher-
ně vychutnali. Ze společné tvorby vznikly krásné kres-
by. Ty provází příběhy 10 pacientů s EB, kteří se před-
stavují na visačkách k oděvům, aby neminuly nikoho, 
kdo naše pacienty podpořil koupí trička či limitované 
kolekce. 

Během letních měsíců firma Illa šila kolekci a fir-
ma Baťa vyráběla boty. Vše bylo dokončeno v průběhu 
září.  

V září jsme se vrhli na tvorbu Magazínu NADOTEK, kte-
rý pro nás zrealizovala fotografka Bet Orten s grafic-

kým designérem Ondřejem Rytířem, jehož dílem jsou 
veškeré grafické práce napříč celým projektem. Díky 
společnosti Papyrus a tiskárně Helbich vznikly působi-
vé magazíny NADOTEK úplně zadarmo a my jsme tak 
mohli naši prezentaci na Designbloku, mezinárodním 
festivalu designu, okořenit opravdovou ukázkou toho, 
co je nemoc motýlích křídel, proč je našim pacientům 
potřeba pomoci a kdo jim reálně pomáhá. 

Mezi tím vším firma Kříž potiskla první várku triček, 
které nám věnovala společnost ADLER, dvěma motivy 
od Musy. Ruku v ruce s tím přišla kampaň na portá-
lu Hit Hit, která byla úspěšně ukončena v pátek 2. 11. 
Z původně plánované cílové částky 100 000 Kč se nám 
podařilo získat 341 200 Kč a kampaň podpořilo 292 lidí. 

V září a říjnu informovaly o vzniku NADOTEK významné 
lifestylové magazíny, a to díky pomoci Martiny Lowe. 
Připravila se tak půda pro masivní mediální kampaň—
včetně spotové kampaně v ČT, kterou Martina a Alžbě-
ta Plívová připravily na dobu spuštění prodeje limitova-
né kolekci i triček.   
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Pro první uvedení kolekce NADOTEK jsme si nemohli 
přát lepší příležitost než jubilejní 20. ročník mezinárod-
ní přehlídky designu Designblok. Ten se konal od 25. 
do 29. října na Pražském výstavišti. 

A právě zde se pak ukázalo, jak spolu všechny aktivity 
souvisely, jak důležité byly detaily, které udělaly 
NADOTEK přesně tím, čím je. Působivá, originální, 
atraktivní a přesto čistá a oddaná pocta pacientům s 
nemocí motýlích křídel. 

Prezentace projektu na Designbloku měla několik stě-
žejních okamžiků: 

Středeční otevření stánku NADOTEK, který navrhla a 
jeho stavbu koordinovala Ing. Arch. Magdalena Ro-
chová, vzbudilo zájem u řady novinářů. Pomyslnými 
kmotry stánku se stali pánové Dan Bárta, Janek Ru-
beš a Kovy. Už po slavnostním zahájení bylo jasné, že 
nás čeká velký týden plný zájmu o pacienty a o pomoc 
jim. A o kolekci a trička, samozřejmě :-) Přesně to se 
splnilo. 

Celé nadšení vygradovalo během pátečního večera, 
kdy proběhla art fashion performance DOTEKY, kterou 
připravili Liběna Rochová s Musou a věnovali ji paci-
entce Olze Joklové  (+2015). 

Osvětově nejvýznamnější pak byla beseda uspořádaná 
v nedělní poledne, kterou moderovala redaktorka 
ČRo Veronika Ruppert. Svou milou přítomností dopl-
nily povídání Jitky Čvančarové, Liběny Rochové a Musy 
pacientky s EB Katka Vlastová a Jana Erhardová a také 
lékařky, které se už řadu let ve své profesi věnují po-
moci lidem s nemocí motýlích křídel, paní primář-
ky MUDr. Hana Bučková, MUDr. Renata Gaillyová a 
MUDr. Jitka Vokurková. 

A pověstnou třešinkou budiž informace, že týden 25. - 
30. 10. je celosvětovým týdnem osvěty o nemoci motý-
lích křídel - "EB awareness week"!!! Troufáme si říct, že 
česká DEBRA pojala osvětový týden světově :-))  

Vzbudili jsme pozornost a přenesli jsme ji tam, kde má 
být - k našim milým pacientům. Dalo by se říct, že cíl 
byl splněn, ale my víme, že než se s první etapou 
NADOTEK rozloučíme a pustíme se do nové, čeká nás 
ještě dost práce, upevnění vztahů a poděkování 
všem.... A ten loučící a vítací milník uděláme začátkem 
března, v návaznosti na Mezinárodní den vzácných 
onemocnění, v zóně pro umění 8smička. 

 
(MH) 
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 Můj motýlek - seznamte se s díly a příběhy našich pacientů 

Od samého začátku, kdy se rodil projekt NADOTEK, měli jeho autoři Liběna Rochová, Jitka Čvančarová a 
Musa velkou chuť zapojit do něj co nejvíce samotné pacienty s nemocí motýlích křídel. Přizvali jsme je tedy 
ke tvoření a díky workshopu Můj motýlek ke každému kouskem oblečení z kolekce NADOTEK neodmyslitelně 
patří i obrázek od pacienta s nemocí motýlích křídel a jeho životní příběh.  Zde jsou alespoň tři z nich: 

MOTÝL 02 

by Liběna & Verunka 04 

Verunce jsou čtyři roky a má nemoc motýlích kří-
del. Znamená to, že její kůže je extrémně křehká a 
každý neopatrný dotek jí přivodí nové rány a pu-
chýře. 

Verunku život od prvního dne bolí víc, daleko víc, 
než ostatní děti. Je ale statečná a díky asistentce 
může dokonce chodit do školky. Jen s sebou neu-
stále musí mít malou lékárničku na ošetření jemné 
kůže. 

O tu pečuje hlavně Verunčina maminka, několik 
hodin každý den. Bez výjimky. 

MOTÝL 05 

by MUSA & Alžběta 10 
Bety je deset let a má nemoc motýlích křídel. Znamená to, že 
její kůže je extrémně křehká a každý dotek jí může přivodit 
bolest, nové rány a puchýře. 

 Třeba když hraje Bety na klavír. Přestože má ruce chráněné 
rukavičkami, často si s úderem o klávesu strhne z prstů i kůži. 
Bety se ale i přes bolest učí hrát dál. Na svou nemoc musí 
myslet i ve škole. Nesmí spadnout, běhat, odřít se, opřít se 
loktem o lavici… 

O Betynčinu zranitelnou kůži skvěle pečují oba rodiče. Stejně 
jako o ségru Zuzku, která se narodila se stejnou diagnózou. 

 

MOTÝL 10 

by Emmanuela 

Emma je maminka dvou dcer, Nely a Sáry. A také vdova po Honzovi. 
Život jim změnila nemoc motýlích křídel. 

Přestože jde zpravidla o vrozené onemocnění, u Honzy propukla nemoc 
motýlích křídel až v dospělém věku, po předchozích zdravotních problé-
mech. Od roku 2011 bojoval Honza den co den s puchýři, ranami a neu-
stálou bolestí, častými symptomy této nemoci. V květnu 2018 svůj boj 
prohrál. 

 

S těmito příběhy, ale i s dalšími zprávami o tom, jak DEBRA ČR pomáhá 
lidem s nemocí motýlích křídel Vás seznamujeme a budeme seznamovat 
také na našem facebooku a instagramu. Sledujte nás proto i na sociál-
ních sítích a zůstaňte s námi v kontaktu - keep in touch - zůstaňte 
NADOTEK :)  

Osvětová kampaň DEBRA ČR na pomoc lidem s nemocí motýlích křídel 
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 NADOTEK JE NARUBY!!! 

Liběna Rochová společně s Musou vytvořili kolekci šatů, topů, kalhot, overalů, bund, sukní, triček a tenisek, 
jež se poprvé veřejnosti představily na mezinárodní přehlídce Designblok. Každý model je dostupný pouze v 
několika kusech. Tedy, vyjma tenisek, těch bylo vyrobeno osmdesát, a triček. Těch bylo v plánu potisknout 
tisíc… První pětistovka byla připravena právě na Designblok. Druhou polovinu jsme pak plánovali nabídnout 
na charitativním eshopu DEBRA ČR, bude-li o trička zájem… Ten však naprosto překonal naše očekávání!!! 

Ještě než skončil Designblok, bylo všech 1000 triček 
vyprodáno! Ale rychle jsme se vzpamatovali a spolu se 
společností Adler a tiskárnou Kříž se vrhli na dotisk 
triček. Následovalo balení triček a rozesílání do všech 
koutů ČR, další balení a zase rozesílání.  

Jsme moc rádi, že jsme mohli tento dotisk realizovat a 
tolika z lidem splnit jejich přání mít doma kousek se 
skvělým designem od Liběny Rochové a Musy. A hlav-
ně, že tolik lidí mělo chuť podpořit zakoupením trička 
naši práci pro nemocné a připojit se k šíření osvěty 
o nemoci motýlích křídel. Trika NADOTEK totiž mají 
symbolicky švy zvenku… 

Jak víte, kůže pacientů s nemocí motýlích křídel je 
křehká jako křídla motýlka. I švy na oblečení jim mo-
hou ublížit. Každý si dovede představit, jak je nepříjem-
né, když nás škrábe cedulka na švu oblečení. Tu může-
me snadno ustřihnout. Naši pacienti to tak snadné ne-
mají. Jim to problém nevyřeší, protože jim vadí právě i 
ty švy. Řeší to tak, že otočí tričko naruby.  

Proto jsou zcela záměrně a schválně všechny oděvy 
kolekce NADOTEK, včetně triček, udělané se švy ven. 
Proto, abychom symbolizovali, že i šev oblečení může 
někomu opravdu ublížit. Koncept "naruby" je v tomto 
případě tedy více než záměr. Je to poslání celého pro-
jektu NADOTEK.  

A tak když ty, kteří v tričku NADOTEK vyrazí do ulic, 
někdo upozorní, že má triko naruby, může mu vysvět-
lit, jaký projekt podpořili a co tyto švy symbolizují. Po-
může nám tak šířit osvětu o nemoci motýlích křídel, 
což je hlavním cílem našeho projektu. A my moc děku-
jeme všem, kteří se do něj zapojili! 

PS: Cedulka na zádech je také na líci a je veliká. Nechá-
váme zcela na vašem vkusu a rozhodnutí majitelů tri-
ček, zda ji tam ponechají, nebo se trička dotknou  
nůžkami :-) 
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"TY MÁŠ TRIČKO NARUBY???" 

"NE, JÁ MÁM TRIČKO NADOTEK!" 

Na tuhle konverzaci se mohou připravit všichni, 
kteří se rozhodli letos podpořit pacienty s nemocí 
motýlích křídel nákupem našeho trika. Trička 
NADOTEK mají totiž potisk na rubu. A nebo lépe 
řečeno - mají švy na líci ;-) 

https://designblok.cz/


SK Ajax Dyjákovice pro pacienty s nemocí motýlích křídel 

SK Ajax Dyjákovice slavil dne 16. 6. 2018 ve sportovním areálu v Dyjákovicích 70. let výročí fotbalu 1948-2018. 
V rámci oslav byl připraven turnaj v malé kopané i bohatý doprovodný program. Turnaje se zúčastnili i ligoví 
hráči z Česka a Slovenska a přátelská a družná atmosféra byla nepopsatelná. 

Moc si vážíme opravdového zájmu pořadatelů i všech účastníků o osudy našich pacientů s EB, cítili jsme se 
s nimi „jako doma“. Speciální poděkování si zaslouží pan Marek Procházka a jeho kolegové <3. Na podporu pa-
cientů s nemocí motýlích křídel se podařilo získat neuvěřitelnou částku 44 602 Kč.  

OBRAZEM: Děkujeme za podporu Motýlků 

HELLO BANK pekla a vařila pro „Motýlky“ 

Zaměstnanci Hello bank v červnu v rámci spo-
lečenské odpovědnosti pekli, vařili, soutěžili a 
především pomáhali...Máme v DEBRA ČR ob-
rovskou radost z toho, kolik lidí se do akce 
zapojilo a jaké kulinářské skvosty připravili. 
Díky nim a společnosti Hello bank ČR se poda-
řilo získat pro „Motýlky“ krásný dar ve výši  
50 000 Kč („vypečeno“ bylo 25 700 Kč a spo-
lečnost částku dorovnala o 24 300 Kč). Šek od 
zástupců společnosti a zaměstnanců jsme 
převzali dne 22. 6. 2018 na brněnské pobočce 
banky, peníze budou využity na služby nabíze-
né pacientům s nemocí motýlích křídel. 
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Stradonický country festival 

V městyse Peruc, v obci Stradonice proběhla v 23. červ-
na 2018 milá společenská akce, na které si přišli na své 
všichni příznivci country. Organizátoři v čele s panem 
Civínem se rozhodli v rámci odpoledne podpořit také 
pacienty s nemocí motýlích křídel. Do kasiček se zde 
vybralo úžasných 22 176 Kč!!! Moc děkujeme za podpo-
ru!  



Benefiční koncert v Jindřichově Hradci 

V Rytířském sále jindřichohradeckého hradu a zámku se v neděli 16. září 2018 konal benefiční koncert na po-
moc dětem i dospělým s nemocí motýlích křídel pořádaný Společností přátel ZUŠ V. Nováka Jindřichův Hradec 
ve spolupráci s Mezinárodním orchestrem J. Hradec - Gmünd. Celkový výtěžek činil 11 594 Kč. Moc za tuto 
podporu děkujeme! 

Mezinárodní orchestr Jindřichův Hradec – Gmünd složený z českých a rakouských hudebníků působí v současné 
podobě na amatérské scéně od roku 2000. Základem orchestru jsou smyčce doplněné dřevěnými a žesťovými 
dechovými nástroji. Může v něm hrát každý, bez omezení věkem, národností /jazykem/ či dosaženou interpre-
tační úrovní. Vedoucími orchestru jsou učitelé Základní umělecké školy Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci 
Ilona Průšová a Miroslav Chytka. 

OBRAZEM: Děkujeme za podporu Motýlků 
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Dobročinná procházka v Táboře  

První a snad ne poslední ročník charitativní procházky s Debou uspořádala společnost Dita. Pacienti s nemocí 
motýlích křídel tuto společnost znají díky produktům Little Angel, které byly představeny na XV. výroční konfe-
renci.  

Charitativní procházka se konala 30. září v Táboře. Příjemné procházky se zúčastnily především maminky s ko-
čárky. Pro děti byla připravená stanoviště s dílničkami, a tak si děti mohly vyrobit vlastní panenku. Celá akce se 
nesla ve velmi pozitivní atmosféře a díky štědrosti všech účastníků i společnosti Dita bylo vybráno 2 700 Kč.  

Pacienti s nemocí motýlích křídel mohou nyní využít nabídnutou 10% slevu na oděvy značky Little Angel. Slevo-
vý kód se vztahuje na nákupy na e-shopu: https://www.littleangel.cz/. O slevový kód si napište sociální pracov-
nici: pavlina.markova@debra-cz.org 



5. ročník benefičního koncertu „Křídla motýlí“ v Dolních Dunajovicích 

V sobotu 1. září 2018 se od 18.00 v Dolních Dunajovicích konal již 5. ročník benefičního koncertu "Křídla motýlí“ 
na podporu pacientů s nemocí motýlích křídel. I přes nepřízeň počasí vládla na koncertě úžasná atmosféra 
sounáležitosti a pomoci, čehož si velice vážíme. V souvislosti s benefičním koncertem se podařilo získat nádher-
nou částku 54 540 Kč! Velký dík patří producentovi a zpěváku Martinu France za každoroční pořádání akce.  

Folkový večer přinesl na podporu "Motýlků" krásných 19 253 Kč 

Již podruhé proběhl v tomto roce v Brně Folkový večer na podporu motýlích křídel, v rámci kterého vystoupi-
ly skupiny Bounty, Přístav a interpret Bohouš Josef. Tentokrát se koncert konal 6. 11. 2018 v 19:00 ve zcela 
vyprodaném Klubu Leitnerova. Atmosféra byla úžasná a byl zde věnován dostatečný prostor důležité osvětě 

o nemoci motýlích křídel. Ze 
vstupného bude na podporu 
lidí s nemocí motýlích křídel 
darováno 16 000 Kč, návštěv-
níci přispěli také prostřednic-
tvím kasičky veřejné sbírky a 
to částkou 3 253 Kč. 

Rádi bychom zde jmenovitě 

poděkovali organizátorovi 

Luďkovi za jeho nadšení a elán 

vše zorganizovat a paní Jindřiš-

ce za to, že iniciovala právě 

podporu našich pacientů s 

nemocí motýlích křídel. Velice 

si toho vážíme! 

OBRAZEM: Děkujeme za podporu Motýlků 
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Motorkáři pomáhají nemocným dětem - 2. ročník 

Dne 13. října 2018 proběhl 2. ročník akce s názvem Motorkáři pomáhají nemocným dětem. Organizátoři se roz-
hodli tentokrát podpořit pacienty s nemocí motýlích křídel a také Agátku, která trpí svalovou myopatií. Na celé 
odpoledne byl v brněnském Unleaded coffee připraven bohatý program pro děti i dospělé a bohatá tombola. 
Na podporu našich Motýlků se vybralo nakonec dohromady neuvěřitelných 64 585 Kč!!! Mnohokrát děkujeme 
všem, kteří přispěli na místě do zapečetěné kasičky nebo dokonce přispěli větší částkou na náš účet veřejné 
sbírky. Moc děkujeme také Brigitě Blowersové a celému organizačnímu týmu za podporu našich pacientů. Výtě-
žek z akce bude použit na dofinancování ošetřovacího materiálu pro naše pacienty.  

Čisté zuby pro Honzíka 

DNES POMÁHÁM, z.s. uspořádal dne 1. 11.2018 v 18:00 na Lékařské fakultě MU v Brně populárně naučnou 
přednášku na téma správné čištění zubů s názvem Čisté zuby pro Honzíka. Přednášející MDDr. Karolína Flory-
ková vzdala tímto způsobem hold svému kolegovi a příteli, MUDr. Honzovi Vokurkovi, který v květnu 2018 
zemřel na velmi vzácnou získanou formu nemoci motýlích křídel (epidermolysis bullosa acquisita). Výtěžek z 
akce ve výši 10 000 Kč podpoří lidi s nemocí motýlích křídel. Velice si toho vážíme a děkujeme srdečně orga-
nizátorce Petře Pachlové a přednášející stomatoložce Karolíně Florykové. 

OBRAZEM: Děkujeme za podporu Motýlků 
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Vicemistryně České republiky v beach volejbalu DANIELA RESOVÁ podpořila Motýlky 

V pátek 24. 11. 2018 se česká bea-
chvolejbalová rodina sešla na tradič-
ní akci „Vyber si, vydraž si, zahraj si.“ 
Devatenáct špičkových hráček a hrá-
čů vybíralo peníze na podporu cel-
kem šestnácti neziskových organiza-
cí. Nechyběla mezi nimi ani DEBRA 
ČR, která získala 46 000 Kč na pod-
poru lidí s nemocí motýlích kří-
del. Během večera se vybralo 756 
tisíc korun a tím padl rekord z pře-
chozích ročníků. Za sedm ročníků tak 
beachvolejbalisté získali pro charitu 
celkem už 2 700 000 korun. Podporu 
pacientů s nemocí motýlích křídel si 
vzala "za svou“ vicemistryně České 
republiky Daniela Resová.  

Děkujeme! 

2 slavnostní otevření a 2x podpora pro „Motýlky“ 

Galerie Cvrk, která podporuje tvorbu českých umělců, uspořádala u příležitosti otevření nové pobočky na 
Vinohradské ulici v Praze charitativní dražbu pro DEBRA ČR. Kousky do dražby věnovalo 22 umělců a celková 
vydražená částka přesáhla 17 000 Kč. Vedle tohoto daru zprostředkovala galerie Cvrk Debře podporu od na-
dačního fondu NEECO ve výši 50 000 korun. Moc děkujeme, že pomáháte lidem s nemocí motýlích křídel spo-
lu s námi! 

Již pravidelným partnerem DEBRA ČR je Česká spořitelna. Ta v centru Brna na ulici Masarykova otevřela krás-
nou novou pobočkou. K tomuto slavnostnímu okamžiku byli přizváni také zástupci DEBRA ČR, aby převzali šek 
na krásnou částkou 50 000 korun! Nová pobočka vypadá skvěle! Moc děkujeme zástupcům České spořitelny 
za milé přijetí i úžasný dar a přejeme mnoho úspěchů.   

OBRAZEM: Děkujeme za podporu Motýlků 
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 Adventní benefiční akce a podpora ze škol 

Advent je tradičně časem vánočních trhů, shánění dárků, popíjení punče, ale také časem dobré vůle a obdaro-
vávání potřebných. Jsme moc rádi, že spousta lidí myslí také na pacienty s nemocí motýlích křídel. Děkujeme 
všem, kteří se do svých adventních benefičních aktivit rozhodli zařadit i podporu DEBRA ČR! Děkujeme také 
školám, které podpořili naši organizaci v průběhu roku, konkrétně ZŠ Palmovka a PORG Ostrava. Velké poděko-
vání patří také žákům ze ZŠ Vrdy, kteří posílali dárcovské SMS a vytvořili „Srdce pro Debru“. 
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Kde všude během adventu probíhali sbírky a akce pro pacienty s nemocí motýlích křídel?  

 2. a 13. 12., MĚLNÍK, ADVENTNÍ KONCERTY 

 6. 12. BRNO, DOBROTRH MENDELU 

 8. 12. ČESKÁ OLEŠNÁ, VÁNOCE NA NEČISTO PRO MOTÝLÍ KŘÍDLA 

 11. 12. OLOMOUC, VÁNOČNÍ PUNČ 

 11. 12. ZLATÉ HORY, CHARITATIVNÍ VÁNOČNÍ ODPOLEDNE   

DĚKUJEME VŠEM KTEŘÍ V ROCE 2018 POMÁHALI SPOLU S NÁMI LIDEM S NEMOCÍ MOTÝLÍCH KŘÍDEL  
A TĚŠÍME SE NA DALŠÍ SPOLUPRÁCI A SETKÁVÁNÍ V NOVÉM ROCE! 



DĚKUJEME VŠEM PARTNERŮM, KTEŘÍ POMÁHAJÍ SPOLEČNĚ S NÁMI: 

Dotace:  

Hlavní partneři: 

Partneři: 

Podpořili nás: 
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