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Drazí podporovatelé, milí pacienti, přátelé, celá DEBRA rodino, 
zdravím  vás všechny v tomto krásném adventním čase, z celého srdce bych vám všem rád poděkoval za vše, co 
jste v uplynulé čase udělali pro druhé, za vaše obrovské nasazení pro Motýlky. Děkuji vám jménem celé DEBRA 
rodiny za vaši pomoc finanční, materiální, za vlídná a povzbudivá slova pro naše velké bojovníky. Vážíme si   
toho, že jste tu stále s námi a že jste nám nablízku. Jsem vděčný, že toho mohu být součástí a pomáhat         
společně s vámi tam, kde je třeba. Vážíme si každé pomoci a nebereme ji jako samozřejmost. Vaše podpora nás 
nabíjí a dává nám energii do společné práce, kterou již 15 let DEBRA ČR vytváří na podporu malých i velkých 
bojovníků s nemocí motýlích křídel. 

Rád bych také poděkoval celému DEBRA týmu a  vám  všem, kteří pomoci druhým věnujete kus sebe, kus svého 
času a energie. Za obětavou práci, která je vytvářena srdcem, děkuji také paní prim. Haně Bučkové a všem   
odborníkům klinického EB Centra ČR a sestřičkám. Určitě nezapomínáme také na Jitku Čvančarovou, které   
děkujeme za neutuchající podporu, obrovský dík pak patří Liběně Rochové a Lukášovi Musilovi, Danu Šenkýřovi 
a mnohým dalším. Děkuji také Pavlíně Markové a přeji jí, ať si naplno užívá krásné a intenzivní období, které ji 
brzy čeká. 
 
Za celou DEBRA ČR vám příjemné prožití svátků vánočních a šťastný nový rok přeje Váš Pavel Melichárek 

 
 
 
 
 

„Každý jsme anděl s jedním křídlem… 
Abychom vzlétli, musíme se obejmout.“ 
Luciano De Crescenzo 

     

    5. - 7. 2. 2020      DEBRA Road Trip 

     26. 2. 2020         Den vzácných onemocnění - Brno - Mendelianum 

     27. 2. 2020         Den vzácných onemocnění - Praha – Vnitroblock       

  13. - 15. 3. 2020   Dámský víkend v Lázních Poděbrady (více informací na str. 2) 

  24. - 26. 4. 2020   Konference DEBRA ČR - Brno 

  19. - 24. 7. 2020   Letní ozdravný pobyt - Radešín 

Plánované akce na rok 2020 
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Za odpočinkem do Poděbrad 
 

Na podzim 2019 se uskutečnil pilotní wellness pobyt maminek nemocných dětí s EB a žen s EB (s mírnými 
projevy).  Tato akce vzešla zcela z řad našich klientek a DEBRA ČR ji pouze podpořila příspěvkem. 

Dle zážitků zúčastněných byl víkend báječným        
odreagováním a byla zde možnost načerpat nové síly. 
Samy dámy o víkendu řekly: 
„Pro některé z nás to byl první výlet (např. po 7      
letech) bez přítomnosti malého pacienta.                   
Po lázeňských procedurách naše těla omládla a            
načerpala sílu na další boj s touto nemocí. Tento     
pobyt nám prospěl nejen na těle, ale i na duši. Předaly 
jsme si mnoho zkušeností, někdo pečoval o nás, a 
navíc díky dobré náladě jsme potrápily naše bránice 

smíchem. Byl to úžasný víkend a těšíme se na další 
příležitost se takto sejít.“ 
A tak abychom tuto skvělou akci podpořili, rozhodli 
jsme se pobyt zopakovat.  
Tentokrát pojedeme 13. – 15. 3. 2020 do Lázní      
Poděbrady, kde se nabízí wellness pobyt plný       
relaxace, který si můžete užít nejen v hotelu, ale i  
procházkou po krásách Poděbrad. Poděbrady jsou 
velmi dobře dostupné i vlakem z různých koutů České 
republiky. 
 

Podmínky účasti: 
 Pobyt je určen pro maminky, které pečují                   

o nemocné dítě s EB 
 Pobyt je určen pro ženy s EB (i mladší ročníky) 
 Ubytování je ve 2 lůžkových pokojích (prosíme, aby 

jste se domluvily, s kým chcete bydlet) 
 Pobyt je bez partnerů a dětí 
 Na pobyt je nástup již v pátek po obědě 
 Zaplacení účastnického poplatku před pobytem:  

500 Kč na osobu 
 

WELLNESS POBYT 
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(MiH) 

Ze strany DEBRA ČR budete mít zajištěno ubytování    
v hotelu Bellevue Tlapák****, polopenzi, lázeňské 
procedury (přísadová koupel, částečná masáž,        
parafínový zábal, návštěva solné jeskyně), poukázku 
do kavárny a zaplacení lázeňské pobytové taxy.        
Čas strávený v Poděbradech, kromě procedur, nebude 
nijak zvlášť organizovaný a je na každé z vás, jak s ním 
naložíte. Odpočinek si tak můžete zpestřit procházkou 
kolem Labe, po kolonádě či navštívit třeba místní kino. 
Samozřejmě čas můžeme trávit i společně dle         
domluvy. 
Ve vaší režii je především oběd, cestovné a případné 
parkování. 

Přihlášky přijímáme do 27.1.2020 a to jednou z níže 
uvedených forem: 
 přihlášku, kterou naleznete zde:                       

https://forms.gle/8eyCeKhPE1Z6eiWz9 
 přihlášení přes aktualitu na www.ebcentrum.cz a 

www.debra.cz - aktualita Wellness pobyt 
 kontaktujte Michaelu Halbrštátovou na e-mail:   

michaela.halbrstatova@debra.cz,                           
tel.: 773 982 299 

 
Účastnický poplatek 500 Kč není vratný a je potřeba 
ho uhradit do 31.1.2020 na účet DEBRA ČR: 
2039957319/0800, variabilní symbol: 13032020 
 
Vzhledem k tomu, že se jako účastnice pouze          
spolupodílíte na zaplacení nákladů na wellness pobyt, 
v případě vašeho odstoupení se storno poplatky řídí 
podmínkami danými Lázněmi Poděbrady, které jsou 
uvedeny na www.lazne-podebrady.cz/vseobecne-
smluvni-podminky. Storno podmínky si každý 
z účastníků hradí sám v případě, že nebude              
nepřítomnost na pobytu podložena lékařskou zprávou 
vás či vašeho dítěte. 
 
Pánové nemusí smutnit. Pánský víkend v režii pana 
ředitele DEBRA ČR je také v plánu. :-) 

 

mailto:michaela.halbrstatova@debra.cz
https://www.lazne-podebrady.cz/vseobecne-smluvni-podminky
https://www.lazne-podebrady.cz/vseobecne-smluvni-podminky


 

Z EB CENTRA ČR 

 3 

Snazší cesta pacientů se vzácným onemocněním k nejmodernějším lékům  
a zdravotnickým materiálům 
 

Dne 1.10.2019 vstoupila v platnost novela Zákona č. 48/1997 Sb. 
 
Co to znamená pro pacienty s EB? 

Krytí velkých rozměrů dál předepisuje dermatolog 
pacientům s generalizovanou formou EB v EB Centru 
ČR. Vykazuje se pod signálním kódem 09565.  

Materiál  musí schválit revizní lékař, proto se           
požadavky ze strany pacienta musí na kožní             
ambulanci hlásit měsíc dopředu. 
 
Pokud by  výjimečně krytí pacientům došlo, nově   
může i krytí velkých rozměrů předepisovat pacientům 
s EB generalizovanou formou lékař v místě bydliště. 

Novela zákona je zejména přínosem pro lehčí formy 
EB, kdy atraumatické krytí  menších rozměrů píší    
pacientům lékaři (PLDD, VPL) v místě bydliště, dle  
doporučení dermatologa z EB Centra. 
 
Pro lehčí formy předpis velkých rozměrů nemá smysl. 
Otevřené balení ztrácí po delší době své vlastnosti 
(kontaminace, materiál ztrácí funkční vlastnosti). 

(HB) 
 

 

Návštěva přední světové odbornice na problematiku kožních onemocnění v Brně  
 

Prof. Birgitte Lane doprovázela svého muže, kterému byl udělen čestný doktorát MU v Brně. 
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Prof. Birgitte Lane  s více jak 250 vědeckými pracemi 
během své dosavadní vědecké kariéry stanovila mole-
kulární podstatu u více než 15 různých kožních one-
mocnění. Jako první ve svých studiích ukázala spoji-
tost mezi epidermolysis bullosa simplex a geny pro 
keratin 5 (Nature. 1992 Mar 19;356(6366)) a plectin 
(Nat Genet. 1996 Aug;13(4)). Proto při návštěvě Brna 
projevila zájem setkat se s členy týmu EB Centra FN 
Brno (molekulárním biologem doc. Fajkusovou,      
koordinátorem EB Centra prim. Bučkovou                       
a ředitelem pacientské organizace DEBRA  ČR 
Ing.  Melichárkem)  
 

 

Setkání se uskutečnilo 19. listopadu 2019 na            
půdě MOU v Brně. Plánované půl hodinového          
setkání  se protáhlo na  dvouhodinovou diskusi            
o poznatcích v diagnostice a výzkumu EB, byly            
nastíněny různorodé pohledy a přístupy odborníků k 
problematice EB ve světě a také specifika, která má 
každá jednotlivá DEBRA organizace.   
Prof. Birgitte Lane  pozitivně hodnotila propracovaný 
způsob péče o pacienty v EB Centru FN Brno, zaujalo 
ji  pojetí osvětových kampaní DEBRA ČR, tak přístup 

DEBRA organizace k pacientům . 
Nyní působí prof. Lane ve výzkumném týmu v Singa-
puru, angažuje se v DEBRA Singapur, která byla zalo-
žena nedávno.  Přístup k EB pacientům je taky odliš-
ný,  lékaři individuálně vyjíždějí za pacienty, kterých je 
zatím jen na desítky.  
S profesorkou Lane se uvidíme v lednu 2020              
na 1. Globální kongresu o EB v Londýně, a těší nás, že 
projevila zájem navštívit EB Centrum FN Brno a       
DEBRA ČR při další návštěvě  Brna. 

(HB) 
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Dříve, než se narodí… 
(aneb proč jít na genetiku, když máme v rodině EB a plánujeme těhotenství) 
 

Epidermolysis bullosa (EB) – nemoc motýlích křídel - je většinou dědičné onemocnění. Dědičná onemocnění 
mají nepříjemnou vlastnost, mohou se v rodině opakovat. EB je obvykle v každé rodině způsobena jinou   
genetickou změnou nebo změnami a má různé typy dědičnosti. To znamená, že v každé rodině a u různých 
příbuzných pacienta, je riziko opakování nemoci různé. Tady určitě platí, že každý jsme jedinečný neboli 
„Všichni jsme GENiální“.  

Pro každého člena rodiny je důležité vědět, že se EB 
v rodině objevila a zda má riziko EB pro sebe nebo pro 
své děti. To je zásadní důvod proto, aby každý pacient 
a následně i jeho rodiče, sourozenci, ale i další        
příbuzní navštívili genetickou ambulanci. Lékař       
genetik s vámi prodiskutuje možnosti vyšetření,     
sestaví rodokmen rodiny a většinou nabídne odběr 
krve na molekulárně genetické vyšetření - nejdříve u 
pacienta. V genetických laboratořích pak naši         
kolegové, molekulární biologové, provedou analýzu 
genů, které jsou s EB spojovány.  Toto vyšetření odhalí 
příčinu EB a typ dědičnosti EB v rodině. Známe-li příči-

nu EB u pacienta můžeme nabídnout cílené moleku-
lárně genetické vyšetření u rodičů a dalších příbuz-
ných pacienta.  
Pokud EB pacient nebo někdo v jeho rodině plánuje 
těhotenství, měli by oba partneři včas navštívit ambu-
lanci lékařské genetiky. Vždy je dobré v takovém    
případě znovu probrat výsledky genetických vyšetření 
v rodině a upřesnit riziko EB pro plánované miminko. 
Většinou je třeba doplnit také molekulárně genetické 
vyšetření u partnera nebo partnerky, v jejichž rodině 
se EB nevyskytla. 
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Pokud z vyšetření partnerů vyplyne zvýšené riziko EB 
u potomků, bývá obvykle vysoké. Podle typu dědič-
nosti je to 25 nebo 50 %. Proto partnerům, kteří takto 
vysoké riziko EB pro potomky mají, nabízíme         
možnosti, jak nemoc včas poznat u ještě nenarozené-
ho dítěte. Partneři se mohou rozhodnout buď pro 
vyšetření až v těhotenství (prenatální vyšetření) nebo 
zvolí tzv. preimplantační vyšetření. Tento postup je 
spojen s umělým oplodněním a genetickým             
vyšetřením embryí před jejich přenosem do dělohy 
maminky. 
Záchyt EB u plodu v těhotenství (prenatální vyšetření) 
nabízí rodině dvě možnosti, jak situaci řešit. Rodina 

může zvolit ukončení těhotenství ze zdravotní –     
genetické indikace nebo pokračování těhotenství 
s perspektivou narození dítěte s EB.  
Při preimplantačním genetickém vyšetření musí part-
neři využít metody umělého oplodnění.  Po oplodnění 
„ve zkumavce“ lze z vyvíjejících se embryí odebrat 
několik buněk, které nesou genetickou informaci bu-
doucího dítěte. Cíleným vyšetřením těchto buněk zjis-
tíme, zda embryo má či nemá dispozici pro EB, která 
se vyskytuje v rodině.  Po preimplantačním genetic-
kém vyšetření se do dělohy maminky přenáší embryo, 
které nenese dispozici pro vyšetřovaný typ EB.  
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Podmínkou pro prenatální nebo preimplantační     
vyšetření je genetické poradenství a genetické       
laboratorní vyšetření rodiny, které před těhotenstvím 
nebo před zahájením cyklu umělého oplodnění      
objasní příčinu EB v rodině. 
Rodiny, ve kterých žijí EB pacienti by měli              
kontaktovat genetiky EB Centra nejen při prvním 
vyšetření, ale opakovaně a především před            
plánováním rodičovství.  
Rádi s EB pacientem nebo jeho příbuznými probere-
me nejen rizika opakování EB ve vaší rodině, ale i 
možnosti preventivních vyšetření příbuzných,         
partnerů či partnerek i možnosti vyšetření EB u ještě 

nenarozených dětí.   
V případě, že někdo v rodině plánuje těhotenství, měl 
by včas, ještě před otěhotněním, navštívit genetickou 
ambulanci a probrat rizika i možnosti vyšetření. Ně-
která prenatální vyšetření mohou být spojena 
s finančními náklady. Pomoc s jejich úhradou lze pak 
konzultovat s pracovnicemi DEBRA ČR. 
 
Klinické genetiky EB Centra FN Brno najdete na         
Oddělení lékařské genetiky v Dětské nemocnici. Rádi 
se vám budou věnovat lékařky Renata Gaillyová a  
Jana Šoukalová. Termín lze domluvit                 
na telefonním čísle 532 234 490.  (RG) 

ENZYMEL®: Enzymová podpora ústní hygieny                       
při zánětlivých stavech  
 

Přípravky ENZYMEL® jsou významnými pomocníky pro účinnou hygienu při 
zánětlivých onemocnění dutiny ústní a při poruchách polykání. Jsou velmi 
šetrné a přitom účinné.  

Jedná se o jediné produkty na trhu určené k ústní   
hygieně, které obsahují proteolytické enzymy. Byly 
vyvinuty ve spolupráci s řadou odborných pracovišť 
tak, aby co nejlépe odpovídaly skutečným potřebám 
pacientů s nejrůznějšími obtížemi v dutině ústní a   
přitom, aby jejich složení bylo maximálně šetrné.   
Zubní pasty obsahují fluorid pro remineralizaci      
skloviny.  

Mukoadhezivní gely díky schopnosti přilnout              
ke sliznici prodlužují dobu působení proteolytických 
enzymů. Zároveň pomáhají udržovat sliznice vlhké, 
což ocení pacienti trpící jejich vysycháním.  

Proteolytické enzymy pomáhají: 

 optimalizovat průběh zánětlivé reakce a    
bránit výskytu opakujících se zánětů 

 podporovat přirozenou funkci sliznic  

 snižovat otok dásní a sliznic a tím i snížení 
bolestivosti 
 potlačovat přilnavost bakterií a kvasinek k 
zubům, dásním a sliznicím a redukovat tvorbu 
plaku 
 zvyšovat antimikrobiální účinek antiseptik  
 zlepšovat domácí hygienu a obnovovat       
přirozeného prostředí v dutině ústní (PS) 
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Vážení a milí motýlci, 

srdečně vás zdravím. Jsou to už čtyři roky, co jsem přerušila svoji práci sociální pracovnice v DEBRA ČR, abych 
se mohla naplno těšit a věnovat svému děťátku a rodině. A byl to krásný čas.  

A proto Pavlíně Markové, která mne toho času zastoupila, a nyní jsme se   
mohly za stejně příjemných okolností vystřídat, přeji mnoho radosti a zdraví, ať 
už v době očekávání narození dítěte, tak v  roli maminky. Stejně tak, jak jsem 
se těšila z mateřství, se cítím i dnes, když se vracím mezi vás a tým  DEBRA ČR.  

Od 1. října 2019 jsem vám opět k dispozici v otázkách sociálního poradenství, 
sepisování podpor a vyřizování žádostí o čerpání z veřejné sbírky. Na starosti 
budu mít i různé aktivity jako je např. výroční konference a další. Tak jak jste 
byli zvyklí doposud, neváhejte se na DEBRA ČR obracet. Můžeme se vidět    
osobně, napsat si, či zavolat.  

Jaké jsou příspěvky a výhody pro zdravotně postižené? 

Příspěvek na péči 

Průkaz osoby se zdravotním postižením 

Příspěvek na mobilitu  

Příspěvek na zvláštní pomůcku 

Příspěvek na pořízení motorového vozidla  

Parkovací karta a vyhrazené parkovací místo 

Příspěvek na úpravu bytu   

Sociální poradenství v praxi 
 
Pacienti s EB a jejich rodinní příslušníci se často ptají, na co mají nárok a kdo jim kromě lékařů v jejich neleh-
ké každodenní situaci může pomoci. Proto pro zopakování uvádím základní informace, které mohou na ně-
které prvotní otázky odpovědět.  

Kdo vám může pomoci? 
Existuje řada odborných služeb, které vás/vašeho blíz-
kého mohou podpořit: 
 
Pečovatelská služba 

je určena všem, kteří z různých důvodů (zdravotní 
stav, ubývající fyzické síly), potřebují pomoc druhých a 
přitom chtějí dál žít doma. Služba pomůže i rodinám 
s dětmi, např. v případě onemocnění pečující osoby, 
dítěte či při narození vícerčat. 

Vhodně nastavená pečovatelská služba může převzít 
část či většinu péče o vás/vašeho blízkého. Po do-

mluvě pečovatel/ka dochází do domácnosti a pomáhá 
s hygienou, oblékáním, přípravou i podáním jídla ne-
bo například s doprovodem k lékaři.  

 

Home care (domácí zdravotní služba) 

zajistí potřebnou zdravotní péči v domácím prostředí, 
jako je např. ošetření otevřených ran, vývodů, přípra-
va a podávání léků včetně aplikace injekcí, měření 
krevního tlaku nebo i poskytování rehabilitační péče. 
Službu zajišťují kvalifikované zdravotní sestry a je hra-
zena ze zdravotního pojištění na základě předpisu 
praktického lékaře. 

(LP) 

Kontakty na mne - e-mail: lada.pazourkova@debra.cz, telefon: 773 682 299.  

http://www.rett-cz.com/rettuv-syndrom/pro-pecujici/prispevky-a-vyhody-pro-zdravotne-postizene/prispevek-na-peci/
http://www.rett-cz.com/rettuv-syndrom/pro-pecujici/prispevky-a-vyhody-pro-zdravotne-postizene/prukaz-osoby-se-zp/
http://www.rett-cz.com/rettuv-syndrom/pro-pecujici/prispevky-a-vyhody-pro-zdravotne-postizene/prispevek-na-mobilitu/
http://www.rett-cz.com/rettuv-syndrom/pro-pecujici/prispevky-a-vyhody-pro-zdravotne-postizene/prispevek-na-zvlastni-pomucku/
http://www.rett-cz.com/rettuv-syndrom/pro-pecujici/prispevky-a-vyhody-pro-zdravotne-postizene/prispevek-na-porizeni-motoroveho-vozidla/
http://www.rett-cz.com/rettuv-syndrom/pro-pecujici/prispevky-a-vyhody-pro-zdravotne-postizene/parkovaci-karta-a-vyhrazene-parkovaci-misto/
http://www.rett-cz.com/rettuv-syndrom/pro-pecujici/prispevky-a-vyhody-pro-zdravotne-postizene/prispevek-na-upravu-bytu/
mailto:lada.pazourkova@debra.cz
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Denní stacionář a centrum denních služeb 

jednou z možností, jak zajistit péči o lidi, kteří nemo-
hou zůstat sami doma ani po část dne, a přesto chtějí 
žít ve svém domácím prostředí, je využití péče v den-
ním stacionáři / centru denních služeb, které funguje 
v průběhu všedních dní, od rána do odpoledních ho-
din a často zajišťuje či zprostředkovává také přepravu 
uživatelů tam i zpět. Podporu denního stacionáře / 
centra denních služeb je možné v případě potřeby 
ještě doplnit, např. využíváním pečovatelské služby 
večer či o víkendech. 

Odlehčovací služba 

umožní pečujícím osobám odpočinout si od každo-
denní péče o svého blízkého (v době dovolené či třeba 
onemocnění) a blízkého krátkodobě přenechat v péči 
pobytové odlehčovací služby (poskytované například 
v některých domovech pro seniory) nebo terénní od-

lehčovací služby, která zajišťuje péči u uživatelů do-
ma.   

Osobní asistence 

jedná se o alternativu k pečovatelské službě, která 
funguje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Pomáhá uživa-
telům jak v jejich domácnosti, tak i mimo domov. Její 
pracovníci doprovázejí a asistují při základních potře-
bách, jako je oblékání, hygiena, nákup, příprava stra-
vy, při cestě na úřad, k lékaři, ale i při sportu nebo 
jiném způsobu trávení volného času. 

Krizové linky pomoci 

fungují pro každého, kdo se ocitne v jakékoliv krizové 
situaci, včetně pečujících blízkých osob, cítí-li obavy, 
úzkost, stres nebo vyčerpání. Linky poskytují také zá-
kladní poradenství v sociální oblasti. Pokud jejich tele-
fonní číslo začíná 800…, je možné na ně volat zdarma. 

Půjčovna kompenzačních pomůcek 

zhoršuje-li se zdravotní stav, kvalitu života může zlep-
šit celá řada kompenzačních pomůcek.  Ať už jde o 
berle, chodítko, nástavec na WC, sedátko do vany, 
polohovací postel či vozík, je dobré si je nejdříve půjčit 
a vyzkoušet. Existuje řada typů kompenzačních pomů-
cek, které se liší kvalitou i cenou. Zapůjčení pomůcek 
(obvykle ve specializovaných půjčovnách, u některých 
poskytovatelů sociálních služeb, domácí zdravotní 
péče nebo v hospicích) bývá mírně zpoplatněno. Roz-
hodnete-li se pomůcku zakoupit, poukaz předepíše 
praktický lékař nebo specialista. Na některé speciální 
pomůcky je možné žádat o příspěvek na úřadu práce. 
S výběrem vhodné pomůcky může pomoci také pečo-
vatelská služba.  

Speciální přepravní služba 

poskytují ji organizace, které na objednání zajišťují 
přepravu ve speciálně upravených vozidlech, kam je 
potřeba (k lékaři, k příbuzným apod.). Službu vykoná-
vají školení pracovníci, kteří pomáhají také 
s přesunem uživatele z domácnosti do vozu a samo-
zřejmě také na místo, kam jej dopravují. 

 Všechny uvedené služby (s výjimkou domácí 
zdravotní péče) bývají poskytovány za poplatek. 
Na úhradu sociálních služeb lze využít příspěvek 
na péči, který je lidem pravidelně vyplácen dle 
stupně jejich závislosti na pomoci.   

 
Zdroj: https://zitdoma.cz/hledam-pomoc/kdo-vam-
muze-pomoci/ 

http://zitdoma.cz/hledam-pomoc/muzete-si-peci-doma-financne-dovolit/


 

Otevřený dopis všem, kteří se nebojí přidat ruku k dílu 

Moji milí, povím vám příběh... 

A je to i váš příběh. Spojili jsme se v něm, abychom společně pomohli lidem, kteří žijí s nesmírně těžkým a 
nevyléčitelným onemocněním. Složitých situací, které s sebou nese život s nemocí motýlích křídel, je tak 
moc, že je nikdo nedokáže vyjmenovat.  

OSVĚTA 
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Na počátku všeho stála Jitka Čvančarová, která s hou-
ževnatostí sobě vlastní před 10 lety začala bojovat za 
to, aby všichni (!!) věděli, co je nemoc motýlích křídel. 
Aby se už nikdy nestalo, že naše milé pacienty někdo 
vyhodí z restaurace, bude se jich štítit, nebude si s 
nimi hrát ani bavit... V té době přivedla k DEBRA ČR 
řadu skvělých osobností a mezi nimi i Liběnu Rocho-
vou a o pár let později i Lukáše Musila. Jim dvěma pak 
se svou obvyklou laskavostí a razancí do srdcí vstoupi-
ly Olgy Joklové a díky nim už s námi zůstali, spojili svo-
je tvůrčí i osobnostní síly a vloni společně vytvořili 
exkluzivní kolekci, úžasný projekt a skvělý počin 
NADOTEK. 

Liběna a Lukáš chtěli tvořit nejen pro pacienty, ale 
hlavně s nimi. Proto letos na DEBRA ČR ozdravném 
pobytu společně vytvořili krásné dílo, které se stalo 
předlohou pro potisk látek, z nichž je ušitá celá nová 
kolekce NADOTEK II. Každé tričko, mikina či šála tak 
nesou dotek pacientů.  
Své doteky jste pak přidali i vy. Celá řada skvělých lidí, 
kteří jste se svým dílem přidali k projektu a posunuli 
tak jeho smysl ještě o kus dál. Všichni, kteří se na 
NADOTEK podílejí mu dodávají zvláštní auru a energii. 
Být NADOTEK se díky vám stalo synonymem pomoci 
lidem s nemocí motýlích křídel.  

Být NADOTEK může mít různé podoby... Vy už jste a 
my věříme, že k Vám přibudou i další lidé a ti také 
pomohou těm, kteří mají kůži křehkou jako motýlí 
křídla, ale vlídný dotek jim neublíží.    
 
Jsme vděční, že i díky vám můžeme už podruhé vyprá-
vět tento příběh. Ještě není úplně u konce, ale věří-
me, že dopadne stejně dobře, jako ten předchozí. 
Nesmírně si ceníme vašeho úžasného přístupu k naší 
společné práci, empatie a radosti, kterou jste do 

NADOTEK vložili... Díky této synergii je NADOTEK stále 
"v"esmírný tak, jak ho Liběna Rochová před téměř 
dvěma lety přichystala a vymyslela... Děkujeme!!!   
 
Každý rok - přísahám, že ano :( - se mi stane, že na 
někoho zapomenu zrovna ve chvíli, kdy to opravdu 
není vhodné - když chci všem poděkovat.  
Můžu se té chybě vyhnout tím, že poděkuji obecně 
"všem", ale risknu to, protože každý zvlášť si to straš-
ně moc zasloužíte…                                                    (MH) 

Poděkování patří: 
Jitce Čvančarové, Liběně Rochové, Lukášovi Musilovi, všem pacientům s nemocí motýlích křídel za jejich odvahu, které se všichni ostatní učíme!!! 
Ondrovi Rytířovi a jeho kolegům z Refresh.cz, Madlence Rochové, Honzovi Činčerovi, Alžbětě Plívové, Hance Knížové, Kubovi Jahnovi, Jean-
Claudovi, Markétce Jandové, Lucce Klímové, Dášce Krškové, Lukášovi Radilovi, Martině Lowe, Janě Zielinski a jejímu týmu na Designbloku, Lukášovi 
Žďárskému a Honzovi Chundelovi z Vnitroblocku, 
Velké díky  patří též všem partnerům osvětového projektu, kteří jsou uvedeni na předposlední stránce DEBRA Novin. 

                                                                                                                               Prosinec č. 4 / 2019   
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Šalina v Brně - pojďte se také svést 
 

Jistě se k vám dostalo, že máme svoji šalinu. Díky laskavé podpoře Dopravního podniku města Brna                           
a HARTMANN-RICO může, od letošního léta až do léta příštího roku, Brno brázdit šalina.  
 

A ne ledajaká! Tuhle člověk prostě nemůže              

přehlédnout, už z dálky kresby motýlů napovídají, že 

tady jde o něco víc. Pokřtili jsme ji na oslavě 150 let 

dopravního podniku. Patronkami byly paní primářka          

Bučková a paní primátorka Vaňková, která zároveň 

nad křtem převzala záštitu. Dále byli přítomni pan 

generální ředitel dopravního podniku Havránek, ředi-

tel HARTMANN-RICO pan Třeška a za DEBRA ČR pan 

Melichárek.      

Tramvaj potkáte na lince č. 1, která projíždí snad celé 

Brno a informuje nejen o nemoci motýlích křídel, ale 

také vypráví příběhy pacientů. Každé svezení tak   

může být pro cestujícího zároveň cesta do světa    

pacientů.  Pomůže pochopit, čemu pacienti čelí a jak 

jim může pomoci. Doporučujeme tedy vyrazit           

na malý výlet po trase linky č. 1 a využít k tomu naši 

šalinu. Kromě brněnského Výstaviště můžete po trase 

vidět také Zoo a dojet až na brněnskou přehradu. 

Číslo vozu je 1527. 

Koncert Tomáše Kluse pro DEBRA ČR 
 

Po koncertu v Břevnovském klášteře v Praze jsme se přesunuli do Brna a stálo to za to! Spolupráce Divadla 
Husa na provázku a DEBRA ČR, jde už ruku v ruce nějaký čas. V kombinaci s Tomášem Klusem je to ale něco 
nového a neokoukaného, přesně to pak mohli zažít návštěvníci v září na tomto benefičním brněnském       
koncertě.  

Tomáš je srdcař, má nás rád a je to vidět.        

Koncert začal trochu překvapivě, ale bylo to    

velmi příjemné překvapení, vstupem pacientky s 

EB Petry Koudelkové a Jelen bandem. Poté už se 

mikrofonu chopil Tomáš a nenechal nikoho na 

pochybách, že je nejen výborný hudebník, ale 

také bavič a improvizátor. Hlediště bylo plné, 

nejen podporovatelů a sponzorů, ale také        

Motýlků a přátel DEBRA ČR. Pro návštěvníky bylo 

v rámci oslavy 15 let od založení organizace     

připraveno také pohoštění a mohli tak po        

koncertě strávit příjemnou chvíli v prostorách 

nádvoří divadla. Děkujeme Tomáši, poděkování 

patří také kapele Cílová skupina, Petře Koudelko-

vé a Jelen Band, děkujeme společnosti          

HARTMANN-RICO a Danovi Šenkýřovi, bez       

kterých by se tento jedinečný zážitek neuskuteč-

nil. Děkujeme také vám, kteří jste u toho byli 

s námi.  

(PM) 

(PM) 

Autory obrázků na tramvaji  jsou pacienti s nemocí motýlích křídel a to jmenovitě: 
Alžběta, Zuzana a Jana Erhardovy, Vojtěch Čermák, Veronika Charvátová, Vanesa 
Sergejeva, Samuel Marcin, Veronika Cimburová—děkujeme 



 

KNIHU 

Můj život v jeho tlapkách: Já ho držím za vodítko, on mě drží za srdce 

 
Wendy Hillingová trpí vzácnou genetickou vadou označovanou jako nemoc motýlích křídel. Ta způsobuje, že 
se jí při sebemenším nárazu trhá kůže a naskakují puchýře.  
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OBLEČENÍ  
Little Angel® - funkční oblečení nejen pro děti 
 
Dětský textil pod značkou Little Angel vyrábí DITA v. d. i. již přes 10 let. Je to jediný výrobce v ČR, který dostal 
licenci na používání termoregulačního materiálu Outlast® na dětské oblečení a textil. Celý sortiment Little 
Angel splňuje přísné vyhlášky pro výrobky určené dětem do věku tří let včetně příslušných atestů a prohláše-
ní o shodě, bez kterých nelze kojenecký textil na českém trhu prodávat. 

INSPIRACE NEJEN POD STROMEČEK NA ... 
                                                                                                                               Prosinec č. 4 / 2019   

Zlatý retrívr Ted, kterého Wendy spolu s „Psími spo-
lečníky“ vycvičila, je zřejmě jediným asistenčním psem 
v Británii, který je oporou osobě postižené touto ne-
mocí. Pomohl jí vrátil sebedůvěru a nezávislost. Wen-
dy se teď na Teda naprosto spoléhá a on už jí zachrá-
nil život tolikrát, že to přestala počítat. 
 
Můj život v jeho tlapkách je příběh, který dojme 

a zahřeje u srdce. Je o vztahu člověka a zvířete, 
o životě s postižením, o překonávání strastí stejně 
jako o mimořádných zvířecích schopnostech. Inspira-
tivní příběh o neobyčejném poutu mezi Wendy 
a Tedem je současně příběhem o autorčině podivu-
hodném životě, o její nemoci a celoživotním boji 
s nepřízní osudu i o tom, jaký převrat v jejím životě 
Ted způsobil.  

(Databazeknih.cz) 

(DITA) 



 

Prohřejeme naše žaludky 

 
Vlezlé počasí a málo slunečních paprsků už o sobě daly vědět. Takže do Hromnic si budeme muset počkat. 
Avšak na lenošení s knížkou, filmem a drinkem, který zahřeje po těle i po duši, je přesně ten správný čas.        
S knížkou a filmem vám neporadím, ovšem na nápoj nějaký ten tip dám. Inspiraci najdete níže. 
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NUTRIČNÍ PORADENSTVÍ 
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Pro některé z vás může uvaření toho čaje  navodit vzpomínky na letní ozdravný pobyt v Radešíně, kde jsme ten-
to čaj vařili v kotlíku. Jestlipak si někdo z vás vzpomene na přání, které jste měli při vhazování čajových lístků do 
kotlíku? Ovšem uvařte si ho všichni. Věřím, že vám učaruje (když ne na poprvé, tak na podruhé :-)).  

Yogi čaj (Dáta Masala) 

Ingredience na 2- 4 šálky: 
500 ml vody, směs koření na Yogi čaj (je možné zakou-
pit v čajovně nebo v obchodě s čaji; nebo je možné 
použít jednotlivé koření: 4 svitky skořice, 6 tobolek , 12 
hřebíčků, 1 hvězdička badyánu, kousek čerstvého zá-
zvoru. 1 lžička kuliček pepře), 2 lžíce sypaného černého 
čaje, 50 g třtinového cukru nebo medu, 250 ml plno-
tučného mléka 
 
Postup: 
Do hrnce dejte vodu spolu s kořením. Přiveďte k varu 
a nechejte pobublávat asi 20 minut. Stáhněte z ohně, 
přisypejte čaj a nechejte ještě 5 - 10 minut louhovat. 
Nálev přeceďte a přidejte do něj cukr/med a mléko. 
Rozdělte do šálků. 
 

Horká čokoláda 

Horká čokoláda. Teplé kouzlo v dlaních. Jen u té představy se mi sbíhají sliny. Proč si ji nedopřát? Pro ty, kteří 
potřebují navýšit svůj energetický příjem, mám dobrou zprávu. Je možná příprava s čokoládovým sippingem. 

Ingredience na 2 porce: 
160 g kvalitní čokolády, 500 ml mléka (je možné použít 
částečně i čokoládový sipping), 250 ml smetany ke šle-
hání, 1 lžička moučkového cukru, kakao nebo skořice 
na posypání 
 
Postup: 
V hrnci se silným dnem zahřívejte na středním plameni 
mléko a čokoládu, rozlámanou na kousky; stále míchej-
te. Po chvíli můžeme přilít i sipping. Nevaříme!!!
Ohřívejte těsně pod bodem varu a vymíchejte dohlad-
ka. Smetanu ušlehejte s moučkovým cukrem, ale ne 
úplně dotuha. 
Horkou čokoládu rozlijte do šálků, ozdobte šlehačkou 
a posypte kakaem nebo skořicí. 
 

(MH) 
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Beachvolejbalový turnaj 
 

V pátek 25. října 2019 se česká beachvolejbalová rodina sešla na tradiční akci Benefiční turnaj:  
Vyber si Vydraž si Zahraj si. Díky Daniele Resové mezi neziskovými organizacemi nechyběla ani DEBRA ČR.  
 

DĚKUJEME ZA PODPORU 
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Pro 10 neziskových organizací se dražilo 15 hráčů a 
během večera se vybralo 415 000,- během osmi roční-
ků se vybralo celkem 3 121 000,-.  
 
Jako i v loňském roce se pro DEBRA ČR dražila Daniela 
Resová, která byla letos vydražena za nejvyšší cenu, a 
to za 56 000,-. Radost byla obrovská, děkujeme! :-) 

Daniela se v letošním roce spolu s Terezou               
Kotlasovou staly mistryně ČR do 22 let, celý rok se jí 
dařilo u nás i ve světě. Sobotní benefiční turnaj v   
areálu Domyno vyhrál sice někdo jiný, ale my jsme 
byli Danielu osobně podpořit. Drželi jsme palce a fan-
dili jsme. Byl to úžasný zážitek vidět nejlepší                      
beachvolejbalisty v akci. 

Česká spořitelna jako partner DEBRA ČR 
 

V úterý 12. listopadu byla slavnostně otevřena nová pobočka České spořitelny na ulici Česká v  Brně. Partnerství 
mezi DEBRA ČR a Českou spořitelnou trvá již mnoho let a nese své plody. Jsme nejen klienty banky, spolupracuje-
me totiž také na poli společenské odpovědnosti.  
 

Česká spořitelna nám při této příležitosti darovala      
krásných 50.000 Kč, což je dle regionálního manažera 
historicky nejvyšší částka, jaká kdy byla charitativní     
organizaci v tomto regionu darována. Samotného       
otevření se zúčastnil také český dráhový cyklista a     
vicemistr světa Tomáš Bábek, kterého jsme nadchli    
činností organizace a snad ho brzy potkáme na nějaké 
naší akci. Zajímavostí také je, že banka na stejné adrese 
už jednou sídlila, trvalo však řadu let, než se sem zase 
mohla vrátit a otevřít zrekonstruovanou pobočku. Ta ctí 
architektonická specifika budovy s industriálními prvky, 
zároveň ale vytváří moderní a mladistvý prostor. Zastav-
te se určitě na ulici Česká č. 9 v Brně, když budete mít      
cestu!  
                                                                                            (PM) 

(JE) 



 

DĚKUJEME VŠEM PARTNERŮM, KTEŘÍ POMÁHAJÍ SPOLEČNĚ S NÁMI: 

Dotace: 

Hlavní partneři: 

Partneři: 

Podpořili nás: 

Partneři osvětového projektu DEBRA ČR: 

DEBRA ČR může poskytovat své služby a dále se rozvíjet díky podpoře dárců. Stále nás těší, a nebereme to 

jako samozřejmost, že se každý rok najdou podporovatelé, kteří se rozhodnou pomoci právě našim               

Motýlkům.  Vážíme si každé darované koruny, která pomáhá v naplňování našeho poslání a společného úsilí 

pomoci lidem s nemocí motýlích křídel a jejich rodinám. 

Děkujeme, že společně s námi pomáháte lidem s nemocí motýlích křídel a doufáme, že nám zachováte svoji 
přízeň i v následujících letech. 
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