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Vážení a milí členové DEBRA rodiny, vážení partneři, milí kolegové,
pomalu ale jistě se nám krátí dny, rána a meze jsou chladné a přichází barevný podzim. Pro některé z Vás pacientů jsou chladnější dny jistě vysvobozením z úmorných veder, pro jiné je setmělý podvečer také příležitostí,
jak si něco pod lampičkou třeba přečíst…a proč ne zrovna DEBRA noviny :-)
V podzimním čísle najdete shrnutí krásných letní akcí ve prospěch „motýlků“, můžete si přečíst o zážitcích
z letního ozdravného pobytu na novém místě v Balónovém hotelu Radešín na Vysočině, o charitativním cyklomarathonu, který si letos vzal za cíl vyjet finanční prostředky na podporu podzimního víkendového pobytu pro
rodiny s EB a dalších zajímavých akcích.
Aktuálně pro Vás motýlky a rodinné příslušníky připravujeme podzimní víkendový pobyt s wellness programem,
protože víme, že si odpočinek všichni opravdu zasloužíte. Zároveň Vás všechny srdečně zveme na charitativní
divadelní představení Dynastie, pozvánku naleznete na následujících stránkách. Pečlivě pracujeme také na přípravě letošního osvětového projektu o nemoci motýlích křídel, 8. ročníku charitativních kalendářů a letos také
posterů ve spolupráci s naší patronkou a velkou oporou, Jitkou Čvančarovou je již v plném proudu!

Přejeme Vám příjemné podzimní počtení a těšíme se na setkání s Vámi!
Srdečně zdraví Vaše
Lucie Marková a tým DEBRA ČR

Více informací o benefičním představení najdete v článku v sekci POZVÁNKY.
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Týdenní ozdravný pobyt v Radešíně 2017
Týdenní ozdravný pobyt pro osoby s nemocí motýlích křídel a jejich nejbližší se uskutečnil v termínu 16. - 21.
7. 2017. Pro letošní ozdravný pobyt jsme vybrali nové místo s větší kapacitou – Balónový hotel v Radešíně.
Ozdravného pobytu se zúčastnilo 17 pacientů s EB a 28 rodinných příslušníků. Odbornou záštitu nad ozdravným pobytem a jeho odborným programem převzala prim. MUDr. Hana Bučková, Ph.D.

Téma her letošního pobytu se vzhledem k názvu hotelu nabízelo samo :-) Celý pobyt se nesl
v cestovatelském duchu. Děti si vyrobily krásné létající balóny. Během celého týdne pak do nich dostávaly za splnění různorodých aktivit malé objevovatele/
maňásky. Aby bylo cestování napříč zeměkoulí zcela
oficiální, každé z dětí dostalo i vlastní "cestovní pas" .
Proletěli jsme se nad několika kontinenty a dokonce
jsme řešili ztroskotání balónu - děti měly za úkol
ošetřit poraněný strom, najít pasažéry z havarovaného balónu a poskytnout jim potřebnou pomoc.

Program obohatila také ukázka dravců pana Nováka.
Účastníci pobytu se opět dozvěděli spoustu nových
informací o chovu a životě těchto krásných ptáků a
především si je mohli pohladit nebo i vzít na ruku. Za
zprostředkování a financování tohoto setkání moc
děkujeme společnosti Mölnlycke Health Care.

Obrovským překvapením a nezapomenutelným zážitkem byl pro všechny účastníky kotvený let horkovzdušným balónem. Děti i dospělí měli možnost si na
vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je odlepit se v koši od
země. Za kotvený let velmi děkujeme kolektivu Balónového hotelu v Radešíně.

Na ozdravném pobytu nechyběl ani odborný program
týkající se onemocnění EB. Rodiče dětí s nemocí motýlích křídel, ale i dospělí pacienti měli možnost konzultovat s odborníky Klinického EB Centra. V pondělí přijel
prim. MUDr. Radek Brauner s Patricií Vojkovskou, DiS.

Velké poděkování patří také Davidovi M., který je sám
EB pacientem. Po celou dobu pobytu byl k dispozici
dětem i dospělým a velmi trpělivě vysvětloval a předváděl práci s keramickou hlínou.
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Rodinám poskytovali poradenství i praktické ukázky
z oblasti rehabilitace a fyzioterapie. V úterý přijely
MUDr. Michaela Friedová a MUDr. Petra Nevoránková, které se věnují stomatologické péči pro EB pacienty. Ve středu se účastníci pobytu mohli dozvědět novinky v ošetřování ran od paní Dvořákové ze společnosti

vala také potřebné poradenství v oblasti výživy. Představila rodinám část sortimentu společnosti AG FOODS, která je vhodná právě pro EB pacienty. Jednalo
se o různé kaše, přesnídávky, ochucená mléka a čaje. Během pobytu byl zajištěn pitný režim, se kterým
velmi výrazně pomohla společnost Kofola a. s. Za jejich velmi štědrý dar děkujeme.

Mölnlycke Health Care. Ve čtvrtek nás svojí návštěvou poctila prim. MUDr. Hana Bučková a pan Tomáš
Kubala ze společnosti Urgo Medical. Pacientům povídali o možnostech ošetřování kůže i novém, prozatím
zkoušeném, krytí ran.

Poslední večer se k nám přidal i tým cyklistů, kteří již
potřetí usednou na svá kola a zúčastní se charitativního Metrostav Handy Cyklo Maratonu 2017. Cílem
maratonu je získat finanční prostředky na další pobyt
s Motýlky, plánovaný na podzimní víkend 2017, a
rozšířit povědomí o nemoci motýlích křídel.

Máme dobrou zprávu pro ty z vás, kteří materiál
od Urgo Medical vyzkoušeli a rádi by jej používali
na ošetřování častěji. Od listopadu 2017 bude
UrgaTul pacientům s EB plně hrazen zdravotní
pojišťovnou. O způsobu předepisování tohoto
materiálu budete informováni v kožní ambulanci
EB Centra a také v příštím čísle DEBRA Novin.

Jsme velmi rádi, že se letošní ozdravný pobyt takto
vydařil! Nové prostředí bylo, věříme, zajímavou změnou. Setkávání rodin, které prožívají podobné starosti v souvislosti s onemocněním člena rodiny, je nesmírně přínosné a má pozitivní vliv nejen na samotné
pacienty, ale i na jejich rodiče, zdravé sourozence a
další blízké. Velmi si vážíme podpory všech dárců a
partnerů, díky kterým mohou být tyto pobyty realizovány! S našimi Motýlky se těšíme brzy zase na viděnou - třeba na dalším ozdravném pobytu :-)

V průběhu celého pobytu byly účastníkům k dispozici
i dvě psycholožky a sociální pracovnice. V neformálním prostředí měli účastnici pobytu, uživatelé služeb
DEBRA ČR, možnost řešit své starosti, které život s EB
přináší. Velmi přínosné bylo i vzájemné sdílení zkušeností mezi rodinami s EB.
Jídelníček pro účastníky pobytu sestavila nutriční specialistka Mgr. Michaela Halbrštátová, která poskyto-

(PJ)

Na ozdravný pobyt přispěli:
•
Ministerstvo zdravotnictví
•
Balónový hotel Radešín, s. r. o.
Materiálně přispěli:
•
Mölnlycke Health Care, s. r. o.
•
Kofola, a. s.
•
AG FOODS Group a. s.
•
Urgo Medical
•
•

Profi Credit
Keiretsu Forum Prague SE
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Na kole pro motýlí křídla
Neuvěřitelná parta sportovců a kamarádů se letos opět vydala na cyklo handy maraton v barvách charitativní
organizace DEBRA ČR, která pomáhá lidem s nemocí motýlích křídel. Během 78 hodin ujeli na kolech 2 200
km, vypotili litry potu, spali jen pár hodin, cestou navštívili 7 rodin, kde žije pacient s EB, ztratili 2 bidony a
srazili 1 srnku. Jejich výkon je vynesl na krásné 6. místo Metrostav Handy Cyklo Maratonu 2017. To, co je
hnalo kupředu, bylo odhodlání pomoci jejich kamarádovi Honzovi Vokurkovi, který trpí nemocí motýlích křídel i dalším stejně nemocným.

Cyklistům se podařilo oslovit ohromný počet lidí, kteří
sledovali jejich cestu na facebookové stránce Na kole
pro motýlí křídla. Osobní nasazení členů týmu tak přineslo naší organizaci mnoho nových fanoušků a podporovatelů. Díky cyklomaratonu se podařilo získat
částku 94 916 Kč ve prospěch lidí s nemocí motýlích
křídel. Díky tomu bude na přelomu měsíce září a října
realizován víkendový pobyt pro rodiny, kde žije člen
s nemocí motýlích křídel.
Vedle skvělých sportovních výkonů je obdivuhodná
idea cyklo handy maratonu - rovnoprávnost, přátelství
a zapojení lidí s handicapem do závodu. Již tradičně je
členem DEBRA týmu nevidomý sportovec Aleš Moravec, který je nejen zkušeným závodníkem na tandemovém kole, ale i skvělým členem party! Nově se
k naší posádce přidal basketbalista na vozíku Tomáš
Kohoutek, který se na část závodu ujal role řidiče doprovodného vozidla.
A když se jel maraton pro Motýlky, nemohl být bez
Motýlků! Mnozí z nich se zapojili osobně – cestou vítali sportovce podél trati, nabídli jim občerstvení, a když
byla trocha času, mohla se část týmu stavit u některých na návštěvu. Kdo se nezapojil osobně, sledovalsnažení cyklistů on-line. Nechybělo ani velké vítání
v cíli! Krásným zážitkem byla návštěva u našeho

„motýlího keramika“ Davida v ateliéru a obrovskou
radost všem udělal osobní video-vzkaz patrona týmu
Honzy Vokurky. Tyto zážitky vlévaly cyklistům novou
energii do žil!Všichni dorazili v pořádku do cíle závodu
bez úrazu (o zdravotním stavu potrefené srny nemáme bohužel bližší informace). Děkujeme za jejich obrovské osobní nasazení, vydanou energii a srdce na
pravém místě!!! Těšíme se brzy na viděnou.
(AG)

Děkujeme organizacím a firmám,
které pomohly k realizaci tohoto projektu:

• URGO Medical – generální partner týmu
DEBRA ČR
• BB Cyklosport – zapůjčení závodních kol
zdarma, sleva na doplňkový sortiment
• Teiresias, středisko pro pomoc studentům se
specifickými nároky MU – zapůjčení tandemového kola zdarma
• KALAS Sportswear, s.r.o. – sleva na cyklistické oblečení s designem DEBRA ČR
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Eurokomisař pro zdraví a bezpečnost potravin byl EB Centrem nadšen!
V pondělí 24. července 2017 navštívil Dětskou nemocnici eurokomisař pro zdraví a bezpečnost potravin Vytenis Andriukaitis. Zavítal do Centra pro vzácná kožní onemocnění a EB Centra Dětského kožního oddělení Pediatrické kliniky FN Brno, která byla v prosinci 2016 přijata do Evropské referenční sítě (European Reference
Network) pro vzácná kožní onemocnění ERN-Skin.
lasti diagnostiky a organizace péče o pacienty. V roce
2016 se do nově vzniklé sítě expertů přihlásilo více než
1000 pracovišť z 365 univerzitních nemocnic v Evropě,
kritéria pro výběr přitom byla velice přísná. Pro Fakultní nemocnici Brno je proto velkou ctí, že do této
prestižní sítě těch nejlepších odborných center patří
od prosince 2016 také Neuromuskulární centrum FN
Brno, Centrum pro vzácná kožní onemocnění a EB
Z celkového počtu 52 center ERN-Skin byla z České
Centrum Dětského kožního oddělení Pediatrické klinirepubliky přijata pouze čtyři centra, dvě z Prahy a dvě z
ky FN Brno.
Brna, přitom Dětské kožní oddělení bylo uznáno jako
(BK)
jediné z České republiky pro vzácné vrozené vady kůže
v celém rozsahu. Toto pracoviště se dlouhodobě zaměřuje na vrozená kožní onemocnění, má vybudován mezioborový tým nejen pro epidermolysis bullosa congenita (EB Centrum), ale i pro jiné genodermatózy. Dětské kožní oddělení rovněž úzce spolupracuje s Centrem
molekulární biologie a genové terapie (CMBGT) Interní
hematologické a onkologické kliniky, které vyšetřuje
devadesát genů pro vrozená kožní onemocnění.
Velkou zásluhu na přijetí do této prestižní referenční
sítě má především primářka Dětského kožního oddělení Pediatrické kliniky FN Brno MUDr. Hana Bučková,
Ph.D., pro kterou jde o obrovské profesní ocenění. Blíže se k tomuto i dalším tématům vyjadřovala např.
v rozhovoru dostupném na webových stránkách Fakultní nemocnice Brno.

European Reference Network je Evropská referenční
síť propojující expertní centra v oblasti vysoce specializované zdravotní péče, která patří k absolutní špičce v
oboru jak v základním či klinickém výzkumu, tak v ob-

Golfový turnaj stavební firmy ING. ZDENĚK TOMEK
Manželé Tomkovi, kteří již více než 25 let působí úspěšně v oblasti stavebnictví, se rozhodli uspořádat svůj
tradiční golfový turnaj letos poprvé v charitativním duchu a podpořit tak pacienty s nemocí motýlích křídel,
kterým DEBRA ČR pomáhá.
S DEBROU a našimi "motýlky" se Tomkovi setkali na
již tradičním benefičním golfovém turnaji DEBRA Jamka pro motýlí křídla v Kořenci u Boskovic, kde každoročně rádi vítáme nové hráče a podporovatele. Některé z nich vzácné onemocnění EB osloví natolik, že se rozhodnou pomoci nezištně i více, než jen
svou účastí na našem golfovém turnaji, z čehož máme
samozřejmě velkou radost!
Benefiční golfový turnaj pořádaný ING. ZDENĚK TOMEK - STAVEBNÍ FIRMOU a.s. se uskutečnil
na golfovém hřišti Véska u Olomouce v sobotu 15. 7.
2017. Ač nám nepřálo počasí, celý turnaj se nesl ve
velmi přátelském a milém duchu.
Na podporu pacientů s nemocí motýlích křídel mohli
hráči přispět v rámci vložené soutěže nearest to pin
zakoupením krásných golfových míčků s logem firmy
ING. ZDENĚK TOMEK a DEBRA ČR a také v rámci závě-

rečného vyhlášení výsledků do kasičky veřejné sbírky.
Prostřednictvím krátkého videa s pozdravem a svou
podporou charitativního ducha turnaje podpořil naše
"motýlky" také známý český herec, moderátor a hudební skladatel Marek Eben, kterému pracovní povinnosti neumožnily se turnaje osobně zúčastnit.
Na finální výtěžek jsme si museli díky zapečetěným
kasičkám a dovoleným v letním období počkat, výsledek ale stál rozhodně za to! Na podporu pacientů s
nemocí motýlích křídel se podařilo získat nádherných 30.875 Kč. Finanční prostředky budou využity na
přímou podporu lidí s nemocí motýlích křídel prostřednictvím veřejné sbírky.
Mnohokrát děkujeme organizátorům za skvělý nápad a
všem účastníkům za štědrost, vstřícný přístup a úžasnou atmosféru celé akce.
(LM)

Osvětová kampaň DEBRA ČR na pomoc lidem s nemocí motýlích křídel
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8. osvětový kalendář DEBRA ČR
DEBRA ČR již tradičně chystá vydání kalendáře na následující rok. Je to v pořadí už 8. kalendář, který se sám o
sobě stal pilířem osvětové kampaně, jejímž cílem je upoutat pozornost veřejnosti a co nejlépe jí vysvětlit, co
obnáší život s nemocí motýlích křídel. Jsme vděční za to, že se tento úkol podařilo splnit, ale víme, že stále je
potřeba lidem připomínat, že ne každý v životě měl tu kliku, že se narodil zdravý…

Kalendář před 9 lety pro DEBRA ČR vymyslela patronka organizace Jitka Čvančarová, jejíž jméno
je s tímto projektem neodmyslitelně spojeno. Stalo se
dobrým zvykem, že kalendář vždy někomu
"věnujeme". Letošní ročník je určen všem pacientům
a jejich rodinám. Protože není kapacitně možné představit příběhy všech našich milých pacientů, vybrali
jsme několik "reprezentantů". V kalendáři tak představíme malé dítě, maminku dítěte s EB, která je sama dospělou pacientkou, mladíka na pokraji dospělosti, talentovanou studentku a dospěláka se vším
všudy.
Příběhy všech našich "motýlků" jsou naplněné bolestí, slzami, ekonomickými potížemi, sociálními strastmi.... ale také silou neuvěřitelnou, houževnatostí,
jemným cynismem a laskavostí. A my chceme právě
toto vyzdvihnout - chceme ukázat, že energie a síla,
která v našich "motýlcích" dříme, je naprosto nečekaná, pro leckoho inspirující a pro většinu lidí odzbrojující. Stačí jen trošku pomoci, lehce přidržet a oni dokážou divy! A my v tomto kalendáři, který bude s největší pravděpodobností poslední, který DEBRA vydá-

vá, chceme oslavit tu sílu a radost a vlít ji všem, kdo ji
potřebují... Chceme si doslova tak trošku zatančit :-)
Kalendář má trošku jiný koncept, než na jaký jste od
nás z minulosti zvyklí. Pracujeme znovu se skvělými
osobnostmi, celebritami na slovo vzatými. Ale nejde
úplně o lidi známé z titulních stran časopisů. Letos
jsme ke spolupráci přizvali ty nejlepší tanečníky, abychom s nimi vytvořili energické fotografie plné radosti
z pohybu, ze života.
Významné osobnosti ale nechybí. Vedle Jitky Čvančarové se v kalendáři objeví MUSA, Pavlína Němcová,
Gabriela Lašková či Roman Šebrle v roli patronů, garantů a svědků...
Když něco končí, musí něco nového začínat. Proto
vám brzo představíme nový projekt, který bude snad
důstojnou náhradou úžasného kalendáře. Kalendář
přinesl mnoho příležitostí, odhalil obrovský potenciál
a stal se zdrojem i inspirací. Za tento skvělý nápad budeme Jitce Čvančarové vždy vděční. Snad jsme z tohoto skvělého nápadu vytěžili vše dobré a jistě nás v návaznosti na něj ještě mnohé dobré čeká!
(MH)
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Motýlci navštíví další krajský úřad
Součástí osvěty o nemoci motýlích křídel jsou i výstavy, které putují po České republice. V letošním roce jste
se mohli setkat se dvěma výstavami—jedna je tvořená nádhernými fotografiemi Bet Orten z kalendáře DEBRA 2017; ta druhá se skládá z fotografií samotných pacientů s EB a jejich nejbližších. Druhá zmíněná výstava
s názvem Den za dnem, ruku v ruce se po svém jarním působení na Jihomoravském krajském úřadě přesune
v listopadu na Krajský úřad do Pardubic.

Výstava představuje 13 pacientů s EB od batolete až
po rodiče malých dětí.
Život s EB není nikdy stejný, lidé s EB nejsou stejní.
Nést svůj osud a vypořádat se s ním umí každý po
svém. Je zde však společný jmenovatel – partner,
blízký člověk, který tu vždy byl, je a bude. Někdo, o
koho se mohou pacienti bez obav opřít. S kým jdou
ruku v ruce, den za dnem.
Autorem portrétů, které tvoří jedinečnou výstavu, je
skvělý český fotograf a kreativec Jiří Langpaul. S EB se
Jiří seznámil náhodou a rozhodl se pacienty portrétovat. „Tato výstava je o pacientech a ‚jejich‘ lidech. Nic
víc. EB je strašná, leč skutečná nemoc, kterou trpí
opravdoví lidé. Chtěli jsme zachytit důležitý kousek
jejich životního příběhu - tím je jejich vztah s člověkem/partnerem, díky kterému se jim lépe daří překonávat svůj osud.“
Fotografie jsou neobvykle vyhotovené na speciálním
plátně z obvazů. Obvaz je pro pacienty druhá kůže.
Stal se nedílnou součástí jejich životů a v podstatě

není možné si život s EB představit bez obvazových a
ošetřovacích materiálů. Ty mají dvojí efekt – hojí zraněnou kůži, ale zároveň tu zdravou chrání před poraněním. Autor fotografií i způsobu reprodukce Jiří
Langpaul dodává: „Uvědomil jsem si, že obvazy jsou
v podstatě štítem pacientů, do té doby jsem je vnímal pouze jako symbol této nemoci. Položili jsme si
tedy otázku, zda je možné udělat z obvazů médium.
Nechali jsme tedy zhotovit speciální plátna. Ta jsou
poskládána z pásů obvazů a na ně jsme pak provedli
tisky.“ Unikátní technika je naprosto originální a prvotní inspirací pro použití obvazů jako média bylo
Turínské plátno.
Výstava putuje po České republice od začátku roku
2015 , aby ukázala reálné osudy lidí, kterým zasáhla
do života nemoc motýlích křídel. Pokud vás napadá,
kde ve vašem okolí by mohla být výstava přibližující
život lidí s nemocí motýlích křídel k vidění, kontaktujte
nás na mailu anita.gaillyova@debra-cz.org nebo telefonním čísle 773 692 299. Rádi vám poskytneme technické parametry a domluvíme spolupráci.

Celosvětový osvětový týden nemoci EB
Osvěta nemoci motýlích křídel je jedním z důležitých
cílů i v ostatních zemích. Proto byl ustanoven mezinárodní den a také týden osvěty onemocnění EB. Ten
spadá na poslední říjnový týden—tedy od 25. do 31.
10.

Your Seams neboli „Ukaž své švy“ vyzívá své fanoušky, aby si oblékli část svého oblečení naruby a vyfotili
se tak na sociální sítě a nebo tím upozornili své okolí
(kolegy, kamarády) na problematiku EB a motivovali
je k dárcovství pro organizaci DEBRA.

Od svého 1. ročníku v roce 2007 se kampaň rozšířila
do 112 zemí po celém světě. Každá země si hledá
svou cestu, ke společnému cíli zvýšit povědomí o EB.

Také DEBRA ČR připravuje na konec října malou kampaň. Sledujte nás na facebooku - fb.me/debracz - nebo instagramu - @debraczech. Budeme rádi, když se i
vy zapojíte do osvěty o nemoci motýlích křídel.

Se zajímavým a inspirativním nápadem přišla např.
DEBRA Velká Británie. Jejich kampaň s názvem Show

(AG)

EB Centrum: Střípky pro Motýlky

Září č. 3/ 2017

Posturální ontogeneze a její využití u EB
Patricie Vojkovská, DiS., DRHO – FN BRNO A LFMU BRNO
Rehabilitační postupy u našich „motýlků“ jsou cílené na obnovu hybnosti a předcházení následků, které zhoršují kvalitu života a v pozdějším stadiu jsou obtížněji ovlivnitelné. Volba metodik je otázkou aktuálního stavu,
ve kterém se nachází každý jednotlivec.
Zaměřujeme se na správnou výchozí polohu, která je
tvořena informacemi z periferních receptorů a její obnovu, bez nežádoucích souhybů vzniklých následkem
tohoto onemocnění. Aplikace metodik do terapie je
podmíněna nejen jejich znalostí, ale i kvalitním vzděláním v oblasti psychomotorického vývoje. Fyzioterapeut je průvodcem a rádcem v péči. Návštěvy v rehabilitační ambulanci jsou především o kontrole a domluvě
na postupech, které navazují na již zaběhlé cvičební
jednotky. Tyto návštěvy mají za cíl udržet a motivovat
k dalšímu zlepšování. Pacientům přináší i radost z dosažených výsledků. Pokud je to nutné, směřuje návštěva ke změně terapeutických postupů dle individuální
diagnostiky stavu pohybového ústrojí. V letošním roce
se nám podařilo navštívit letní ozdravný pobyt DEBRA
ČR, kde bylo možné tyto informace předat
v přívětivém prostředí s praktickou ukázkou.

těchto informací může dojít k chtěnému pohybu. Vše
je stále pod kontrolou nervosvalové soustavy, která
vyhodnocuje neustále nově vzniklé situace a posílá
signály do řídících center v mozku a míše. Právě poznatky z této oblasti využívají konkrétní pozice jako
terapeutický koncept a stimulací správných receptorů
pomáhají ke stabilizaci pohybového systému a nácviku
nových dovedností. K terapii využíváme pozice v různých vývojových stádiích pohybového aparátu. Rehabilitace je součástí komplexní péče o pacienta s EB
a bez mezioborové spolupráce není možné léčbu
úspěšně zvládnout.
Při výběru správného postupu, kterým chceme potlačit specifický nedostatek u pacienta, přikládáme velký
důraz vstupnímu kineziologickému rozboru. Zvolené
řešení vychází z mnoha faktorů, které kompletně vy-

Kinezioterapie spočívá v nácviku dokonalého rozlišení
polohy a umístění trupu, končetin a hlavy v pozicích
vycházejících ze zdravého vývoje pohybů u člověka.
Trénujeme prodlužováním času a přidáváním pohybů
do svalových souher. Edukace spočívá v nastavení pozice hlavy, těla a končetin a v aktivaci svalových skupin, které vycentrují klíčové klouby do polohy, ve které
je možné realizovat pohyb v ideálním osovém kloubním zatížení. Pravidelné opakování a stupňování zátěže vede k aktivaci svalů na trupu i končetinách a ovlivňujeme tím nastavení celého pohybového aparátu.
Stabilizace v těchto pozicích brání vzniku nežádoucích
následků na strukturách, které tuto soustavu vytvářejí.
Realizace pohybu je složitý proces, na kterém se podílí
celá řada systémů v těle, které se navzájem ovlivňují.
Pokud dítě bude chtít sáhnout na hračku, spustí se
jako první složka limbický systém. Pohybový systém
vytvoří z načerpaných a uložených dřívějších zkušeností správné rozmístění opěrných bodů a na základě

tvoří nejefektivnější rehabilitační postup. Výběr principu, podle kterého budeme postupovat v léčbě u dětského pacienta, je nelehký úkol. Dlouhodobé zkušenosti a předávání znalostí z rehabilitační péče na našem pracovišti Dětského rehabilitačního oddělení,
jsou tou nejlepší cestou k úsměvu na tvářích našich
„motýlků“.
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Terénní služba poskytovaná klientům DEBRA ČR
Rádi bychom připomněli všem pacientům s nemocí motýlích křídel a jejich rodinám, že organizace DEBRA ČR
poskytuje ambulantní i terénní sociální službu. Díky tomu vám můžeme nabídnout odborné sociální, psychologické a nutriční poradenství i v místě vašeho bydliště.
Ambulantní služba znamená, že za námi přijdete vy,
do naší kanceláře nebo kontaktní místnosti (obvykle
pokud máte po/před návštěvou specialistů Klinického
EB Centra).

prostředí se můžeme pokusit společně najít cestu
z nelehké situace.

Terénní sociální služba probíhá v místě vašeho bydliště, ve vašem přirozeném sociálním prostředí. Jinak
řečeno můžeme přijet přímo k vám domů nebo se
sejít někde v okolí, navštívit školu, kterou navštěvujete, pomoci s vyřizováním na úřadech... Vzdálenost
není problém. Po předchozí domluvě jsme schopné
dojet prakticky kamkoli a také ve složení, které Vám
bude nejvíce vyhovovat.

Kdo z týmu DEBRA ČR vyráží za vámi do terénu:

U vás doma můžeme řešit tíživé otázky, na které nemáte při návštěvě Brna čas ani náladu. V domácím

Tento projekt je podpořen dotací MPSV a MZČR.

V případě zájmu kontaktuje pracovnice organizace.

• Mgr. Pavlína Ježková, sociální pracovnice,

koordinátorka veřejné sbírky
• Mgr. Michaela Halbrštátová, nutriční terapeutka
• Mgr. Klára Dvořáková, psycholožka
• Anita Gaillyová, pracovnice v sociálních službách

(PJ)

„Přezůvky máme!“ vzkazují Zdravotní klauni
Program Přezůvky máme je určen dětským pacientům v domácí péči. Dětem, které jsou díky nemoci často
doma izolované… Dětem, které potřebují s ohledem na nemoc psychicky podpořit. Zdravotní klauniády probíhající v domácím prostředí a jsou přizpůsobeny konkrétnímu psychickému a fyzickému stavu malého pacienta a jsou koncipovány jako rodinné. Jsou připraveny ve spolupráci s lékařem, zdravotníky nebo sociálními
pracovníky z různých organizací.
Zdravotní klauni přijíždí ve dvojici na uvedenou adresu ve smluvený den a čas.
Cíl projektu:
Mise Zdravotních klaunů má za cíl psychicky podporovat pacienty a všechny rodinné příslušníky.
Jak si projekt objednat?
Stačí zavolat či napsat email na níže uvedené kontakty. Kontaktní osoba z naší organizace s vámi domluví
termín návštěvy.
Abychom dokázali zorganizovat návštěvu přesně
pro nemocného pacienta, vždy nás zajímá věk, přibližný zdravotní stav, záliby.
Návštěvy zdravotních klaunů jsou zdarma.
Kontakty: milena@zdravotni-klaun.cz, 725 760 901,
www.zdravotniklaun.cz
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Produkty firem AG Foods a Biogena se slevou pro Motýlky
Představujeme vám společnost AG FOODS Group a.s., která je od roku 1990 českou potravinářskou firmou
s mezinárodní působností. Vzájemnou spolupráci s DEBRA ČR, z.ú. zahájila tato společnost o letošních prázdninách. Rodinám s EB na letním ozdravném pobytu chutnala AG instantní kaše, AG ovocná pyré i čaj
Mr.Ňousek. Pro podzimní pobyt DEBRA ČR byly připraveny dvě novinky ovocných pyré: jablečné pyré
s broskvemi a tvarohem a jablečné pyré s malinami a červenou řepou.
Rádi bychom touto cestou rovněž představili sympatickou nabídku pro pacienty s nemocí motýlích křídel a
jejich rodinné příslušníky. A to možnost výběru produktů z pestré nabídky obou firem za výrazné slevy.

„Specializujeme se na vývoj, výrobu a distribuci rozpustných nápojových směsí - čajů, kakaa, cappuccina,
mléčných nápojů, sirupů, ovocných koncentrátů a dalších. Zajišťujeme pitný režim pro individuální potřeby
širokému spektru zákazníků, jakými jsou mateřské a
základní školy, nemocnice, bezpečnostní složky státu,
provozovatelé nápojových automatů či restaurační a
hotelové provozy. V roce 2013 jsme se rozrostli o Biogenu, díky které máme v portfoliu lahodné sypané a
porcované ovocné, bylinné i pravé čaje. Objevíte i netradiční bylinné koupele a unikátní dárkové čajové
kazety. Pro všechny naše produkty je charakteristická
vysoká kvalita jak použitých vstupních surovin, tak
jejich zpracování,“ představuje ve zkratce firmu Jana
Vodičková, ředitelka linie Food Service a Retail.

činku New Bar s tvarohem, která byla vyhodnocena
společností „Vím, co jím“ jako ideální svačinka a
ne pamlsek jako většina z dalších 20 testovaných.

Kromě nápojů má společnost vlastní produktovou
řadu instantních bezlepkových kaší, pudinků, bezlepkový perník. U dalších výrobků spolupracují
s dodavateli. Děti i dospělí si tak mohou vychutnat
lahodná pyré mnoha příchutí i výbornou cereální ty

„Byli bychom rádi, pokud by vám naše nápoje či potraviny zpříjemnily den. Jsme moc rádi, že se naše cesty
setkaly a můžeme přispět alespoň malým kouskem—
tím, co umíme,“ uzavírá Jana Vodičková.

Díky vlastnímu modernímu vývojovému centru a laboratoři společnosti, kde jedinečné receptury nápojů,
kaší i koupelí vznikají, můžeme do budoucna také nabídnout spolupráci na dalších produktech pro pacienty
s EB.
Podrobnosti o možnosti objednávek pro rodiny s EB
najdete na následující straně. Své objednávky směřujte na nutriční specialistku DEBRA ČR Michaelu Halbrštátovou. K dispozici jsou u ní produktové katalogy,
informace o slevách i distribuci. Inspirovat se můžete i
na www.biogena.cz a www.agfoods.eu.
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Vybrané produkty AG Foods
AG chia kaše je výborným zdrojem omega-3 mastných kyselin, která napomáhá udržet
normální hladinu cholesterolu v krvi. Výhodou je rychlá příprava, stačí zalít horkým
mlékem či vodou.

AG ovocné pyré s až 95% ovocným podílem. Všechny varianty
jsou vhodné i pro diabetiky.

V čajích značky Biogena se snoubí vysoká kvalita spolu s pestrou a harmonickou
kombinací bylin a ovoce spočívající ve výjimečné chuti.
Tea2O je lahodnou kolekcí ovocných čajů, která v sobě snoubí příchutě tropického i domácího ovoce v kombinaci s nevšedními bylinami. Podmanivá vůně
a plná chuť ve vyvážené harmonii toho
nejlepšího, co naše planeta nabízí.

Překvapte své blízké voňavým čajovým dárkem - kolekcí čajů Winter
Tea v originální vintage designu, navíc s dárkem uvnitř!
(VR)

Jak objednávat?
Aby mohli rodiny s EB využít zmiňovanou slevu pro Motýlky, je třeba objednávat vždy přes DEBRA ČR.
Kontaktní osoba
pro objednávání produktů firem AG Foods a Biogena:
Mgr. Michaela Halbrštátová
e-mail: nutricni@debra-cz.org
tel. +420 773 982 299

Kdo hradí objednávku? 2 možné způsoby:
•

Objednávku si hradí sám objednavatel.
Zboží je zasíláno na dobírku na adresu zvolenou při objednávce.

•

Objednávka je hrazena z veřejné sbírky
DEBRA ČR. Každá žádost bude individuálně
posouzena. V případě, že chcete objednávku hradit z veřejné sbírky, prosím, zašlete
žádost Mgr. Pavlíně Ježkové.

Způsob objednání:
•

•
•

Přes objednací formulář, který vám bude zaslán e-mailem. V případě, že některý vámi zvolený výrobek nebude v tomto formuláři, prosím, uvádějte do kolonky “Poznámky”.
Osobně v kanceláři DEBRA ČR.
Telefonicky

Jaké množství lze objednat?
Jednotlivé produkty jsou baleny po kusech či v kartonech. Tato informace bude vždy uvedena u daného
produktu ve formuláři. V případě, že se jedná o nákup
v kartonu, nelze zboží rozdělit. Je nutné zakoupit celý
karton (např. 48 ks).

Platba poštovného:
•

Při nákupu nad 2300 Kč je doprava zdarma
do místa uvedeného při objednávce.

•

Při nákupu produktů za nižší částku platí
dopravu/poštovné ve výši 99 Kč objednavatel.

(MiH)
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Benefiční divadelní představení DYNASTIE Lehman Brothers
Dovolujeme si vás co nejsrdečněji pozvat, ve spolupráci s naším dlouhodobým a váženým partnerem společností HARTMANN-RICO, na benefiční divadelní představení DYNASTIE Lehman Brothers, které se uskuteční
dne 23. listopadu v 19:00 v Divadle Husa na provázku v Brně.

V představení DYNASTIE Lehman Brothers se v jedné
z rolí představí Martin Donutil, kterého si někteří
z Vás jistě vybavují v geniální roli Amadea v loňském
charitativním představení pro DEBRU. Více o inscenaci naleznete na webových stránkách divadla
www.provazek.cz
Minimální cena lístku činí 590 Kč, vyšší příspěvek na
podporu pacientů s nemocí motýlích křídel je samozřejmě vítán! Výtěžek z představení bude věnován na
financování projektů DEBRA ČR.

Lístky si, prosím, rezervujte v kanceláři DEBRA ČR
na e-mailu info@debra-cz.org či tel. 532 234 318. S
pracovníky DEBRA ČR bude domluvena také platba
za lístky a způsob předání lístků.
Na závěr večera proběhne slavnostní předání šeku s
uvedeným výtěžkem na podporu pacientů s nemocí
motýlích křídel. Součástí benefičního večera bude
také malý raut jako poděkování všem, kteří představení navštíví.
(LM)

Spinning maraton ČSOB Pojišťovny
7. října v Brně můžete prověřit svou fyzičku a podpořit lidi s nemocí motýlích křídel na Spinning maratonu
ČSOB Pojišťovny. Čtyřhodinový maraton na stacionárních kolech proběhne od 15 hodin v Univerzitním kampusu Brno Bohunice.
Sportovní akce nejenom baví závodníky a fanoušky, ale mohou i pomáhat! Čím dál více cyklistů například vyráží v DEBRA dresech a to ať už na
závod nebo jen tak na vyjížďku. A protože letní sezóna se pomalu blíží ke
konci, možná někteří uvítají možnost přesednout na stacionární kola.
Účastnický poplatek na Spinning maraton činí 750 Kč na osobu. Přihlašovat se můžete na sp.maraton.brno@seznam.cz
Podobná akce se konala i v roce 2014 v Ostravě a i tenkrát putoval její
výtěžek na podporu lidí s EB. Věříme, že i letos se spinning maraton vydaří
a děkujeme všem organizátorům, v čele s panem Rosťou Čadou, i všem
účastníkům, že pomáhají lidem s nemocí motýlích křídel spolu s námi!
PS: Pokud byste chtěli na akci dorazit vybaveni cyklo dresem nebo rukavicemi v originálním designu DEBRA, navštivte náš charitativní eshop.
(AG)
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Skvělí kamarádi z Palmovky
Jedna naše "motýlí školačka" má ve škole prima kamarády, kteří jí už podruhé udělali radost sbírkou na
ošetřovací materiál pro všechny Motýlky. Děkujeme vedení školy a všem učitelům ze ZŠ Palmovka v Praze
za jejich vstřícný přístup, kterým vedou své žáky k toleranci. S potěšením si dovolujeme otisknout poděkování Betynčiny maminky:

„Chtěla bych poděkovat kolektivu ZŠ
Palmovka a dětem – spolužákům dcery Betynky, kteří se zapojili do Jarmarku, který se konal při výstavě Svět
očima dětí. Na slavnostním nastoupení žáků na konci školního roku jsem
převzala šek v hodnotě 4 273 Kč pro
charitativní organizaci DEBRA ČR, která pomáhá pacientům s nemocí motýlích křídel - Epidermolysis bullosa.
Jedno z dětí (má dcera) má tuto nemoc a jsem ráda, že chodí do této
školy, která jí dokázala svým vstřícným a chápavým přístupem zjednodušit tento nelehký úděl. Děti se k ní
chovají ohleduplně a díky pedagogickému sboru prožívá život jako zdravé
dítě. Děkuji všem, kteří se na Jarmarku podíleli.“
Motýlci z Prahy

Svačinkový jarmark v Letohradě
Studenti z Letohradské soukromé gymnázium o.p.s vybrali 5.555 Kč na podporu lidí s nemocí motýlích křídel. Děkujeme!!!
"Je již tradicí, že v období adventu na našem Letohradském soukromém gymnáziu pořádáme charitativní
předvánoční tzv. SVAČINKOVÝ JARMARK. Studenti doma připraví nejrůznější domácí dobrůtky, které prodávají spolužákům a učitelům. Veškerý
finanční výdělek následně věnují na
konto dopředu vybrané neziskové
organizace.
Ve školním roce 2016-2017 byla zvolena podpora charitativní organizace
DEBRA, které pomáhá lidem s tzv. NEMOCÍ MOTÝLÍCH KŘÍDEL. Cílem bylo
vybrat 5.555 Kč. V průběhu jarmarku
se vybralo celkem 5.226 Kč a nejziskovější byla opět třída paní profesorky
Mlynářové, která přispěla částkou
1.509 Kč. V průběhu jara následně
přibyly další peníze, a nakonec jsme
odeslaly na konto 5.555 Kč."
Studenti LSG

www.lsg.cz
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Pomáhej pohybem— aplikace EPP

V období od 1. do 14. srpna byl náš projekt Osvěta o životě s nemocí motýlích křídel zařazen
do mobilní aplikace EPP. Vlastním aktivním pohybem tak naši podporovatelé pomohli získat
200.000 Kč od Nadace ČEZ!!!

Šťastné číslo 3

Trojice divadelníků, působících pod názvem Kamarádi, oslavila společných 30 let působení!
Toto výročí slavili 3 dny, kdy probíhala představení určená pro školy a školky. Díky tomu
jsme převzali po skončení posledního představení symbolický šek na částku 30.000 Kč na
pomoc lidem s nemocí motýlích křídel. Díky přátelům, kteří s Kamarády oslavili jejich výročí
se však výsledná částka vyšplhala na 40.000 Kč. Děkujeme!

OBRAZEM: Děkujeme za podporu Motýlků
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Křídla motýlí—Dolní Dunajovice, 23. 9. 2017

K začátku podzimu na Pálavě patří nejen vinobraní, ale už i benefiční koncert Křídla Motýlí na
návsi v Dolních Dunajovicích. Akci pro DEBRA ČR už tradičně připravil Martin France a jeho tým.
V rámci večera vystoupili např.: JOSEF LAUFER, MONIKA BAGÁROVÁ, MARTIN FRANCE, VICTORIA, RADEK BANGA, MARTIN HARICH, MICHAEL FORET, HONZA JAREŠ AD. Všem účinkujícím,
pořadatelům a v neposlední řadě divákům děkujeme za nádherný výtěžek 46.969 Kč!

Životní příběhy známých i neznámých

23. 9. 2017 proběhl 3. ročník benefiční akce pořádané Michaelou Mikulenkovou s názvem Životní příběhy známých i neznámých. Představily se zde osobnosti, které i přes jejich úraz nebo vážnou nemoc nezanevřely na život a dělají co je baví. Jmenujme např. spisovatele Michala
Viewegha, YouTubera Martina Rotu nebo muže roku Martina Zacha. Za DEBRu se zúčastnila paní
ředitelka Marková a za všechny pacienty s EB pozdravila hosty prostřednictvím „video-vzkazu“
Katka V. Díky tomuto příjemnému večeru se podařilo na podporu Motýlků získat 41.000 Kč.
Více informací nejen o této akci nejdete na našem webu www.debra-cz.org/aktuality.
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