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ČTVRTLETNÍK O ŽIVOTĚ S NEMOCÍ MOTÝLÍCH KŘÍDEL 
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ÚVODNÍK 

Vážení a milí pacienti, podporovatelé DEBRA ČR, vážení partneři, DEBRA rodino, 
 
máme za sebou několik nabitých měsíců plných krásných akcí DEBRY i pro DEBRU, pořádaných milými lidmi zve-
nčí, přáteli DEBRA ČR, kteří myslí na naše „Motýlky“ a chtějí pomoci, čehož si velice vážíme! 

Ráda bych na tomto místě poděkovala všem kolegyním z DEBRY, které se s dobrou náladou a elánem na akcích 
podílejí bez ohledu na jejich pracovní náplň. Velice si toho vážím, zvláště v dnešní době, kdy o skvělé pracovníky 
bojují neziskovky (a nejen ty) napříč ČR. Poprali jsme se s GDPR (směrnicí na ochranu osobních údajů) a mílový-
mi kroky pokračujeme také v přípravě nové koncepce osvětového projektu. Mám z něj letos nádherný pocit  
a jmenovitě chci na tomto místě poděkovat vážené dámě, paní Liběně Rochové, která projekt vzala od počátku 
pod svá ochranná křídla, posunuje jej neuvěřitelným způsobem kupředu a pro naše „Motýlky“ dýchá…  

Těšte se spolu s námi na následující měsíce. Přeji Vám všem krásné léto! 

 
         Za celý tým DEBRA ČR  
          

            Vaše Lucie Marková  

                                                                                                                      Červen   č. 2/ 2018   

Fotografie z benefičního golfového turnaje DEBRA Jamka pro motýlí křídla 

Více o akci se dočtete v článku na následující straně. 

Chcete mít aktuální přehled o tom, co se děje v naší organizaci?  
Sledujte nás na sociálních sítích facebooku @debracz a instagramu @debraczech i na webu www.debra.cz 



DEBRA Jamka pro motýlí křídla 2018 

Benefiční golfový turnaj DEBRA Jamka pro motýlí křídla v GOLF & Ski Resortu Kořenec přinesl nádherných 
142 500 Kč na podporu projektů pro pacienty s nemocí motýlích křídel a jejich rodiny. Ročník se šťastnou čís-
licí 13, této charitativní akce, se uskutečnil tentokráte v pátek 8. června 2018. Na golfové hřiště vyrazili hráči 
z partnerských firem i jednotlivci nadšení pro golf i pomoc těm, kteří to potřebují. 

Benefiční turnaj zahájil již tradičně ředitel Fakultní ne-
mocnice Brno, Roman Kraus, který udělil záštitu celé-
mu turnaji spolu s ředitelem resortu Vlastimilem Šte-
flem a s ředitelkou organizace DEBRA ČR, Lucií Marko-
vou. Hráče přivítali také zástupci partnerů turnaje, 
Sylwie Říhošková za společnost HARTMAN RICO a kraj-
ský ředitel společnosti FINHAUS, Adolf Vlk. Další vý-
znamnou osobností mezi hráči byl i herec a moderátor 
Aleš Zbořil, který je DEBRA Jamce věrný už mnoho let. 

Pro hráče byly na hřišti připraveny vložené soutěže 
„nearest to pin“ a „longest drive“ a také prodej lístků 
do tomboly, které pomohli navýšit výtěžek z turnaje ve 
prospěch „Motýlků“.  

Získané finanční prostředky budou využity na podporu 
projektů DEBRA ČR pro pacienty s nemocí motýlích 
křídel a jejich rodiny.  

Na Kořenci nechyběli ani zástupci pacientů s EB. Dora-
zila již tradičně Zuzka a její syn Samuel a také Honza a  
Tomáš s rodinami, aby podpořili celou akci a také zú-
častněným přiblížili, co obnáší život s nemocí motýlích 
křídel.  

Vzhledem ke krásnému počasí (s výjimkou jedné jarní 
spršky) si všichni den pořádně užili a děti i nehrající 
účastníci turnaje si mohli vyzkoušet driving i jízdu v 
golfovém autíčku.  

Velké poděkování patří hráčům, kteří se do turnaje 
zapojili. Věříme, že zábava i letos opravdu nevázla. Ač 
bylo letos mottem turnaje: "Učení golfu trvá dlouho 
ale...než se jej naučíte hrát obstojně, řekněte, při čem 
jiném strávíte tolik času konzumací dobrého alkoholu, 
jízdou na vozíku a s dobrým jídlem ?“…došlo i na vyhlá-
šení výherců, pro které vytvořil nádherné trofeje jeden 
z pacientů s EB, David, který se vyhlášení výsledků také 
osobně zúčastnil. Nechyběly ani věcné ceny jako např. 
dárkové balíčky od firemních partnerů. Kompletní vý-
sledkovou listinu z charitativního turnaje si můžete 
prohlédnout zde:   https://www.cgf.cz/cz/turnaje/
turnaje-vyhledavani/turnaj/vysledkova-listina?
id=534263612 

Vítězům gratulujeme a všem děkujeme za milou účast. 
Těšíme se již nyní spolu s Vámi na 14. ročník!!! 

Celkový výtěžek je složen z následujících částek: 

116 000 Kč - finanční dar od partnerů turnaje  
a přátel DEBRA ČR 

10 500 Kč - prodej FEE 

8 800 Kč - vložené soutěže 

7 200 Kč - tombola 
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Za finanční a další podporu děkujeme v letošním roce těmto společnostem: 

GENERÁLNÍ PARTNEŘI TURNAJE: 

    

  

                                                  
HLAVNÍ PARTNER TURNAJE:           MEDIÁLNÍ PARTNER: 
   
 

             
 
                                                  
Tradiční podporovatelé a dárci cen do turnaje: 

        
 
 
 

Za dobrovolnickou pomoc během turnaje děkujeme pracovnicím spol. HARTMANN – RICO.  

Za pomoc děkujeme také dobrovolnicím DEBRA ČR Andree Rybářové a Kristýně Koudelkové.                          (LM) 

https://www.cgf.cz/cz/turnaje/turnaje-vyhledavani/turnaj/vysledkova-listina?id=534263612
https://www.cgf.cz/cz/turnaje/turnaje-vyhledavani/turnaj/vysledkova-listina?id=534263612
https://www.cgf.cz/cz/turnaje/turnaje-vyhledavani/turnaj/vysledkova-listina?id=534263612


Osvětová kampaň DEBRA ČR na pomoc lidem s nemocí motýlích křídel 
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Liběna Rochová a Musa vytvořili novou oděvní značku.  
NADOTEK se představí na Designbloku 

Oděvní designérka Liběna Rochová a výtvarník Lukáš Musil (Musa) se spojili při práci na kolekci pro novou 
značku NADOTEK, inovativní osvětový projekt organizace DEBRA ČR, která v Česku pomáhá lidem s nemocí 
motýlích křídel. 

Protože nemoc motýlích křídel je na první pohled vidi-
telné onemocnění, lidé mají vůči pacientům řadu před-
sudků, které vedou nezřídka k urážlivému a dehones-
tujícímu chování. To má samozřejmě přímý vliv na je-
jich psychiku… Z minulosti ale víme, že soustavná osvě-
tová kampaň dokáže takovému nevhodnému chování 
zamezit a díky tomu se mohou naši pacienti cítit 
v životě i ve světě méně izolovaní a více součástí větši-
nové společnosti. To pak pozitivně ovlivňuje kvalitu 
jejich života.  

Proto v osvětové kampani nejen stále pokračujeme, 
ale snažíme se ji také inovovat. Po osmi úspěšných 
ročnících osvětového kalendáře přichází DEBRA ČR se 
zcela novým projektem, který pomůže šířit osvětu  
o EB. Jeho název je NADOTEK. 

Celý projekt vzniká díky dvěma osobnostem, které  
s DEBRA ČR již řadu let spolupracují. Oděvní designérka 
Liběna Rochová a výtvarník Lukáš Musil (Musa) společ-
ně vytvořili limitovanou kolekce oděvů a tenisek. Ta se 
pod značkou NADOTEK představí veřejnosti poprvé na 
podzimní mezinárodní přehlídce Designblok.  

„Práce v tandemu je dobrodružství,“ říká Liběna Rocho-
vá. „Lukášova tvorba se mi líbila dlouho, ale teprve 
myšlenka vzniku nové kolekce pro Debru, kterou mno-
ho let oba dva podporujeme, se stala tou správnou 
příležitostí, která nás spojila. Přála bych si, aby naše 
kolekce nesla poselství o životní síle a energii, které 

jsou právě u lidí s nemocí motýlích křídel tak výraznými 
atributy.“ 

„Je to úžasná zkušenost.“ připojuje se Musa. „Liběna je 
velmi energická a neúnavná. Její nadšení je nakažlivé, 
proto se nám spolu tak dobře pracuje. Nejdůležitější je 
ale účel, proč to všechno vzniká. Jsem moc rád, že moje 
tvorba může přímo pomoci lidem s nemocí motýlích 
křídel.“ 

„NADOTEK je odvážný projekt, který by nikdy nevznikl 
bez nápadů, pracovitosti a nadšení Liběny s Lukášem, 
kteří do něj dávají všechno. Jsem si jistá, že až kolekci 
na podzim představíme, nadšení budou jak milovníci 
módy, tak podporovatelé Debry, pro které jsme 
v předešlých letech vydávali autorské kalendáře. 
NADOTEK se stane součástí naší osvětové kampaně  
a veškerý výtěžek z prodeje kolekce bude věnován  
na pomoc pacientům s nemocí motýlích křídel. Proto  
i název projektu odkazuje ke křehkosti kůže lidí s tímto 
vrozeným onemocněním,“ říká patronka DEBRA ČR 
herečka Jitka Čvančarová. 

U značky NADOTEK se sešel výjimečný tým tvůrců. Ve-
dle Liběny Rochové a Musy se na novém projektu podí-
lejí fotografka Bet Orten, architektka Magdalena Ro-
chová či obalový designér Jan Činčera. Do projektu se 
zapojily i tak významné společnosti jako Baťa nebo 
Adler.  

(AP, MH) 

Liběna Rochová 

Grand designer 2015 a oděvní designérka roku 2015. Na české scéně, kterou velmi 
často zastupuje v zahraničí, působí řadu let. Její odborné předpoklady a schopnosti jí 
dovolily navrhovat divadelní, filmové a scénické kostýmy, umělecké objekty na tělo, 
toalety pro vystoupení zpěvaček i běžné civilní zakázky, kolekce pret-a-porter a ko-
nečně oblast nejprestižnější pro každého módního tvůrce, kolekce unikátních mode-
lů. Zaměřuje se na volnou a individuální tvorbu, která je více otevřená výtvarné než 
ryze oděvní formě. Od roku 2008 vede Ateliér designu oděvu a obuvi na UMPRUM.  

 

 

Lukáš Musil 

Lukáš Musil tvoří pod uměleckým jménem Musa. Nejprve si vytvořil světové reno-
mé na poli tatérské tvorby, od níž nicméně v posledních letech postupně odstupu-
je, aby se mohl věnovat velkoformátové malbě, která se v jeho podání stává mno-
hovrstevnatým komentářem k nadčasovým tématům i současným společenským 
problémům. 



Jarní setkání DEBRA rodiny - už po patnácté  

Patnáctou výroční konferenci DEBRA ČR navštívilo 30 pacientů a 46 rodinných příslušníků. Zúčastnila se také 
řada lékařů, vědeckých pracovníků i podporovatelů a partnerů organizace včetně zahraničních hostů. V rámci 
slavnostního zahájení byly opět předány Ceny motýlích křídel.  

Záštitu nad konferencí, která proběhla ve dnech 6. - 8. 
dubna 2018 v hotelu Avanti v Brně, převzal ředitel FN 
Brno MUDr. Roman Kraus, MBA, odborným garantem 
byla primářka Dětského kožního oddělení Pediatrické 
kliniky FN Brno MUDr. Hana Bučková, Ph.D. 

Tuto konferenci tradičně zahajuje páteční Gala večer, 
na kterém jsou předána ocenění pro ty, jimž do života 
zasáhla nemoc motýlích křídel – ať už osobního či pro-
fesního. Během večera se zde setkávají jak samotní 
pacienti – od batolat po dospělé – se svými blízkými, 
tak i lékaři, zdravotní sestry a také zástupci partner-
ských firem, které organizaci DEBRA podporují. 

Oceněná firma si pro DEBRA ČR navíc připravila nád-
herné překvapení. Přímo z rukou zástupce The Urgo 
Foundation, Gaela Matea, PhD. převzala ředitelka DE-
BRA ČR, Lucie Marková, šek ve výši 254 000 Kč na pod-
poru Klinické studie „Aplikace mesenchymálních buněk 
do otevřených ložisek na kůži pacientům s EB,“ kterou 
EB Centrum FN Brno realizuje ve spolupráci s Lékař-
skou fakultou Masarykovy univerzity v Brně za vý-
znamné podpory DEBRA ČR. 

Krásné keramické trofeje pro oceněné vyrobil opět 
David Marcikán, pacient s EB. Věcné ceny pro vítěze i 
všechny nominované pacienty věnovaly společnosti 
Mölnlycke Health Care, HARTMANN - RICO a FotoŠko-
da. Celý večer zpestřila svým vystoupením zpěvačka 
Lucie Fildánová. 

Sobota již byla určena programu pro rodiny s EB. Před-
náškový blok zahájila prim. MUDr. Hana Bučková, 
Ph.D. s přednáškou EB trochu jinak. Následoval příspě-
vek doc. RNDr. Lenky Fajkusové, CSc. O genové tera-
pii a jejím využití u pacientů s EB. Nechyběly informace 
z oblasti klinické genetiky od prim. MUDr. Rena-
ty Gaillyové Ph.D. a prim. MUDr. Radek Brauner 
z oddělení dětské rehabilitace opět nezklamal 
s krásným povídáním o léčebném účinku lidského do-
teku. Všemi velmi očekávané informace, jak pokročil 
projekt klinické studie „Aplikace mezenchymálních 
buněk pacientům s EB“ přednesli doc. MUDr. Dalibor 
Valík, Ph.D. a doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D. Nejen 
tomuto tématu se pak věnovala otevřená diskuze 
všech posluchačů i přednášejících. 

V odpoledním bloku proběhly prezentace ošetřovacího 
materiálu, výživy a oblečení pro pacienty s EB vystavu-
jících firem. Jejich stánky byly účastníkům konference k 
dispozici v průběhu celého dne.  

Na závěr konference představily pracovnice DEBRA ČR 
zajímavé projekty a plány na tento rok, včetně nabíd-
ky,  jak  se  do  nich  mohou  sami klienti zapojit – třeba  

Ceny motýlích křídel za uplynulý rok 2017 byly 
uděleny ve 3 kategoriích. Zde jsou jejich vítězové: 

  Pacient s EB a jeho rodina — Sergejevovi 

  Ošetřující lékař — MUDr. Dagmar Krejčí 

  Partner organizace — URGO Medical 
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při sestavování jídelníčku na letní ozdravný pobyt.  

O odborný program projevili zájem i naši kolegové  
ze slovenské organizace DEBRA SR. Jsme rádi, že se jim 
s námi líbilo a věříme, že to pro ně bylo užitečné setká-
ní. 

Děti se bavily se zdravotními klauny, ve tvořivé dílně i 
na skupinové aktivitě pod vedením psycholožky DEBRA 
ČR. Odpoledne pak děti v doprovodu dobrovolnic naší 
organizace a dobrovolníků ze společnosti Hartmann-
Rico vyrazily do Centra volného času Lužánky, odkud 
přišly s krásnými obrázky, spoustou zážitků a rozzáře-
nýma očima. 

Sobotní večer už probíhal v neformálním duchu. 
V neděli pak všichni vyrazili na cestu k domovu. 

Děkujeme všem, kteří se podíleli na průběhu letošní 
konference. 

XV. výroční konference DEBRA Česká republika se 
mohla uskutečnit díky laskavému přispění partnerů, 
kterým velmi děkujeme. 

(AG, LM, PJ) 

 

Generální partner: 

          

Hlavní partner:  Dotací podpořilo: 

              

Partneři konference: 

 Poděkování:   
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Nyní dotváříme program tak, aby 
vyhovoval všem účastníkům a záro-
veň oslovujeme odborníky, kteří by 
přijeli a formou individuálního pora-
denství poskytli odpovědi na otázky 
našich „Motýlků“ a jejich rodičů. 
Věříme, že vás program bude bavit 
minimálně stejně tolik, jak nás baví 
jeho tvoření. 

Snažili jsme se oslovit všechny věko-
vé skupiny našich pacientů. I pro 
teenagery nebo mladé dospělé mů-
že být ozdravný pobyt s DEBROU 
místem, kde se potkají se svými ka-
marády, kteří prožívají podobné sta-
rosti. Velmi pozitivně hodnotíme 
možnost sdílení vlastních zkušeností. 

V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na Pavlínu Ježkovou, pavlina.jezkova@debra-cz.org, 773 682 299.   (PJ) 

Blíží se letní pobyt s „Motýlky“! Bude to Hawaii :-)  

Pár dní nás dělí od týdenního ozdravného pobytu v Radešíně. Letní týdenní pobyt se bude konat jako 
v loňském roce v Balónovém hotelu v Radešíne (okr. Žďár nad Sázavou).  Celý pobyt se ponese v Havajských 
rytmech, v duchu přátelské a pohodové atmosféry.  

Pro rodiny s nemocí motýlích křídel 

Ubytování je zajištěno v hotelu Jenišov, vyblokováno je 
pro nás 55 lůžek v různě velkých pokojích. Hotel Jenišov 
se nachází v obci Horní Planá (okres Český Krumlov). 
Další užitečné informace naleznete  
na www.hoteljenisov.cz. 

Nejrychlejší cesta z Brna trvá přes tři hodiny, cesta 
z Prahy potom 2,5 hodiny. I přes velkou vzdálenost 
doufáme, že se opět shledáme v co nejširším počtu. 

Připravujeme program jak pro děti, tak i pro dospělé. 
Rádi bychom zachovali koncept z loňského roku, kdy 
byl víkendový pobyt věnován rodičům a pečovatelům o 
pacienty s nemocí motýlích křídel, jejichž práce je velmi 
náročná. 

Jako u všech DEBRA akcí platí, že dříve přijaté přihlášky 
mají přednost. Přihláška je součástí těchto novin. Pro ty 
z vás, kteří preferují elektronickou verzi, přihláška bude 
odeslána v druhé půlce července. Vyplněné přihlášky 
můžete posílat poštou na adresu: DEBRA ČR, z. ú., Čer-
nopolní 9, 613 00 Brno nebo na e-mailovou adresu: 
pavlina.jezkova@debra-cz.org. 

Těšíme se na viděnou! 
            (PJ,LR) 

Podzimní pobyt 

Stejně jako loni, i letos máme možnost se ještě před koncem roku vidět na podzimním víkendovém pobytu. 
Místo pobytu bude rok od roku jiné, abychom se mohli podívat po krásných místech naší republiky a zažili 
tak netradiční společné chvíle. Tentokrát jsme pro vás rezervovali termín 27. – 30. září 2018 v bezprostřední 
blízkosti naší největší vodní plochy – Lipno.  
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Pro rodiny s nemocí motýlích křídel 

Batátová polévka 

1 batát 
1 mrkev 
1 petržel 
¼ celeru 
2 stroužky česneku  
Kávová lžička rozmarýnu 
Olivový olej 
Sůl 
1 litr vývaru 
smetana 
 
Nakrájíme na kostky zeleninu, dáme na pečící papír, 
pokapeme olivovým olejem a pečeme v troubě cca ½ 
hodiny na 150°C. Během pečení promícháváme. 
Kávovou lžičku rozmarýnu vmícháme do hrnce s 1 li-
trem vývaru a společně vaříme 15 minut, přidáme upe-
čenou zeleninu a dle hustoty dolejeme vodu, osolíme 
dle chuti. 
V misce polévku zakápneme olivovým olejem, smeta-
nou a posypeme krutonky. 
 

Zelené špagety  

300 g uvařených špaget 
200 g parmazán 
180 g tofu 
3 stroužky česneku 
½ cibule 
2 cm másla  
Olivový olej 
Sůl, pepř, řeřicha  
 
 
Česnek nakrájíme na tenké plátky a cibulku nasekáme 
najemno. Obojí restujeme na olivovém oleji 1-2 minu-
ty. 
Přidáme na tenké proužky nakrájenou cuketu a restu-
jeme 10 minut do měkka. Přidáme nakrájené tofu. 
Opět 1-2 minuty restujeme, pak přidáme parmazán 
(trochu parmazánu si necháme na posypání hotového 
pokrmu). Nakonec přidáme 2-3 cm proužky másla, ať 
není pokrm suchý. Vše smícháme se špagetami a do-
chutíme solí a pepřem dle chuti.  
Na talíři posypeme zbytkem parmazánu a můžeme 
ozdobit řeřichou. 

Vítězný recept 

V minulém vydání DEBRA Novin jste mohli soutěžit o Xbox One S pro pacienty s EB. Pro zařazení do soutěže 
zasílali naši „Motýlci“ recepty na svá oblíbená jídla. Ty potom byly slosovány na výroční konferenci DEBRA 
ČR 7. 4. 2018. Z X boxu se radovala rodina Charvátova, která zaslala celé obědové menu: batátová polévka, 
zelené špagety a dort z červené řepy.  Tímto ještě jednou gratulujeme!  

Všem zúčastněním velmi děkujeme za zaslané recepty. V případě, že byste měli ten váš neodolatelný ještě  
v šuplíku, neváhejte ho zaslat naší nutriční terapeutce Mgr. Michaele Halbrštátové na e-mailovou adresu: nu-
tricni@debra-cz.org. 

Pokud bude pokrm vhodný pro pacienty s EB, stane se součástí databáze jídel v nutriční sekci nově vznikajícího 
webu Klinického EB Centra. Recept musí obsahovat ingredience s uvedeným množstvím, postup a fotografii.   

Pro inspiraci vám nabízíme vítězné recepty ze Zlatých Hor: 
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EB Centrum FN Brno  je členem evropské sítě 
pro vzácná onemocnění kůže – ERN-skin (European 
Reference Network - skin), koncentruje 335 pacientů 
s EB (děti i dospělé) z celé České republiky. Do EB Cen-

tra jezdí ale také pacienti ze Slovenska, zájem 
o diagnostiku a konzultaci mají skupiny pacientů 
z Ruska, Ukrajiny, Řecka, Číny a dalších států střední 
a východní Evropy.  

EB Centrum: Zahraniční návštěvy 

EB Centrum ČR navštívila další delegace zahraničních lékařů 

Ve Fakultní nemocnici Brno je jediné centrum specializované péče o pacienty se vzácnou a velmi závažnou 
genetickou chorobou epidermolysis bullosa congenita (zkráceně EB) neboli nemocí motýlích křídel v České 
republice. O vysoké úrovni tohoto centra svědčí i fakt, že jej navštěvují lékaři ze zemí střední a východní Ev-
ropy, aby se mohli inspirovat a převzít osvědčené postupy v péči o takto nemocné.  
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Čokoládový dort z červené řepy 

4 ks středně velké červené řepy (500 g) 
2 hrnky hladké mouky (můžete použít špaldovou mouku v poměru 1:1)  
1 a ½ hrnku cukru (můžete nahradit část cukru medem, rýžovým sirupem atd.) 
½ hrnku holandského kakaa 
1 a ½ kávové lžičky jedlé sody 
špetička soli 
2 velká vejce (nebo 3 malá) 
¾ hrnku teplé vody 
¼ oleje (olivový, slunečnicový nebo řepkový...) 
tuk na vymazání formy (např. máslo) 
něco na vysypání formy (např. kokos) 
čokoládová poleva (1-2 ks) 
kyselou zavařeninu (nemusí být) 

Řepu rozmixujeme na hladkou kaši (jde to lépe, když při mixování přidáte k řepě trochu vody). Předehřejme 
troubu na 180 °C. Ve velké míse smíchejte všechny ingredience a poté mixérem řádně vyšlehejte. Formu vy-
mažeme tukem a vysypeme, do formy nalijte těsto a pečte v předehřáté troubě asi 45 minut, dokud není 
špejle po zanoření do středu dortu čistá. Osobně vždy přidávám po zkoušce špejlí ještě 10 minut. Po upečení 
vyndáme z trouby a necháme ve formě vychladnout asi 20 minut. Po té dort potřete spíše kyselejší marmelá-
dou a polijte hořkou čokoládou.  

Dort je nádherně vláčný díky řepě, která navíc nádherně umocní chuť čokolády. Navíc dortík není příliš sladký. 
Pokud máte kolem sebe jedlíky, kteří mají ale raději dezerty sladší, můžete podávat se šlehačkou, nebo kré-
mem. 

Dobrou chuť!      (MiH) 
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EB klinický den 2018 

14. května proběhl v brněnské Dětské nemocnici tzv. EB klinický den. Jedná se o společný projekt Klinického 
EB Centra a DEBRA ČR. Na klinický den lékaři EB Centra  pozvou  několik pacientů se závažnými komplikacemi 
onemocnění. V letošním roce se jednalo o tři dospělé a jednoho dětského pacienta s  EB.  

V Dětské nemocnici se setkala se specialisty různých 
odborností. Zajímala se o ošetřovací techniku, databázi 
pacientů, mezioborovou spolupráci. "Doktorka Diem 
velmi chválila propracovanou komplexní péči o dětské 
a dospělé pacienty, kterou umožňuje konglomerace 
specialistů pro děti a dospělé ve FN Brno. Péče o EB 
pacienty od novorozeneckého věku je také v Evropě 
ojedinělá, " sdělila prim. MUDr. Hana Bučková, Ph.D., z 
EB Centra.  

Setkání mělo i pracovní část, neboť Anja Diem a prim. 
Bučková zodpovídají za edukaci a odborné stáže, které 
organizuje podskupina EB v rámci European Reference 
Network pro vzácné kožní diagnózy. Na závěr se dok-
torka Diem zastavila v pacientské organizaci DEBRA 
ČR, kde prodiskutovali služby nabízené pacientům 
s EB, především nutriční, psychologickou péči, ozdrav-

né pobyty a financování ošetřovacího materiálu 
z veřejné sbírky pro pacienty.  Tato milá návštěva byla 
zakončena procházkou centrem města. Těšíme se na 
setkání  v Zermattu na podzim.   

(HB) 

Návštěva přední specialistky EB-Haus ze Salzburgu  

Ve středu 30. května 2018 navštívila EB Centrum  MUDr. Anja Diem - přední odbornice na problematiku one-
mocnění epidermolysis bullosa congenita  v Rakousku. Z důvodu velké vytíženosti byla její návštěva několi-
krát odložena, o to raději jsme, že se ji nyní podařilo zrealizovat. 

Každý pacient, spolu se svým doprovodem, má vyčleně-
nu jednu ambulanci, kde pobývá po celou dobu klinické-
ho dne. Během dopoledne se u pacientů střídají skupin-
ky specialistů po 30 minutách. Odpoledne pak specialis-
té společně u „kulatého stolu“ probírají jednotlivé paci-
enty a stanovují plán další léčby.  

Klinický den koordinuje prim. Hana Bučková. Všichni 
specialisté jsou pak rozděleni do menších skupinek. Le-
tos vyrazili za EB pacienty v tomto složení:  

A: dermatolog (prim. MUDr. Hana Bučková, MUDr. Ja-
na Drochytková), EB sestry ( Jitka Slaměníková, Eva Kitt-
lerová), molekulární biolog  (Mgr. Lenka Kopečková, 
Ph.D.) 

Ve dnech 19.–21. března 2018 navštívila EB Centrum 
delegace šesti lékařů z Běloruska, kteří chtějí založit 
obdobné centrum pro pacienty s nemocí motýlích kří-
del v Minsku. Během třídenní stáže byli lékaři přítomni 
vyšetření pacientů u jednotlivých specialistů FN Brno – 
dermatologa, hematologa, gastroenterologa, nutriční-
ho specialisty, plastického chirurga, rehabilitačního 
lékaře, fyzioterapeuta a stomatologa. Součástí stá-
že byla také návštěva laboratoře molekulární biologie, 

kde diagnostikují pozměněné geny, které se  vztahují 
k EB, a lékaři si také prohlédli pracoviště klinické gene-
tiky. Běloruští lékaři navštívili i charitativní pacientskou 
organizaci DEBRA ČR, která sídlí v Dětské nemocnici 
a  je zaměřena na pomoc pacientům s EB. Úzké propo-
jení EB Centra s DEBRA ČR je přínosné pro pacienty 
s EB i jejich rodiny.  

Návštěvě lékařů z Běloruska se věnovala i reportáž 
v Událostech v regionech na ČT. 

EB Centrum: Zahraniční návštěvy 



EB Centrum: Střípky pro Motýlky  
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Důležitá novinka pro pacienty s EB - formuláře pro záznam ran  

EB Centrum ve spolupráci s DEBRA ČR se snaží stále zkvalitňovat péči o pacienty s nemocí motýlích křídel. V souvis-
losti s tím vznikl pro lepší představu dermatologa o rozsahu ran na těle u pacienta s EB jednoduchý formulář. Prosí-
me všechny pacienty a jejich pečovatele, aby jej před návštěvou EB Centra vždy vyplnili a přinesli s sebou k derma-
tologovi. 

Jedná se o schématický obrázek postavy – „panáčka“. 
Tyto obrázky najdete na webu EB Centra 
www.ebcentrum.cz/pro-pacienty/. Na této podstránce 
Pro pacienty již stačí rozkliknout Formulář pro zakreslení 
ran na těle a zvolit si ze tří variant – formulář pro dítě, 
pro ženu nebo pro muže. 

Do vytištěného formuláře pak vyznačíte rány na těle. A to 
následujícím způsobem: 

Vyplněnou „maketu panáka“ vozte pravidelně na ambu-
lantní kontroly do EB Centra. Lékař „panáčka“ přiloží 
k ambulantnímu zápisu a může pak porovnávat vývoj 
onemocnění v čase.  

Pokud byste měli s vyplněním nějaké obtíže, např. nemá-
te tiskárnu apod., obracejte se na Michaelu Halbrštáto-
vou na mailu michaela.halbrstatova@debra-cz.org nebo 
na telefonních číslech 773 982 299 a 532 234 318. 

Děkujeme, že vyplněným „panáčkem“ zlepšíte kvalitu 
vyšetření u dermatologa! 

(HB) 
 

 

VZOR označení typů kožních změn: 

Otevřené rány na kůži označte ostrůvkovitě  

Zhnisané rány označte vlnkami    

Změněnou atrofickou (tenkou) kůži vyšrafujte   

Mília - bílé tečky na kůži označte tečkou  

B: gastroenterolog (MUDr. Tereza Pinkasová), nutrič-
ní specialista (Mgr. Michaela Halbrštátová),     hemato-
log ( MUDr. Světlana Köhlerová, MUDr. Gabriela Ro-
manová) 

C: rehabilitační lékař (Prim. MUDr. Radek Brauner), 
plastický chirurg( MUDr. Olga Košková, MUDr. Martin 
Fiala, MUDr. Pavel Rotschein), algeziolog 
(MUDr. Dagmar Krejčí), klinický genetik ( prim. MUDr. 
Renata Gaillyová, MUDr. Jitka Něměčková) 

D: sociální pracovnice (Mgr. Pavlína Ježková), psycho-
log (Mgr. Klára Dvořáková) 

Tento systém  komplexní  péče se realizuje ve vyspě-
lých EB Centrech po celém světě. Setkání všech specia-
listů najednou je velmi přínosné. Specialisté EB Centra 
získají komplexní pohled na pacienta, společně vytvoří 
strategii dalšího léčebného postupu. Vzhledem k tomu, 
že pacienti jsou celý den na jednom místě a nemusí 

obcházet jednotlivá oddělení, je pro ně tento systém, 
doufáme, také velmi pohodlný.  

Všem specialistům děkujeme za jejich profesionální 
práci a ochotu věnovat se EB pacientům nad rámec 
svých běžných povinností. 

(HB) 



Nádherný příspěvek z konference Finhaus a.s. 

Mnohokrát děkujeme společnosti FINHAUS a.s. a obětavým zaměstnancům za podporu v neuvěřitelné výši 
100.000 Kč. Dar pomohl zajistit odbornou výroční konferenci a dofinancuje i ozdravný pobyt pro "Motýlky" v 
roce 2018.  

OBRAZEM: Děkujeme za podporu Motýlků 

Olomoucký Club52 podporuje "Motýlky" 

Děkujeme srdečným majitelům Club52 v Olomouci za úžasný večer plný hudby, umění a skvělých rybích specia-
lit. K podpoře lidí s nemocí motýlích křídle je přivedlo setkání s Olinkou Joklovou v dětství. Výtěžek z dražby a 
dobrovolného vstupného  podpoří naše pacienty s EB krásnou částkou 14 350 Kč. Děkujeme!  
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Roštejnský hodokvas 2018 přinesl rekordních 50 000 Kč! 

12. 5. 2018 se opět po roce konal Roštejnský hodokvas. Šermířská skupina Novus Origo v čele s Martinem 
"Bagym" Bahounkem (který se chtěl lidem s nemocí motýlích křídel přiblížit natolik, že si na tuto akci polil ruku 
vřelým olejem) již tradičně pozvali i organizaci DEBRA ČR, které 4. rokem věnují část ze vstupného.  
I když se letošní ročník hodokvasu kvůli rekonstrukci hradu Roštejn přesunul výhradně na louku před bránu 
hradu, na atmosféře a kouzlu akce to nic nezměnilo a účast návštěvníků byla hojná, což potvrzuje i částka, kte-
rou DEBRA ČR získala. Krásných 50 000 Kč si přijela tentokrát do Lovčiček převzít paní ředitelka Lucie Marková.  

Strollering—závody kočárků 2018 Kopidlno 

Moc děkujeme spolku Kopidlenské žížalky za krásný výtěžek 3 500 Kč z jejich krásné květnové akce. Jsme rádi, 
že se jim akce vydařila a moc si vážíme podpory, která bude využita na pomoc konkrétním pacientům prostřed-
nictvím veřejné sbírky.  
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OBRAZEM: Děkujeme za podporu Motýlků 



Vídeňský Heuriger na Staroměstském náměstí 

Ve dnech 14.-15. 5. 2018 se konaly Dny Vídně v Praze, takzvaný "Heuriger". Paní primátorka města Prahy a pan 
starosta města Vídně se rozhodli, že výtěžek z občerstvení prodaného na akci podpoří pacienty s nemocí motý-
lích křídel, a to především nákladný ošetřovací materiál. Podařilo se získat nádherných 40 000 Kč, za podporu 
srdečně děkujeme!!!  

Barth day 
Stejně jako v loňském roce jsme mohli být součástí velmi příjemné a milé akce v Pardubicích. Hlavní organizá-

tor, společnost Barth, se i letos rozhodl podpořit naši organizaci, nejen poskytnutím prostoru na akci, ale také 

částkou 5 000 Kč. Součástí zábavného dne byla i soutěž o zapůjčení karavanu pro celou rodinu na víkend. Děti 

sbíraly razítka na kartičky, které šly do slosování. Soutěž zavedla děti a jejich rodiče pro razítko i na DEBRA 

stánek. To umožnilo nenásilnou formou informovat o životě s nemoci motýlích křídel. 
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OBRAZEM: Děkujeme za podporu Motýlků 



Zahraniční studenti medicíny vybrali 82 065 Kč na „Motýlky“ 

Studentský spolek MIMSA.cz sdružující mediky ze zahraničí na Lékařské fakultě MU uspořádal v květnu dva cha-
ritativní víkendy, aby pomohl pacientům s nemocí motýlích křídel. Nejvíce peněz se jim do sbírky podařilo získat 
prodejem sladkostí. Po šest májových dní prodávali členové spolku muffiny, cupcaky a drobné cukroví. 
„Dobroty napeklo přes sedmdesát lidí, kteří se nám rozhodli v charitě aktivně pomoci. Všichni z nich dobrovol-
ničili, což nás nesmírně potěšilo,“ pochvaluje si členka spolku MIMSA Ana Corte. Aby zvýšili výdělek, připravili  
kromě prodeje sladkého pečiva také celou řadu dalších aktivit. „Každý, kdo chtěl přispět, a ještě se přitom po-
bavit, mohl zajít na jógu, hodiny tance, basketbal nebo na karaoke či hospodský kvíz,” dodává Corte. Za tuto 
krásnou podporu moc děkujeme! 

Podpora od nadace ČEZ 
Stejně jako loni se rozhodla nadace ČEZ podpořit osvětový projekt DEBRA ČR. A stejně jako loni to nebylo jen 

tak… Aby ČEZ náš projekt podpořil, bylo třeba prostřednictvím jejích aplikace EPP — Pomáhej pohybem zís-

kat více než půl milionu bodů. Na sportování a nasbírání bodů jsme měli maximálně měsíc. Nadšencům, kteří 

se projekt rozhodli v aplikaci podpořit, však stačil necelý týden, aby nám pomohli získat nadační příspěvek ve 

výši 150 000 Kč!!! Děkujeme všem, kteří se zapojili a samozřejmě také nadaci ČEZ za jejich dlouholetou pod-

poru! 
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OBRAZEM: Děkujeme za podporu Motýlků 



Dobrý boj jsem bojoval. Svůj běh jsem skončil, víru jsem uchoval.  
Teď jen už mě čeká věnec spravedlnosti, který mi tento den  

odevzdá Pán, spravedlivý soudce. 

II Tim 4, 7-8 

 

V pokoji, smíření, obklopen svými nejbližšími, s úsměvem na tváři, vidící nebe 
odešel dne 11. 5. 2018 MUDr. Jan Vokurka.  

Jménem celé rodiny DEBRA ČR jsme doprovodili Honzíka na jeho poslední 
cestě z kostela sv. Vavřince v Brně v pátek dne 18. 5. 

 

Díky Honzovi Vokurkovi získala DEBRA ČR mezi své podporovatele skvělou partu cyklo-nadšenců, kteří se roz-
hodli pomáhat nejen svému kamarádovi, který bojoval s nemocí motýlích křídel, ale všem stejně nemocným. 
Proto si na tomto místě dovolujeme citovat člena cyklo-týmu DEBRA ČR Tomáše Paseku: 

„Ani Tour de France, ani Giro, ani RAAM ani 1000 mil, ale mnohem těžší a náročnější závod Honzík dokončil.  
V čele pelotonu trpících, vytrvalých a odhodlaných. Etalon silné vůle a víry, od kterého bychom všichni mohli 
odměřovat naše činy... Navrhuji, abychom i jeho jménem pokračovali nějakou formou v bohulibých aktivitách, 
které budou propojovat sport a jakékoliv handicapy a nezahodíme tak partu, která se různými shodami náhod 
vytvořila.“ 

 

A tak se 3. června na startu 4. etapy cyk-
lotour Na kole dětem objevila „Flotila 
křehkého motýla“ v nepřehlédnutelných 
DEBRA dresech. 

 

9. června pak organizátoři triatlonu Reza-

vý mužíček v čele s Tomášem Pasekou 

poprvé udělili Cenu Honzy Vokurky in 

memoriam, která bude každoročně oce-

ňovat statečné bojovníky s osudem.   

 

Motýlům křídla !!! 
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Motýlům křídla... 
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