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ÚVODNÍK: Co je nového v DEBRA ČR?
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Vážení a milí členové DEBRA rodiny, partneři, kolegové a přátelé,
blíží se nám konec roku 2016 a s ním i bilancování prvního roku v mírně pozměněné sestavě DEBRA týmu, věřte, že se pro Vás snažíme být stále stejnou DEBROU a snad se nám to daří tak, abyste byli spokojeni. Máme za
sebou podzim, který proběhl v duchu mnoha krásných akcí ve prospěch „motýlků“. Tradičně jednou z nejdůležitějších DEBRA akcí byl křest charitativního kalendáře DEBRA ČR, na kterém jsme se s mnohými z Vás mohli opět
osobně vidět a bylo to moc milé setkání. Nadchlo nás charitativní divadelní představení Amadeus i folklorní
představení Náš svět a jejich překrásný výtěžek ve prospěch Vás,
„motýlků“. Velmi úspěšná byla také dražba šperků s motivem motýlích křídel, které pro nás uspořádala skupina nadšených výtvarnic, či
golfový večírek na ukončení sezóny v Loreta golf klub Pyšely, kde
jsme byli "neziskovými" hosty.
Už teď se moc těšíme na další milá setkání s Vámi a na společné
akce a další aktivity v roce 2017, prozradím například, že zvažujeme
obnovení tradice podzimních víkendových pobytů.
Ráda bych Vám i Vašim blízkým závěrem za celý tým DEBRA ČR poR
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přála především pevné zdraví v roce 2017 protože to je nejdražší a
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Plán akcí na rok 2017
7. dubna

Gala večer Motýlí křídla

7.—9. dubna

Konference DEBRA ČR v hotelu Avanti, v Brně

10. dubna

Klinický den - konkrétní pacienti budou osloveni v předstihu

28. května

Benefiční golfový turnaj DEBRA Jamka pro motýlí křídla, Kořenec

16.—21. července

Ozdravný pobyt v Radešíně

1.—5. srpna

Cyklo Maraton 2017—Cyklo tým DEBRA ČR na cestě za snem

Osvětová kampaň DEBRA ČR na pomoc lidem s nemocí motýlích křídel
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Charitativní kalendář DEBRA ČR. 2017
DEBRA ČR vydala svůj již 7. kalendář, který každoročně mnoha lidem připomíná, jaký je život s nemocí motýlích křídel, proč potřebují „motýlci“ pomoci a jak pomáhá DEBRA.
Kalendář pro DEBRA ČR letos vytvořila autorská dvojice Jan Pavlacký a Bet Orten. Zadáním bylo postihnout různé aspekty života s EB, ukázat, že život s nemocí motýlích křídel je plný křehkosti, zranitelnosti, odvahy a síly.
S pomocí skvělé produkční společnosti atSwim se podařilo pro spolupráci získat celou řadu nadšenců, kteří
z focení charitativního kalendáře udělali opravdovou událost, na kterou vzpomínají jak sami tvůrci, tak osobnosti, které s námi v letošním roce spolupracovali.
Je nám velkou ctí, že jsme za uplynulé roky získali důvěru a přízeň skvělých osobností, které vždy znovu přijmou
naši velkou prosbu a kalendář spolu s námi připraví. V letošním roce jsme získali i nové tváře, nové podporovatele a pomocníky.
Vznikl kalendář, který se pojetím i ztvárněním odlišuje od kalendářů z minulých let. Je velmi ceněn u publika i u
odborné veřejnosti. Je velmi výmluvný, symbolický a děkujeme všem tvůrcům, kteří do něj spolu s obrazy vtiskli
i své srdce.
Kalendář je věnován prim. MUDr. Haně Bučkové, Ph.D., zakladatelce Klinického EB Centra a zakladatelce organizace DEBRA ČR. Bez její píle a práce by v ČR neexistovala žádná péče o pacienty s nemocí motýlích křídel.

Velmi si vážíme spolupráce se všemi, kdo se na tvorbě kalendáře podílejí.
Speciální poděkování patří hlavně třem lidem, kteří s námi kalendář připravují již řadu let a usilují o jeho skvělé
provedení i propagaci. Ale nejen to, tihle lidé nám pomáhají i s dalšími aktivitami, které DEBRA pro své pacienty
realizuje. Speciální poděkování proto patří Jitce Čvančarové, s jejímž jménem, tváří a obrovským úsilím je spojena činnost DEBRA ČR jako taková, grafickému designérovi Ondřeji Rytířovi, který z fotografií tvoří kalendář a
diář a za publicitu a úžasné texty děkujeme Alžbětě Plívové.
Slavnostní křest kalendáře DEBRA ČR na rok 2017 proběhl v úterý 25. 10. 2016 v Pražském odsvěceném kostele
sv. Anny známém jako Pražská křižovatka.
Za účasti Jitky Čvančarové, protagonistů kalendáře a pacientů s nemocí motýlích křídel byl uveden do světa již
sedmý kalendář, jehož prodejem získáváme prostředky pro pomoc pacientům s nemocí motýlích křídel. Kmotrou kalendáře se stala paní Marta Kubišová. Program křtu obohatili Jitka Čvančarová s písní Chandelier od známé zpěvačky SIA , Tomáš Slavíček se svými svěřenci ze Step Academy a písečná animace Mariky Koňařové.
Kalendář můžete získat dvěma způsoby – na eshopu DEBRA na webu www.debra-cz.org
nebo koupí v síti drogérií a parfumérií ROSSMANN.
Děkujeme Vám za Vaši laskavou podporu!
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Za pomoc při křtu kalendáře děkujeme:












Jakubu Doležalovi a Nadaci Vize 9
Jindřišce Sokolové
Janu Tůmovi
Lukáši Honzíkovi, Radku Honzíkovi a Martinu Přibylovi
Petru Čadkovi
Tomáši Slavíčkovi
TAP Academy Prague
Marice Koňařové
Bohemia Sekt
QUIX

Na tvorbě kalendáře DEBRA ČR 2017 se podíleli:
Autoři:
Jan Pavlacký - umělecké vedení, režie
Bet Orten - fotografka
Jitka Čvančarová - autorka osvětové kampaně DEBRA
Spolutvůrci:
Alžběta Plívová - PR
Ondřej Rytíř - grafický design
Durabo - tisk
ATSWIM a DEBRA ČR - produkce
Spolupracující osobnosti:
Tereza Voříšková, Barbara Nesvadbová, Anna Geislerová, Bára Basiková, Pavlína Němcová, Tomáš Sedláček,
MUSA, Dan Bárta, Jiří Bartoška, Karel Och, Petr Lintimer, Kryštof Mucha, David Kraus, Radek Jaroš, Liběna
Rochová
Další spolupracovníci:
Jan Tůma, Jan Nálepa, Šimon Gut, Tereza Kopecká, Jindřiška Sokolová, Michaela Janková, Milan Vašíček, Lukáš Honzík, Radek Honzík, Martin Přibyl, Monika Hronová - Soukup (atSwim), Jan Šuster, Petr Soukup, Jiří Janecký, Karel Havlíček;
Olexandr Kalynych - zástupce pacientů s nemocí motýlích křídel
Projekt podporuje:
Nadace ČEZ
Partneři projektu:
Rossmann
ČOS
Mölnlycke Health Care, Babor Cosmetics, Lumius, B&B, La Roche Posay, BELdental, SHMont, Samuelson,
Refresh.cz, Durabo
Mediální partneři:
Česká televize
Blesk
(MH)

POZVÁNÍ k tanci s Motýlky
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Předvánoční benefiční diskotéka na podporu pacientů s nemocí motýlích křídel
Předvánoční benefiční diskotéka na podporu pacientů s nemocí motýlích křídel se blíží. 22. prosince 2016 se
ve Velkém sále pražské Lucerny uskuteční první benefiční diskotéka ve stylu 70. a 80. let s názvem Disco
Night! Zahrát přijde deset legendárních diskžokejů, jedna diskžokejka a vystoupí i hvězdné osobnosti v čele
s Michalem Davidem. Režisérem večera je Marek Ciccotti a moderovat jej bude herec Marek Vašut. Zúčastní
se jí přední osobnosti české umělecké scény a lidé podporující organizaci DEBRA ČR v čela s Jitkou Čvančarovou.

Jedinečný disko mejdan podpoří charitativní organizaci DEBRA ČR, která pomáhá lidem s nevyléčitelným onemocněním Epidermolysis bullosa congenita, tzv. nemocí motýlích křídel. „Naším cílem je zvýšit povědomí o organizaci DEBRA ČR u veřejnosti a zároveň vybrat více peněz, se kterými by DEBRA ČR mohla v příštím roce hospodařit,“ říká organizátor akce a zároveň ředitel produkční společnosti Milk & Honey Tomáš Krejčí.
Pořádající světově uznávaná produkční společnost Milk & Honey Films a její sesterská společnost AtSwim nespolupracují s naší organizací poprvé. Také díky jejich obrovské pomoci se nám podařilo vytvořit nádherný charitativní kalendář na rok 2017, který již tradičně DEBRA ČR vydává v rámci osvětové kampaně.
Koncept „retro diskotéky“ vzešel z myšlenky Tomáše Krejčího vrátit se na okamžik k činnosti, které se v 70. a
80. letech – předtím, než emigroval do USA – sám věnoval, tedy DJství. „Nyní je tomu 30 let, co jsem se svými
kolegy naposledy společně hrál, shodou okolností právě v pražské Lucerně. Benefiční diskotéka tak bude akcí
nejen benefiční, ale zčásti také nostalgickou,“ vysvětluje Krejčí.
Celý večer bude laděn do slavnostní vánoční atmosféry. Chybět nebude soutěž o disco krále a královnu, součástí bude také velkoplošná obrazovka promítající tematické klipy a spoty prezentující organizaci DEBRA ČR. Předprodej vstupenek zajišťuje síť TICKETPRO.

DEBRA ČR neziskovým partnerem 17. ročníku Rakouského plesu
DEBRA ČR bude v roce 2017 neziskovým partnerem 17. ročníku Rakouského plesu, který pořádá agentura Fortissimo Prague s.r.o. Ples se bude konat v reprezentačních prostorách paláce Žofín na Slovanském ostrově a je zaslouženě považován za vrchol pražské plesové sezóny. Ples se nese v duchu rakouských
tradic a účastní se jej zhruba 750 osob včetně českých a rakouských politiků a velvyslanců. 17. ročník plesu se
bude konat dne 19. 1. 2017, je nám velkou ctí, že se organizátoři rozhodli věnovat jej ve prospěch našich
"motýlků". Více o plese naleznete zde: www.ballderoesterreicher.cz
(LM)

Informace pro pacienty s EB a jejich pečovatele
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Už nyní se můžete přihlásit na VÝROČNÍ KONFERENCI DEBRA ČR 2017
Rok se s rokem sešel a opět máme milou povinnost vás všechny srdečně pozvat na již XIV. Výroční konferenci
DEBRA ČR. Tato událost je určena pacientům s EB a jejich nejbližším.

Konference se uskuteční 7. - 9. dubna 2016 v prostorách hotelu Avanti v Brně. Odborným garantem je paní primářka Dětského kožního oddělení Pediatrické kliniky FN Brno MUDr. Hana Bučková, Ph.D. Záštitu nad celou
akcí přislíbil ředitel FN Brno MUDr. Roman Kraus, MBA.
Konference bude již tradičně zahájena Gala večerem, při kterém budou předány ceny motýlích křídel. Kategorie
pro nominace na toto ocenění za uplynulý rok 2016 budou upřesněny všem klientům e-mailem s dostatečným
časovým předstihem.
Sobotní dopoledne bude věnováno přednáškám o EB z nejrůznějších úhlů pohledu. Rádi bychom letos děti vzali
do nedalekého kina. Zájem o účast je nutné uvést do přihlášky. Program se teprve tvoří. Buďte, prosím, trpěliví.
Vše se včas dovíte.
Přihlášky je možné posílat elektronicky na adresu: pavlina.jezkova@debra-cz.org,
případně poštou na adresu:
DEBRA ČR, z.ú.
Černopolní 9, 613 00 Brno
A pokud vám ani jedna ze zmiňovaných cest není příjemná, můžete mě kontaktovat i telefonicky: 773 682 299.
Přihlášky (e-mail, pošta i telefon) zašlete/oznamte nejpozději do 1. března 2016.

Stejně jako v loňském roce, i letos DEBRA ČR zajišťuje a financuje ubytování, stravu a program. Zájemci o konferenci uhradí pouze účastnický poplatek, který činí 500Kč za 1 obsazený pokoj. Tento poplatek se hradí při příjezdu na konferenci.
V rámci rozpočtových opatření budeme rádi, pokud se konference zúčastní nemocní s EB a jejich nejbližší, kteří
mají zájem o nové informace z lékařských přednáškových bloků. Hotel Avanti disponuje omezeným počtem
Apartmánů = 4lůžkových pokojů. Upřednostněny budou ty přihlášky, které dorazí dříve.
Jestliže máte naplánovanou kontrolu v kožní ambulanci na pondělí 10. dubna 2017, nahlaste, prosím, tuto skutečnost na výše uvedený kontakt. Budeme se snažit zamluvit Vám stejný pokoj, abyste se nemuseli stěhovat.
Noc z neděle na pondělí již není součástí konference, a proto si ji případní zájemci hradí v plné výši sami na recepci hotelu. Bezplatné ubytování vám můžeme zajistit v ubytovacím zařízení v areálu nemocnice.
Těšíme se na viděnou.

(PJ)
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Charitativní divadelní představení AMADEUS (TJ. MILOVANÝ BOHEM)
vyneslo nádherných 200 879 Kč na podporu pacientů s nemocí motýlích křídel
Organizace DEBRA ČR, z.ú., ve spolupráci s dlouholetým váženým partnerem firmou HARTMANN-RICO a.s.
uvedla dne 12. 10. 2016 v 19:00 v Divadle Husa na provázku v Brně charitativní divadelní představení AMADEUS (TJ. MILOVANÝ BOHEM). Cílem tohoto slavnostního večera bylo získat finanční prostředky na
projekty pro pacienty se vzácným onemocněním epidermolysis bullosa congenita (EB) a jejich rodiny, o které
se DEBRA ČR stará.
Konkrétní inscenace Vladimíra Morávka byla vybrána ve spolupráci s Divadlem Husa na provázku, kterému
mnohokrát děkujeme za spolupráci na přípravě večera. V hlavních rolích se představilo rodinné duo Martin a
Miroslav Donutilovi. Podporovatelé DEBRA ČR zaplnili hlediště do posledního místa. Díky vstřícnému přístupu
návštěvníků představení i firemních dárců, se podařilo získat na podporu pacientů s nemocí motýlích křídel neuvěřitelnou částku 200 879 Kč.

Část z této nádherné sumy byla získána při prodeji lístků na představení, část je příspěvkem zaměstnanců společnosti Česká spořitelna a.s. a část pak výtěžkem ze zapečetěné kasičky veřejné sbírky, která byla umístěna ve
foyer divadla.
„DEBRU ČR podporujeme již dlouhou řadu let. S myšlenkou zorganizovat benefiční představení přišel před dvěma lety tehdejší generální ředitel Ľubomír Páleník a je naší nadějí, že se nám podařilo založit tradici, která přinese každý rok další prostředky tak potřebné pro zlepšení kvality života pacientů s touto nelehkou diagnózou,“ uvedla Sylwia Říhošková, manažerka korporátní komunikace a brandingu, společnosti HARTMANN-RICO
a. s., která předávala v závěru večera šek s vybranou částkou.

„Máme obrovskou radost, že existuje tolik podporovatelů DEBRA ČR, kterým není lhostejný osud našich pacientů
s touto vzácnou a záludnou nemocí. Výtěžek bude z části využit na dofinancování projektů pro naše pacienty,
jako je např. ozdravný pobyt či výroční konference. Finanční prostředky z kasičky veřejné sbírky pak bude využita
na přímou podporu pacientů, především na nákladný ošetřovací materiál, který naši pacienti nezbytně potřebují,“ poděkovala závěrem večera za podporu ředitelka DEBRA ČR Lucie Marková.
(LM)
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Český Goodwill pro DEBRA ČR a EB Centrum ČR
DEBRA a EB Centrum ČR získaly společně speciální cenu poroty Český Goodwill!!! Toto úžasné ocenění patří
především paní primářce Haně Bučkové a paní ředitelce Alici Brychtové (tč. na rodičovské dovolené), bez
nichž by obě zmíněné organizace a péče o lidi s nemocí motýlích křídel v ČR nebyly na tak vysoké úrovni.
16 firem a institucí získalo na slavnostním Galavečeru Český Goodwill 2016 ocenění pro firmy, kterých si lidé
váží, Český Goodwill 2016. Veřejnost vybírala ze 74 nominovaných firem, které postoupily do finále letošního 4.
ročníku ocenění. Ve dvoraně Českého muzea hudby byla za účasti Jaroslavy Pokorné Jermanové, 1. místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, a Oldřicha Lomeckého, starosty městské části Praha 1, předána
prestižní ocenění. Organizátor, poradenská skupina HPCG, a partneři projektu věnovali oceněným firmám ceny
v hodnotě přes 1 000 000 Kč pro další rozvoj jejich podnikání.
Na ocenění Český Goodwill 2016 bylo celkem přijato 111 platných nominací. Do finále postoupilo 74
firem, z nichž veřejnost volila Osobnost ČG 2016.
Vítězkou s nejvyšším počtem hlasů (3973) se stala
Michaela Bílá Čížková, jednatelka Happy Foto Česko. Na druhém místě se s 1113 hlasy umístila Petra
Plemlová a její společnost Unuodesign. Bronzovou
příčku s 595 hlasy obsadili manželé Dana a Adam
Jermanovi, majitelé firmy Bambutik.
Odborná porota dále rozhodla o vítězích v kategoriích Tradice (12 nominací), Inovace (30 nominací),
Partner (27 nominací) a Mecenáš (5 nominací). V
kategorii Tradice se na první příčce umístila společnost Madeta, stříbrnou příčku obsadila firma Dermacol a jako třetí porotu oslovil tradiční a poctivý
přístup rodinného Pekařství Štěpán Kováč.
Mimo hlavní kategorie porota udělila zvláštní cenu organizacím EB Centrum ČR a DEBRA ČR, které se společným úsilím snaží ulehčit těžký úděl lidí s onemocněním zvaným nemoc motýlích křídel.
„Podnikatelský příběh každého z letošních finalistů je velmi inspirativní a volba těch nejlepších nebyla lehkým
úkolem,“ řekla Lenka Hlavatá, managing partner HPCG. „Jsem přesvědčena, že veřejnost i porota nakonec zvolily správně a noví ocenění ponesou s hrdostí prestižní značku Český Goodwill,“ dodala Hlavatá. Mezi nominovanými byla téměř 1/3 žen podnikatelek a manažerek.

Golfový večírek ve stylu 80. let přinesl „motýlkům“ 30 900 Kč
V nevlídném počasí sobotního večera dne 19. 11. 2016 se konal v klubovně Loreta Golf Club Pyšely golfový večírek ve stylu 80. let při příležitosti ukončení golfové sezóny roku 2016. Déšť a zima rozhodně hráče a hráčky golfu neodradil od bláznivých kostýmů a účesů ve stylu "osmdesátek". Mezi hosty se potuloval vekslák a prodával
bony, u vstupu byla hostům nabídnuta "céčka" a prodávaly se lístky do tomboly o hodnotné ceny z dob minulých, např. překrásné zmijovky, hru Tetris, elektronickou stavebnici ale také o krásné diáře DEBRA ČR na rok
2017 či hlavní cenu - naší patronkou Jitkou Čvančarovou
podepsaný charitativní kalendář DEBRA ČR na rok 2017.
Program doplňovala stylová diskotéka s hity 80. let.
DEBRA ČR byla neziskovým partnerem akce.
Z vložených soutěží, tomboly a z prodeje "bonů" se na
podporu pacientů s nemocí motýlích křídel vybralo překrásných 30 900 Kč.
Mnohokrát děkujeme všem golfistům a golfistkám za podporu a organizátorům za tuto skvělou možnost. Velmi si
daru vážíme.
(LM)
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Slavné ženy za pultem ve Sklizenu pro Motýlky
Prodejna Sklizeno v Praze v Bělehradské oslavila 1. narozeniny. V rámci narozeninového dne se majitel prodejny rozhodl udělat dobrý skutek a 100% z ceny vybraných výrobků
věnovat na transparentní účet DEBRA ČR. Aby zákazníky
ještě více namotivoval k nákupu pro dobrou věc, oslovil
několik známých českých hereček, které se pro tento den
proměnily v „ženy za pultem“. Nechyběla mezi nimi ani
naše patronka Jitka Čvančarová, potkat jste se mohli i s
Markétou Hrubešovou, Ivanou Chýlkovou nebo s Monikou
Leovou.
Díky akci Slavné ženy za pultem přibylo na účtu veřejné
sbírky pro lidi s nemocí motýlích křídel 10 004 Kč.
Děkujeme!!!
(AG)

DEBRA ČR na Olomouckých vánočních trzích
První prosincové úterý (6. 12.) se DEBRA ČR zúčastnila překrásných Vánočních trhů v Olomouci. Charitativní
stánek má v kompetenci dobrovolnická organizace Dobré místo pro život. Ve stánku se den co den střídají neziskové organizace, zpravidla z Olomouckého kraje. Dostávají tím příležitost vylepšit svou finanční situaci a také
dát vědět o svém působení. O naši účast se zasadil tatínek jednoho z našich Motýlků, který v Olomouci pracuje
pro společnost Interfracht, s.r.o. Pracovníci této firmy se pro tento den stali také našimi „dEBrovolníky“, za což
jim patří velký dík! Atmosféra na trzích byla nepopsatelná. Celý den jsme byli obklopeni nadšenými lidmi, kteří
se rozhodli pomoct!
Za prodaný punč a propagační předměty s logem DEBRA ČR se podařilo vybrat neskutečných 30 022 Kč. Srdečně děkujeme za možnost poznat spoustu ochotných lidí, se kterými jsme sdíleli kouzelný předvánoční čas.
(PJ)

OHLÉDNUTÍ: Děkujeme za podporu Motýlků
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Aukce šperků pro organizaci DEBRA ČR
České korálkářky z charitativního projektu Společnýma rukama se rozhodly ve své třetí akci pomoct organizaci
DEBRA ČR, z.ú., která podporuje pacienty s tzv. nemocí motýlích křídel. Technikou šitého šperku z korálků tak
vzniklo 45 módních doplňků s motýlí tématikou. Na přelomu listopadu a prosince pak proběhla elektronická
aukce s neskutečným výtěžkem 44 756 Kč!!!
Autorky z projektu se vyjádřily následně: „Pomáháme tam, kde je to potřebné. Cíleně. Zároveň propagujeme a
zviditelňujeme mravenčí práci při výrobě šitých šperků,“ říká Marta Koudelová. Alena Bošková dodává: „Výroba
šperků pro akci Motýlci pro DEBRA ČR byla pro mě dvojnásobným potěšením - vyráběla jsem šperky z korálků a
zároveň jsem tímto svým koníčkem mohla podpořit dobrou věc.“ A názor Jany Michalcové? „I korálky můžou
pomáhat. Pomáhat prostřednictvím šitého šperku. Společnýma rukama je pro mě skvělá příležitost jak mohu
pomoci druhým svým koníčkem. Vytvořit šperk, ve kterém je kousek mého já, a ne jen neosobním zasláním
finanční částky“.
Na úspěchu aukce má jistě svůj podíl také jeden z našich Motýlků—Zuzana, která trpí nemocí motýlích křídel,
sama ráda tvoří z korálků (a nejen z nich) a neváhala se podělit o svůj příběh. Velmi si této ochoty vážíme. Mnohokrát děkujeme všem dámám, které se do akce zapojily i všem dražitelům, díky nimž se povedlo docílit tak
krásného výtěžku ve prospěch lidí s nemocí motýlích křídel.
(AG)

DEBRA ČR na designSUPERMARKETU
DEBRA ČR dostala skvělou příležitost aktivně se zúčastnit mezinárodního prodejního festivalu a meeting pointu současné české design scény designSUPERMARKET, který probíhal od 8. do 11. 12. v Kafkově domě v Praze.
Návštěvníci si mohli zakoupit letošní kalendáře nebo diáře DEBRA ČR 2017, nafocené Bet Orten, nebo si prohlédnout
jedinečnou výstavu tvořenou právě fotografiemi z letošního
kalendáře. V rámci designSUPERMARKETu proběhla také autogramiáda Jitky Čvančarové, Bet Orten a Liběny Rochové.
DesignSUPERMARKET je mezinárodní prodejní festival současného autorského designu v Praze. Od roku 2007 vytváří kontinuální platformu pro vystavování a prodej nezávislé tvorby
nastupující generace českých i zahraničních profesionálních
designérů. Jeho úkolem je současně plnit funkci centra neformálního setkávání osobností designu a nejen zainteresované
veřejnosti.
Velmi si vážíme možnosti být součástí této jedinečné akce.
(AG)

EB Centrum: Střípky pro Motýlky
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Proč mají mít Motýlci svého rodinného genetika
EB je většinou dědičné onemocnění, má tedy tu nepříjemnou vlastnost, že se v rodině může opakovat, a to nejen u
velmi blízkých příbuzných, jako jsou rodiče, sourozenci nebo děti, ale také u příbuzných vzdálenějších – bratranců,
sestřenic, jejich dětí, …
Příčinou EB jsou různé změny v různých genech. Dnes známe skoro dvě desítky genů, které mohou souviset
s onemocněním epidermolysis bullosa congenita. Toto onemocnění se může někdy objevit v důsledku jedné chyby v
genu, někdy zase jedna chyba vůbec nevadí a onemocnění postihne až toho člověka, který má v jednom genu chyby
dvě (ty mohou být stejné nebo různé). Jednu zdědí pacient od maminky a druhou od tatínka. Zásadní problém je ten,
že nosiči jedné chyby (sekvenční změny DNA), nemají vůbec žádný zdravotní problém, který by nás mohl dopředu
upozornit na riziko výskytu EB v rodině. Zdravé nosiče jedné sekvenční změny poznáme, až když se v rodině narodí
dítě s EB. Rodina by měla co nejrychleji navštívit ambulanci klinického genetika. Ten se ve spolupráci s molekulárními
biology snaží objevit chyby v genech, které jsou zodpovědné za vznik EB v rodině. Pro rodinu je nesmírně důležité
vědět právě tyto podrobnosti o EB. Pokud je znají, mohou dnes velmi účinně předejít opakování stejné nemoci
v rodině.
A právě v tom jim pomáhají kliničtí genetici a molekulární biologové, kteří jsou členy EB Centra. Díky genetickým vyšetřením zjistíme, jaké změny a v kterých genech u každého pacienta s EB onemocnění způsobily a jaký je v dané rodině typ dědičnosti EB - tedy pro které příbuzné by mohlo být riziko, že se jejich děti mohou s EB také narodit. Zatím
ještě neumíme předcházet prvnímu výskytu EB v rodině, ale opakovaný výskyt už můžeme ve většině rodin předvídat a „dobře pohlídat“.
Klinický genetik na rozdíl od mnoha dalších specialistů EB Centra nepomáhá léčit EB. Také nemá zájem poznat pouze pacienta a jeho rodiče, ale chce znát, a často také zná, mnoho příbuzných od pacienta s EB. Tento lékař by vám
mohl připadat jako velmi zvědavý soused. Vyptává se vás na strýčky, babičky, bratrance, dokonce i partnery a partnerky příbuzných…., je zvědavý, zda někdo v rodině neplánuje těhotenství nebo dokonce již miminko nečeká… Tyto
otázky však nejsou pouhá zvědavost, ale zatím jediná možnost, jak v rodinách s EB snížit riziko opakovaného výskytu této vážné dědičné nemoci. Proto si klinický genetik s rodinou vždy maluje rodokmeny a má zájem seznámit se
s dalšími členy rodiny pacienta s EB a nabídnout jim preventivní molekulárně genetické vyšetření.
Když už se rodina setká s EB a pacient je v péči EB Centra, měla by se hned při první návštěvě setkat i s klinickým genetikem. Obvykle se již při podezření na EB provádí odběr krve na molekulárně genetické vyšetření, které analyzuje
DNA pacienta. S doporučením tohoto vyšetření musí být vždy rodina seznámena a s vyšetřením musí souhlasit. Je to
samozřejmě především proto, aby rodina dobře pochopila význam vyšetření DNA. A je to dokonce tak důležité, že je
to povinností dle Zákona 373 z roku 2011 o specifických zdravotních službách. Ten uvádí, že molekulárně genetické
vyšetření, které se týká dědičných nemocí, musí být provedeno vždy pouze s konzultací s klinickým genetikem a to
jak před zahájením vyšetření, tak při jeho ukončení a předání výsledku. Je totiž nesmírně důležité, aby pacient i jeho
příbuzní přesně věděli, co se na genetice vyšetřuje, co se zjistilo a co to pro ně znamená.
Dnes se většinou analyzují současně všechny geny, o kterých víme,
že s EB souvisejí. Vyšetření by se mělo provést u pacienta a jeho rodičů. Na základě výsledku molekulárně genetického vyšetření můžeme zjistit, jaká chyba nebo chyby a ve kterém genu způsobují EB u
konkrétního pacienta. Z analýzy DNA také zjistíme jaký je v každé
konkrétní rodině typ dědičnosti EB a u kterých dalších členů rodiny je
vhodné vyšetření doplnit, jaké je riziko, že by se v rodině mohlo narodit další dítě s EB. Může to být sourozenec našeho pacienta, bratranec či sestřenice i vzdálenější příbuzný. Genetická vyšetření ani
jiné postupy moderní medicíny nám zatím neumožňují EB vyléčit.
Můžeme nabízet jen preventivní vyšetřování příbuzných a v případě
vysokého rizika EB vyšetření plodu v těhotenství nebo vyšetření embryí po umělém oplodnění (mluvíme o prenatální nebo preimplanIlustrativní obr.: RODOKMEN :-)
tační genetické diagnostice). Taková vyšetření lze ale nabízet jen
v předem velmi dobře vyšetřených rodinách. Tedy v těch, kde víme,
jaká chyba (jaké chyby) a ve kterém genu jsou zodpovědné za onemocnění našeho EB pacienta a zda stejnou chybu
v genech nesou ti příbuzní, kteří v blízké budoucnosti chtějí založit rodinu. Genetické vyšetření snad není pro pacienta příliš náročné. Jedná se o konzultaci „s tím zvědavým doktorem, co neléčí“ a odběr krve.
Tak, jako si můžete pořídit svého rodinného finančního poradce nebo rodinného praktického lékaře je vhodné, aby si
rodiny, které pečují o pacienty s EB, pořídily i svého rodinného klinického genetika a postupně s ním seznamovaly své
široké příbuzenstvo. Naše vyšetření a možnosti zatím nejsou ideální, ale mohou v rodinách s vysokým genetickým
rizikem nabídnout alternativu a významně snížit riziko narození dalšího dítěte s EB.
(RG)

Recepty pro motýlí křídla
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Když je ryba na Štědrý den
Kapr v trojobalu ke štědrovečerní večeři nemá v našich domácnostech dlouhou tradici. Můj dědeček říkal, že u nich
doma se objevil tento pokrm až po 2. světové válce. Typické jídlo na Štědrý den pro obyčejný lid začátkem 20. století
byl například houbový kuba, který se podává dodnes, zelná polévka nebo kaše ze sušeného ovoce.
Ryba však měla svoje místo v jídelníčku našich předků vždy. V kuchařce z roku 1928, kterou vlastním, je nespočet
receptů na různé úpravy jak sladkovodních, tak mořských ryb. Jen namátkou se můžete začíst do receptu na kapra na
modro, na paprice, na černo sekaný, mořský jazyk a obdobné pochoutky. Ryby jsou velmi prospěšné pro lidský organismus v jakoukoli roční dobu. Dnes se více budeme věnovat kaprovi.
Pro rybí maso je typický vysoký obsah vody (50—83%), který souvisí také s obsahem tuků (1—35%). Obecně platí, že
ryby s vyšším obsahem vody mají nižší obsah tuků. U kapra se obsah vody pohybuje kolem 70 % a z hlediska obsahu
tuků patří mezi středně tučné ryby (2— 9 %). Obsah tuku i jeho kvalitu ovlivňuje mnoho faktorů, jako je například věk
ryby, roční období a v nemalé míře i způsob výživy. Příznivá hodnota obsahu tuku v mase kapra souvisí s velkým podílem přirozené potravy v jeho výživě. Mezi velmi cenné látky v rybím tuku patří polynenasycené mastné kyseliny řady
omega-3, které pozitivně působí na naše zdraví a to především na srdečně cévní systém. U dětí navíc přispívají ke
správnému duševní vývoji a podporují proces paměti.
Polynenasycené mastné kyseliny získávají ryby složitým způsobem z fytoplanktonu. V rybím těle mají významnou
funkci, protože díky nim si ryby dokážou udržet tuky v tekutém stavu i při velmi nízké teplotě vody. Tuk kaprů, jejichž
výživa je založená na přirozené potravě, má vyšší obsah těchto látek oproti rybám, které jsou uměle přikrmovány.
Doporučený příjem omega-3 je v jednotlivých zemích různý od 0,5 do 2 % přijaté energie. Nejlépe na tom jsou přímořské státy. U našinců jsou tyto příjmy velmi nízké a zvýšení spotřeby potravin s vyšším obsahem omega-3 by bylo
ve všech případech žádoucí a prospěšné. Je možné toho dosáhnout například konzumací tučných ryb jedenkrát až
dvakrát týdně a příležitostnou náhradou slunečnicového oleje olejem řepkovým.
Bílkoviny v kapřím mase jsou charakteristické svojí vysokou biologickou hodnotou. Z hlediska obsahu všech esenciálních aminokyselin jsou srovnatelné s bílkovinami teplokrevných zvířat a navíc se jednotlivé aminokyseliny nacházejí
ve velmi příznivých poměrech. Lehká stravitelnost kapřího masa souvisí s obsahem krátkých svalových vláken. Velmi
nízký obsah vazivových bílkovin a absence elastinu umožňuje navíc velmi snadnou a rychlou tepelnou úpravu.
A abychom skončili vánočně a s nějakým tím rybím receptem, připravila jsem si pro vás jeden z rodinné sbírky předávaných po generace. Rybí polévka. Buď ji nemáte rádi nebo ji milujete nebo se k ní prostě projíte. Tak jako já. Trvalo
to dlouho. V podstatě celé dětství. Nyní si však bez ní Štědrovečerní večeři neumím představit a předávám chutě a
vůně další generaci.

Rybí polévka
Suroviny:









zelenina - ½ celeru, 1 petržel, 2 mrkve, 2 cibule
kadeřavá petrželka
2 střední mrkve
máslo
hlava kapra - když budou 2 hlavy je lepší
vnitřnosti kapra
sůl
pepř

Nejprve si připravíme vývary ze zeleniny a z vnitřností. Očištěnou zeleninu (1. řádek ingrediencí) nakrájíme na větší
kostky a dáme vařit do 2 litrů vody přibližně na 1 hodinu na první stupeň (mírný plamen), získáme tak zeleninový
vývar. Do dalšího hrnce si do 0,5 l vody dáme vařit vnitřnosti - jikry a mlíčí - přibližně na 20 minut. Důležité je, abychom vodu neosolili, jinak by vnitřnosti ztvrdly. Uvařené vnitřnosti nakrájíme a přidáme do hrnce s finální polévkou.
Vývar z vnitřností přidáme také do finální polévky.
Na pánvi si rozehřejeme máslo (množství dle velikosti pánve), na kterém opečeme rozdělanou kapří hlavu spolu s
kadeřavou petrželkou. Hlavu opečeme ze dvou stran, poté nalijeme trochu zeleninového vývaru, povaříme, přes
cedník slijeme do hrnce s finální polévkou. Dokud máme vývar, stále opakujeme přilévání vývaru a povaření s kapří
hlavou na pánvi (minimálně 3x). Poté z kapří hlavy obereme maso, které přidáme do finální polévky.
Další dvě střední mrkve nastrouháme na širokém struhadle a osmahneme s částí petrželky na másle. Poté zalijeme
vodou a necháme povařit. Celý vývar i s mrkví dáme také do hrnce s finální polévkou. Ještě zbývá udělat máslovou
jíšku a přidat jí také do polévky. Vše osolíme a lehce opepříme. Na závěr zavaříme domácími nudlemi.

Informace pro pacienty s EB a jejich pečovatele
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A rybí polévka je na světě. Trochu pracný proces, ale jednou do roka se to zvládnout dá.
Budu ráda, když mi i vy napíšete nějaký váš recept na rybí pokrm, který máte rádi buď na Vánoce nebo i mimo ně.
Kontakt: nutrični@debra-cz.org, 773 982 299
(MiH)

Tapíři a Motýlci
Tapíři Bamboolici se snaží měnit svět k lepšímu. Pomáháme všude,
kde to dokážeme a kde je to třeba. A tak přišli tapíři i k Motýlkům.
Na jaře 2012 se v našem městě narodila holčička s nemocí motýlích křídel. Její
maminku jsem znala a ráda bych pomohla, ale nevěděla jsem, jak. Měsíce ubíhaly a já se mezitím stala látkovou poradkyní české společnosti Bamboolik. Kromě
látkových plenek jsem pracovala i s oblečením z bambusové viskózy. Jeho měkkost a hebkost vyhovovala i mé neteři, která trpěla atopickým ekzémem. A tak mě napadlo, jestli by nemohlo
pomoci i Vanesce. Věděla jsem, že její maminka pro ni shání oblečení jen velmi obtížně.
Loni v červenci jsem se s Vaneskou a její maminkou potkala na ulici. Řekla jsem jí, co mě napadlo, a ukázala jí
oblečení na mých synech. Domluvili jsme se na velmi opatrném vyzkoušení trička a Vaneska se pustila do testování. Materiál Vanesce vyhovoval. Díky hebkému a hladkému povrchu pokožku nezraňoval, velkou výhodou se
ukázala být jeho specifická savost – nelepil se na rány. Na podzim proto rozšířila testování o leginky a ponožky.
Její maminka šířila zprávu dál a do testování se zapojili další dva malí pacienti.
V Bambooliku se snažíme dělat všechno odpovědně, takže v prosinci jsme se setkali s paní primářkou Bučkovou
a dohodli se, že testování může probíhat pod jejím dohledem. Zapojili se i další pacienti. V březnu jsme testování vyhodnotili s pozitivním výsledkem: ponožky, leginky i trička vnímali pacienti jako velmi přínosné.

Velmi rádi jsme přijeli v dubnu na konferenci DEBRA ČR, kde jsme měli možnost setkat se s dalšími pacienty a
představit jim nejen výsledky testování a produkty samotné, ale i péči, kterou jim nabízíme. Víme, jak velké finanční nároky klade na jejich rodiny jejich onemocnění, takže jim „tapíří“ oblečení dodáváme za speciální cenu.
A mně je velkým potěšením se o ně i nadále starat: pomáhat s výběrem, umožňovat otestování, radit a vysvětlovat. Těší mě, že můžu pomoci, změnit alespoň o malý kousek k lepšímu i ten jejich svět.
Lenka Šilhánková, látková poradkyně Bamboolik
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