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Minipůlmaraton DEBRA – charita vní běh centrem Brna
Každý, kdo jen trochu sportuje, se někdy potýkal s puchýři na nohou. Odřená pata nebo puchýř na palci nás
dokáže pěkně rozladit a možná i vyřadit na pár dní z tréninku. Někdy ale za puchýř nemůžou špatné boty nebo shrnutá ponožka. Příčina může být mnohem závažnější a prak cky neřešitelná.
Pro většinu čtenářů našich DEBRA Novin není pojem
nemoc motýlích křídel neznámý. Lidem s touto nemocí
způsobují puchýře a oděrky každodenní činnos , jako
je uchopení kliky, otevření pet-lahve, opření se o stůl
nebo nošení oblečení. Takto nemocní denně překonávají bolest, a přesto se snaží užívat si života co nejvíc
naplno.
Lidem s nemocí motýlích křídel je však možné pomoci.
Třeba účas na miniPŮLMARATONU DEBRA 2017.
BehejBrno.com pořádá letos už 5. ročník Brněnského
půlmaratonu, tentokrát vše proběhne v neděli 16.
dubna. Součás sportovního dne je i charita vní
běh na podporu organizace DEBRA ČR, která už
13 let pomáhá lidem s nemocí motýlích křídel.

Informace k závodu:
TERMÍN: neděle 16. 4. 2017 v 10.00 hod.
START A CÍL: náměs Svobody, Brno
Charita vní běh na vzdálenost 2.109,50 m
(1/10 půlmaratonu) centrem města Brna.
STARTOVNÉ: do 13. 4. 2017 – 250 Kč
od 14. 4. 2017 a na místě – 300 Kč
200 Kč (resp. 250 Kč) poputuje přímo na podporu
organizace DEBRA ČR. 50 korun ze startovného zahr-

nuje náklady spojené s registrací a skem čísel.
Závod je otevřen všem zájemcům každého věku. Pokud se budete účastnit Brněnského půlmaratonu, přijďte se rozehřát na miniPŮLMARATON DEBRA. Pokud
se na půlmaraton ani na Brněnskou desítku nechystáte a nejste zrovna vytrvalostní běžci, vzdálenost
2.109,50 m (1/10 půlmaratonu) může být třeba příjemnou „procházkou“ centrem Brna. V každém případě tak podpoříte dobrou věc!
Proto neváhejte a přihlaste se na miniPŮLMARATON
DEBRA! A až budete někdy lamentovat nad puchýřem
z běžeckých bot, vzpomeňte si na lidi s nemocí motýlích křídel. Mávněte rukou a usmějte se na svět, tak
jako to dělají „motýlci“ – puchýřům navzdory.
Mnohokrát
děkujeme
organizátorům
z BehejBrno.com za rozhodnu charita vní běh uspořádat a pomáhat tak lidem s nemocí motýlích křídel
spolu s námi!
Podrobné propozice a odkaz na registraci
naleznete na našem webu www.debra.cz
nebo na www.behejbrno.com
(AG)

Charita vní golfový turnaj pro DEBRA ČR proběhne v květnu
Srdečně zveme všechny nadšené golﬁsty a podporovatele „motýlků“ na již 12. ročník charita vního golfového
turnaje DEBRA Jamka pro motýlí křídla. Letos se na golfovém hřiš Kořenec u Boskovic sejdeme na přání
hráčů o měsíc dříve, již v neděli 28. 5. 2017, doufejme, že nám bude přát počasí. Bližší informace naleznete již
brzy na stránkách www.debra-cz.org.
(LM)
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Výroční konference DEBRA ČR se letos uskuteční již po čtrnácté
Konference, kterou DEBRA ČR pořádá pro pacienty s EB a jejich rodiny, se pomalu blíží. A proto nám dovolte
ještě jednou Vás co nejsrdečněji na tuto akci pozvat. Sejdeme se v hotelu Avan v Brně 7. - 9. dubna 2017.
Odborným garantem je paní primářka Dětského kožního oddělení Pediatrické kliniky FN Brno MUDr. Hana
Bučková, Ph.D. Záš tu nad celou akcí převzal ředitel FN Brno MUDr. Roman Kraus, MBA.
Konference bude, stejně jako v letech minulých, zahájena Gala večerem, při kterém budou předány Ceny
motýlích křídel. I vy můžete ovlivnit, kdo zmíněnou
cenu získá. Své favority můžete podpořit – nominovat
v kategoriích:


Pacient/rodina s EB



Pacient šířící osvětu o EB



Ošetřující lékař

Nominace, prosím, zasílejte na kontakt níže.
Na sobotní den připravujeme odborné přednášky
z oblas problema ky EB, připravované studie léčby
mezenchymálními kmenovými buňkami a další.
S dětmi bychom rádi vyrazili do nedalekého kina. Přepraveny budou městskou hromadnou dopravou za
doprovodu dobrovolníků. Zájem o kino je nutné zapsat do přihlášky.

DEBRA ČR zajišťuje a ﬁnancuje ubytování, stravu a
program. Zájemci o konferenci uhradí pouze účastnický poplatek, který činí 500 Kč na 1 obsazený pokoj.
Proto, prosíme, aby se konference zúčastnili nemocní
s EB a jejich nejbližší, kteří mají zájem o nové informace z lékařských přednáškových bloků. Platbu bude
možné uhradit hotově v den příjezdu na konferenci.
Uzavírka všech přihlášek byla stanovena na 1. března
2017. Přihláška Vám byla doručena spolu s minulými
DEBRA novinami (prosinec 2016). Elektronická verze
Vám byla zaslána na vaše e-mailové adresy před několika týdny. V případě, že jste se rozhodli zúčastnit se
XIV. Výroční konference DEBRA ČR až nyní, popř. máte
ke konferenci jakýkoli dotaz, neváhejte se obrá t na:
Pavlínu Ježkovou, pavlina.jezkova@debra-cz.org,
773 682 299, 532 234 318, zelená linka zdarma každé
pondělí a středu: 800 115 573
(PJ)

Letní ozdravný pobyt proběhne v Radešíně
Vážení a milí, členové DEBRA rodiny,
v nekončícím mrazu posledních dní ne jeden vzpomíná na prosluněné léto. S teplými červencovými dny je
neodmyslitelně spjat i tuzemský ozdravný pobyt pro
pacienty s EB a jejich rodiny, přátele a kamarády.
V rámci týdenního ozdravného pobytu budete mít čas
načerpat novou energii, sdílet své zkušenos
s ostatními rodinami, pořádně si odpočinout a zrelaxovat.
Pro letošní tuzemský pobyt jsme zvolili nové místo:
Balónový hotel, Radešín. Rezervovaný máme termín
od neděle 16. 7. do pátku 21. 7. 2017. Místo konání
jsme museli změnit z důvodu stále zvětšujícího se počtu účastníků a malé kapacity ve Vojtěchově.
Věříme, že se vám v Balónovém hotelu bude líbit a
získá si vaše sympa e. Lokalitou stále zůstává malebná Vysočina! Balónový hotel leží v blízkos Pivovarského rybníka. Název rybníka není náhodný. Přímo
v prostorách hotelu se nachází pivovar, který svou
tradicí sahá až do 16. stole . V současné době nabízí
9 druhů piv.
Během celého pobytu bude připraven program pro
dě i dospělé, pacienty, rodiče i sourozence. Budeme
se snažit „ušít“ program na míru všem, kteří s námi
pojedou. Díky letošnímu ozdravnému pobytu by-

chom se na chvíli mohli cí t jako cestovatelé či objevovatelé nových zemí. Program celého pobytu je proza m v řešení, ale již nyní se můžete těšit na vystoupení dravců pana Nováka, kterého jste mohli poznat
ve Vojtěchově v loňském roce.
Ubytovaní budeme přímo v Balónovém hotelu, který
se skládá z 27 pokojů a celkově pojme 76 osob. Kapacita je tedy takto omezena. Jako při jiných ak vitách
budou upřednostněny dříve zaslané přihlášky. Hotel
se skládá ze tří podlaží. Přízemí slouží jako restaurace
a dvě patra jako prostory k ubytování. Pokoje jsou
velmi útulně vybavené s výhledem na okolní krajinu
(www.balonovyhotel.cz/fotogalerie/).
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Nezapomínejme na to, co je křehčí než křídla motýlů
EB Centrum a DEBRA ČR se po celou dobu svého fungování snaží o co nejkomplexnější péči o rodiny, kde
žije nemocný s EB. Proto mezi nabízené služby DEBRA
ČR patří již pár let vedle sociálního a nutričního poradenství také poradenství psychologické. Jsme rádi, že
je tato služba mnohými vítána a využívána, ať už pro
jednorázové konzultace nebo pro delší spolupráci.
V loňském roce jsme dokonce posílili tým DEBRA ČR o

druhou psycholožku. To umožňuje lepší časovou ﬂexibilitu, možnost psychologů navštěvovat klienty přímo
u nich doma v rámci terénní služby a také práci s více
členy rodiny.
Samotná péče o kůži s EB zabírá spoustu času, energie
a úsilí. I běžné situace (konﬂikty s druhými, výchova,
vztahy,…) pak může být ob žnější zvládat. V takové
chvíli je dobré obrá t se na psychologa.

Na tomto místě bychom vám rádi představili některé z oblas , v rámci nichž je možné navázat kontakt
s psychologem:
 Popovídat si s někým, kdo nemoc zná, ale není z rodiny. Psycholog může nabídnout jiný úhel pohledu,
jiné stanovisko a sdílení bez soudu, může pomoci najít způsob, jak naplno žít s touto nemocí.
 Psychologické poradenství může pomoci v hledání způsobů, jak pracovat se svým dítětem, aby doma
panovala pohoda.
 Možnost bavit se o svých pocitech - vnitřním neklidu, tenzi, boles , strachu, beznaději. Sdílená radost je
dvojnásobná radost a sdílená starost, je poloviční starost.
 Konzultace ohledně různých vývojových fází života - období vzdoru u dě , začlenění ve školce a škole,
puberta, osamostatnění se, odcházení z domu,…
 Pomoc s akutní krizí – krizová intervence.
 Hledat, co Vám pomáhá zvládat těžké situace a naučit se to používat.
 Hledání řešení nespavos , boles , ob že s vyprazdňováním (bezděčným neudržením moči nebo stolice).
 Nabídka hypnózy (pokus o hypno cké ovlivnění nespavos , boles , dalších symptomů).
 Přístup k nemoci se časem mění, jak pro nemocného, tak pro pečujícího. Nabízíme pomoc s reagováním
na tyto změny (např. nechuť k ošetřování, potřeba vrhat se do rizikových situací, chuť trávit čas „po
svém“).
 Nabízíme konzultace pro širší rodinu a okolí v oblas vyrovnávání se se závažnou nemocí.

Tyto oblas jsou jen nahlédnu m do toho, co můžete
s psychologem probrat. Pokud vás zajímá nebo trápí
cokoli jiného, co třeba nesouvisí přímo
s onemocněním EB, můžete se samozřejmě na psychology obrá t.
Psychologické poradenství je bezplatně k dispozici
pacientům s EB každého věku, rodičům dě s EB, ale

Mgr. Klára Dvořáková
Psycholog
kl.dvorakova@outlook.com
+420 731 442 267

např. i zdravým sourozencům pacienta nebo partnerům a dětem dospělých pacientů s EB.
Jsme rádi, že DEBRA ČR může stále rozšiřovat a zkvalitňovat nabídku služeb pro rodiny s EB a pomáhat Vám
v různých aspektech. Psycholožky DEBRA ČR můžete
kontaktovat telefonicky či mailem na těchto kontaktech:

Mgr. Lenka Tříletá
Psycholog
trileta.lenka@gmail.com
+420 775 603 300
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Na začátku je myšlenka, pak píle, pevná vůle, vytrvalost a úsilí.
Teprve potom může člověk něco dokázat
Primářka Dětského kožního oddělení Pediatrické kliniky MUDr. Hana Bučková, Ph.D., se dlouhodobě specializuje na onemocnění epidermolysis bullosa congenita (EB) zvané nemoc motýlích křídel a právě díky ní patří
Česká republika mezi země s nejkomplexnějším systémem léčby tohoto vzácného vrozeného kožního onemocnění. V roce 1996 založila Sekci dětské dermatologie, o pět let později EB Centrum, mezioborový tým
specialistů pro pacienty s vzácnými kožními onemocněními, stála také u zrodu pacientské organizace DEBRA
ČR a byla zakládajícím členem EB-Clinet, mezinárodního sdružení klinických expertů na EB. Zlepšila medicínskou péči o pacienty se vzácnými vrozenými kožními onemocněními a zasadila se o osvětu a popularizaci tohoto tématu u odborné i laické veřejnos . Je členkou vědeckého výboru Genodermatoses Network.
V prosinci roku 2016 bylo přijato Centrum pro
vzácná kožní onemocnění a EB Centrum Dětského
kožního oddělení do sítě nejlepších expertních center v oblas vzácných onemocnění kůže European
Reference Networks, neboli ERN–SKIN. Co pro Vás
osobně tento úspěch znamená?
V prvé řadě jsem chtěla, aby dětská dermatologie, až
ji budu jednou předávat, měla vybudované postavení
a právě zakomponování do mezinárodní sítě jsem vnímala jako potvrzení naší odbornos , která je skutečně
vysoká. V rámci mezinárodního srovnání mohu říct, že
v žádné zemi z bývalého východního bloku nefunguje
EB Centrum a péče o vzácná kožní onemocnění tak
komplexně jako u nás. A není to běžné ani v západní
Evropě. K přihlášení bylo třeba vypracovat téměř stostránkový dokument, dotazníky byly pochopitelně
v anglič ně, což vyžadovalo měsíce příprav a důkladné
práce. Na začátku je myšlenka, pak píle, pevná vůle,
vytrvalost a úsilí. Teprve potom může člověk něco
dokázat. Jsem ráda, že se to podařilo, odvedli jsme
poc vou práci. Z České republiky byla do ERN-SKIN
přijata pouze čtyři klinická kožní pracoviště, dvě
v Praze a dvě v Brně, ale jen naše pracoviště splnilo
podmínky pro všechny vzácné vrozené vady kůže
v celém rozsahu.
Můžete popsat fungování EB Centra a DEBRY
ČR, organizací, které jste založila?
EB Centrum je jediné v České republice, v roce 2016
jsme oslavili patnáct let od založení. Jedná se o mezioborový tým 27 specialistů soustředěných na vzácné
vrozené vady pro dětský i dospělý věk. Poskytuje našim pacientům komplexní péči včetně přesné diagnos ky na úrovni histologické i molekulární. Centrum koncentruje pacienty z celé republiky, těch je
asi 300, poskytuje také konziliární služby pro cizince.
Za mco EB Centrum je odborné centrum sdružující
lékaře, DEBRA ČR je pacientská organizace, jejímž
úkolem je pomoc pacientům a osvěta. DEBRA pořádá
konference i programy pro dě a rodiny, je členem
mezinárodní organizace DEBRA Interna onal. Díky
mediální tváři Jitky Čvančarové a projektu
„Charita vního kalendáře DEBRA ČR“ pacientská organizace výrazně posunula povědomí veřejnos o

této nemoci. DEBRA a EB Centrum spolu úzce spolupracují. V minulém roce jsme získali zvláštní cenu poroty „Český Goodwill 2016“ za to, kam jsme péči o
pacienty posunuli.
Jaké jsou trendy ve výzkumu a prevenci vzácných vrozených kožních onemocnění?
Za velký úspěch považuji spolupráci našeho oddělení
s Centrem molekulární biologie a genové terapie
IHOK, které nám detekuje více než 90 genů odpovědných za vrozené kožní vady. Molekulární analýza má
rovněž velký diagnos cký význam pro rodiny, které
s námi mohou spolupracovat při plánování dalšího
dítěte. Pomocí metody umělého oplodnění se může
zabránit, aby se v rodinách pacientů narodilo dítě
s touto nemocí. Zároveň děláme i prevenci u širokého
příbuzenstva pacientů, aby si mohli ověřit, zda náhodou nejsou přenašeči mutovaného genu, a podle toho
se pak zařídit při plánování rodičovství.
Kam se Váš obor posunul a jak vidíte jeho budoucnost?
Velice se zdokonalila diagnos ka, která se posunula na
molekulární úroveň, což je celosvětový trend, mezioborová spolupráce a také technika ošetření, konkrétně
přístrojové vybavení. Současná terapie je symptomacká – léčí příznaky, ale samozřejmě i s cílem prevenvním, tedy předcházením komplikací. Budoucnost
vidím v terapii kauzální, tedy příčinné, což je genová
terapie, při níž by došlo u pacienta přímo k opravě mutovaného genu. Svému oboru i pacientům s vrozenými

Osvětová kampaň DEBRA ČR na pomoc lidem s nemocí motýlích křídel
Kalendář vznikl díky skvělým tvůrcům:
Krea vní vedení / režie: Jan Pavlacký
Foto: Bet Orten
Záš ta: Jitka Čvančarová
Produkce: DEBRA ČR, Atswim
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Osobnos sdílejí ak vity DEBRA na sí facebook, což
upozorní na problema ku EB jejich sledující fanoušky.
Největší akcí pro média byl již tradičně křest kalendáře. Ten odstartuje vždy velkou vlnu mediálních výstupů. Křtu se každoročně účastní novináři z více než 20
redakcí.

V kalendáři na rok 2017 jsou vyfoceni:
MUSA – výtvarný umělec
Tereza Voříšková - herečka
Dan Bárta - zpěvák
Barbara Nesvadbová – spisovatelka a novinářka
Bára Basiková - zpěvačka
Radek Jaroš - horolezec
David Kraus – herec, muzikant
Anna Geislerová - herečka
Pavlína Němcová – modelka, herečka
Jiří Bartoška, Kryštof Mucha, Karel Och, Petr Lin mer
– představitelé Karlovarského ﬁlmového fes valu
Tomáš Sedláček - ekonom
Liběna Rochová – oděvní designérka

Nabídnutá spolupráce:
Design Supermarket
Disco night
Dětský úsměv – dobročinná kampaň Rossmann

Jak jsme s fotograﬁemi naložili:
Vznikl nástěnný kalendář DEBRA ve dvou formátech.
Formát A3 byl prodejní, formát A2 určen pro partnery
a sponzory.
Opakovaně vydáváme i týdenní diář, který tradičně
obsahuje všechny fotograﬁe z kalendáře, formát A6.
Po roční pauze připravujeme putovní výstavu, která
bude prvně k vidění v centrále Bohemia Sektu ve
Starém Plzenci a poté začne putovat po ČR. Určitě
bude v Praze, Brně, na Mělníku a na dalších místech.

Prodejem kalendářů a diářů získává DEBRA ČR na
koﬁnancování svých projektů podstatnou částku.

Pro úspěšnou osvětu je nutné mít mediálního partnera. Opět se nám podařilo navázat dobrou spolupráci s Českou televizí a deníkem Blesk.

To v praxi umožní udržet projekty, které jsou zásadní
pro efek vní pomoc lidem s nemocí motýlích křídel,
jako jsou sociální poradenství, péče nutričního terapeuta, konání výroční konference.

Prodej kalendářů a diářů probíhal dvěma hlavními
proudy – online na eshopu DEBRA ČR a v sí drogérií
a parfumérií Rossmann ČR.

Umožní to však i realizaci projektů, které jsou pro pomoc pacientům velmi podstatné, ovšem je velmi komplikované sehnat na ně dostatek prostředků – jedná
se hlavně o mezinárodní spolupráci v rámci DEBRA
Interna onal (sdílení informací, společné osvětové a
Mediální ak vity:
fundraisingové ak vity) a dále v rámci EB Clinet – fóSpotová kampaň na ČT byla načasovaná s prodejem
rum odborníků, díky němuž můžeme v ČR postupovat
kalendářů, přišla těsně po křtu kalendáře.
stejnými metodami v péči o pacienty s EB, jako
ČT odvysílala celý 30 vteřinový spot, což mělo na jeho v nejvyspělejších státech světa.
kvalitu velký vliv.
Objednávky kalendářů plynuly soustavně do poloviny A co bude dál?
V těchto dnech již začínáme připravovat kalendář na
rok 2018. Po zádumčivých uměleckých fotograﬁích Bet
Spot v České televizi shlédlo 5 954 785 diváků. Byl odOrten půjdeme cestou radostnou, energickou a tak
vysílán celkem 76x.
trochu roztančenou :-) Vše je ale v zárodku, tak jako
Dvouminutová verze spotu je ke shlédnu na internetu každý rok i teď začínáme nový kalendář tvořit od úpla stane se součás výstavy.
ného začátku.
(MH)
prosince 2016.

OHLÉDNUTÍ: předvánoční beneﬁční akce a sbírky

Březen č. 1/ 2017

VUS Ondráš pro DEBRA ČR

Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ spojil folklór
s moderním tancem a zároveň krásný zážitek s pomocí
Motýlkům. Jediný profesionální soubor, který se v
České republice věnuje zpracování folklóru, představil
30. listopadu v Brně novou premiéru s názvem Náš
svět.
Velmi nás těší, že jsme se součás tohoto pomyslného
světa mohli stát i my, organizace DEBRA ČR. Pořadatelé se to ž rozhodli věnovat část výtěžku ze vstupného
na podporu lidí s nemocí motýlích křídel.

Touto cestou se podařilo získat 39 134 Kč, které pomohou k doﬁnancování odborné konference pro rodiny s EB a ozdravného pobytu. Další rovné 2 000,- přispěli hosté premiéry do zapečetěné kasičky, tyto prostředky byly převedeny na účet veřejné sbírky, ze které je hrazen především ošetřovací materiál a další
konkrétní potřeby pacientů s nemocí motýlích křídel.
(AG)

Kadeřnickému studiu Splašené nůžky se podařilo něco úžasného
Kadeřnictví Splašené nůžky vytvořilo krásné kalendáře. Celý výtěžek z kalendářů se navíc rozhodli darovat na
podporu Motýlků. Díky tomuto přibylo na účtu veřejné sbírky DEBRA ČR úžasných 12 721 Kč!!! Děkujeme!
Mladá talentovaná kadeřnice a vizážistka Jana Ištoková nosila dva roky v hlavě nápad na vlastní kalendář. V roce 2016 se to podařilo. A když už měla
vzniknout takto skvělá věc, tak vznikly kalendáře
rovnou dva. Oba tyto kalendáře jsou na mo vy princezen, i když každý trošku jinak. První kalendář dýchá kouzlem hradů a zámků, historické kostýmy dodávají pocit, že jste v opravdové pohádce. Druhý
kalendář představuje moderní verzi klasických princezen, ať už si představíte krásnou Popelku, Sněhurku nebo princeznu Koloběžku. Zákazníci kadeřnického studia Splašené nůžky měli možnost vedle zakoupení kalendářů přispívat také do zapečetěné kasičky.
Celý výtěžek, který činil 12 721 korun pak putoval na
transparentní účet veřejné sbírky DEBRA ČR.
Mnohokrát děkujeme celému týmu, který kalendáře
tvořil. Jmenovitě bychom rádi poděkovali Janě Ištokové (duše projektu a hlavní realizátorka, vlasy a
make-up), Petru Huserovi a Marcele Novotné
(fotografové) a v neposlední řadě Tereze Vojtěchovské (modelka). Díky, že pomáháte lidem s nemocí
motýlích křídel spolu s námi!
(AG)

OHLÉDNUTÍ: Den vzácných onemocnění

Březen č. 1/ 2017

I ta nejvzácnější onemocnění si zasluhují naši pozornost
Na světě jsou síce málo známých nemocí, kterými trpí jen hrstka pacientů. Tato onemocnění se označují
jako vzácná. Do této skupiny patří i EB. Den vzácných onemocnění se koná každoročně poslední únorový den.
Smyslem akce je ukázat široké veřejnos i těm, kdo se podílejí na rozhodování o otázkách zdravotní a sociální péče, co vzácná onemocnění jsou a co znamenají pro život pacientů. Tak jako každý rok, i letos měl den
vzácných onemocnění na celém světě jedno společné propojující téma: VÝZKUM NÁM DÁVÁ NADĚJI.

Tuto akci koordinuje na mezinárodní úrovni EURORDIS (Evropská organizace pro vzácná onemocnění). V
jednotlivých zemích se na ní podílejí místní pacientská
sdružení i jejich národní asociace, v ČR je to Česká
asociace pro vzácná onemocnění (ČAVO) a Národní
koordinační centrum pro vzácná onemocnění.
DEBRA ČR se letos k tomuto dni připojila hned několika ak vitami.
Dne 28. února proběhla v Praze Závěrečná konference
projektu Norských fondů pořádaná Národním koordinančním centrem pro vzácná onemocnění. Zde prezentovala paní ředitelka Lucie Marková činnost DEBRA
ČR.

Brno navázalo besedou 1. března v Mendelově muzeu. V odpoledních hodinách se zde uskutečnila debata určená široké veřejnos , ve které se setkali zástupci
z řad medicínských odborníků, představitelů města
Brna a Jihomoravského kraje, zástupci organizací podporujících pacienty se vzácnými nemocemi i sami nemocní. My jsme u toho pochopitelně nemohli chybět.
Mezinárodní rozšíření osvětového dne zajišťuje také
zvýšený zájem médií o téma vzácných onemocnění.
Nový článek o naší práci pro Motýlky najdete např. na
www.rarediseases.cz, zajímavé příběhy lidí se vzácnými nemocemi (včetně Petry, která trpí EB) najdete i na
webu provozovaném ČAVO h p://vzacni.cz.
(AG)

Smoothie [č : ˈsmuːðɪ]
S mto anglickým slovem a názvem nápoje se setkáváme poslední dobou čím dál častěji. Ale kde se vzal?
Jedná se o výdobytek posledních let?
Možná vás zklamu, ale nejedná. Už je tu léta. Když si
toto slovo přeložíme do češ ny jedná se o ovocný
koktejl, který je možné udělat i s jogurtem či zmrzlinou. Překlad tohoto slova však může být i slizoun,
úlisný člověk. O tom však tento článek nebude.
Smoothie se stává hitem v českých rodinách. Je jen
málo lidí, kteří nikdy neokusili nějaký ten koktejl
(možná se vám vybaví i nějaká ta vzpomínka na mléčné bary). Kromě tzv. “smoothie makerů”, kterých je
na trhu mnoho druhů, lze přípravu provést v mixéru
nebo pomocí ponorného mixéru.

ným výrobkem a oříšky/semínky je i plnohodnotnou snídaní či svačinou
 je vhodné pro všechny věkové kategorie kromě
kojenců do 6 měsíců
 perfektně doplní energii po fyzické ak vitě
 zažene chuť na sladkos a dodá i teku ny
 může mít příchuť podle vašich preferencí
 nabízí obrovské množství variací a kombinací
 je skvělé při snížené schopnos polykaní tužší
stravy

Správné smoothie:

Trocha historie:

 se vyznačuje snadnou a rychlou přípravou
 v kombinace s ovesnými vločkami, kysaným mléč-

Kuchyňský mixér má na svědomí Američan Stephan
Poplawski. Po tomto vynálezu došlo ke snadnější
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