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ÚVODNÍK: Co je nového v DEBRA ČR? 
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Milí přátelé, členové DEBRA rodiny, partneři a kolegové, 
 

 máme za sebou úspěšnou XIII. výroční konferenci, kde se nás sešel rekordní počet, měli jsme možnost se 
osobně seznámit – a bylo to moc příjemné setkání! Nyní nás společně s Vámi čeká rekondiční pobyt ve Vojtě-
chově – všichni se na Vás moc těšíme! 
 V červnu a srpnu pořádá DEBRA ČR dvě větší benefiční akce s cílem získat peníze na projekty pro Vás, 
Motýlky. Jsou to již tradiční golfový turnaj „DEBRA Jamka pro motýlí křídla“ v Golfovém resortu Kořenec a nově 
také Cyklo maraton pro DEBRA ČR, který navazuje na loňskou úspěšnou „Honzíkovu cestu“. Budeme moc rádi, 
když se s námi budete na akcích aktivně podílet, a to především na té cyklistické. Aktuální informace zveřejňu-
jeme na facebookové události „Cyklo-tým DEBRA ČR na cestě za snem“. 

 
 
 

      Srdečně zdraví  Vaše 
      Lucie Marková a tým DEBRA ČR 

 

 

 
Foto z teambuildingové akce 

Zveme Vás na tradiční golfový turnaj DEBRA Jamka pro motýlí křídla, více najdete na následující straně. 

 

Radostná zpráva od naší paní ředitelky na mateřské dovolené  
 
S velkou radostí vám oznamujeme, že se nám 8. 4. 2016  narodil František.  
Moc se těšíme na společné chvíle s vámi na Vojtěchově. 
 
        Alice  Brychtová s rodinou  



ZVEME VÁS za sportem  

Hráči golfu budou moci na Kořenci pojedenácté podpořit lidi s nemocí motýlích křídel 
 

 Máte rádi golf? Máte mezi svými přáteli hráče golfu? Pak pro vás máme 
pozvánku a budeme rádi, když ji předáte i dál  :-)  

 DEBRA ČR pořádá 11. ročník charitativního golfového turnaje "DEBRA 
Jamka pro motýlí křídla", který se uskuteční 26. června na Kořenci u Boskovic. 

 Slavnostní zahájení proběhne v 9:30. Společně s námi zahájí turnaj naši partneři a přátelé DEBRA ČR.  
Hrací fee je 1 500 Kč (pro členy SOGCC pouze  700 Kč). Výtěžek z turnaje podpoří projekty realizované DEBRA 
ČR ve prospěch lidí s nemocí motýlích křídel. V rámci golfového turnaje na úpravu handicapu se můžete těšit 
také na vložené soutěže a tombolu o zajímavé ceny od našich partnerů.  
 Přihlásit do turnaje se můžete na www.cgf.cz nebo mailem na recepce@korenec-golf.cz 
 Je zde také možnost stát se partnerem turnaje a získat tak reklamu pro vaši firmu a volná fee do hry. 
Podrobnosti o možnostech partnerství najdete na www.debra-cz.org/aktualita/hraci-golfu-budou-moci-
podporit-lidi-s-nemoci-motylich-kridel 
 Pro další informace kontaktujte ředitelku organizace Lucii Markovou: 773 628 299,  
lucie.markova@debra-cz.org 
Budeme potěšení, pokud akci svou účastí podpoří také rodiny, kde žije nemocný s EB. Těšíme se na setkání! 
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Jak se zúčastnit CYKLO MARATONU a přitom se nezpotit :-) 
 

DEBRA ČR vysílá svůj tým cyklistů na Metrostav handy cyklo maraton 2016. S tím je spojena celá řada aktivit, 
do kterých se můžete zapojit i vy. Rozhodně vás však nenutíme sedat na kolo a závodit! 

PROČ VYRÁŽÍ CYKLO TÝM DEBRA ČR NA CYKLO MARATON? 

 Náš tým je složen z party přátel okolo jednoho s EB pacientů Honzy Vokurky. V loňském roce byl Honza 
patronem týmu, letos je "nehrajícím kapitánem" a roli patrona předává Peťce Koudelkové. Jedním z cílů cyklo-
týmu DEBRA ČR je šířit povědomí o nemoci motýlích křídel mezi co nejširší veřejnost. Dalším z cílů je získat od 
podporovatelů a fanoušků finanční prostředky, ze kterých bude pořizován ošetřovací materiál pro lidi s nemocí 
motýlích křídel. 

CHCETE NÁS PODPOŘIT? 

 Tak do toho! To úplně nejjednodušší, co pro nás můžete udělat je, že o nás budete mluvit. Už jen to, že 
se více lidí dozví o problematice nemoci motýlích křídel, pro nás bude odměnou. 
 Vydejte se tedy virtuálně s DEBROU na cestu za snem, klidněte na políčko „Zúčastním se“ ve facebooko-
vé události Cyklo-tým DEBRA ČR na cestě za snem, pozvěte na ni své přátele a sdílejte ji. 
 Závod se jede od 2. do 6. srpna a trasa vede napříč celou Českou republikou. Našim jezdcům by udělalo 
velikou radost, kdyby se s nimi Motýlci potkali přímo na trati, zamávali, vyfotili se s nimi. Pokud byste měli chuť 
se takto zapojit, kontaktujte pracovnici DEBRA ČR Anitu Gaillyovou a společně vymyslíme kdy a kde přesně bys-
te se mohli se závodníky setkat. Osobní setkáni s cyklo-týmem DEBRA ČR proběhne i na ozdravném pobytu ve 
Vojtěchově, ve čtvrtek 21. 7. odpoledne a večer. 
 Pokud byste chtěli pomoci i finančně a přispět tak Motýlkům na masti, desinfekce a vše další k hojení 
ran, budeme Vám vděční. Peníze můžete poslat na transparentní účet: Číslo účtu: 2166032028/5500 
Variabilní symbol: 111. Můžete se těšit i na zajímavé novinky v našem dobročinném eshopu. 
 Děkujeme všem, kteří pomáhají! 

Více o závodu METROSTAV HANDY CYKLO MARATON 2016 najdete na www.cestazasnem.cz/home-1-3    (AG) 

https://www.facebook.com/events/1851227488440606/?ref=1&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.cestazasnem.cz%2Fhome-1-3&h=2AQGFyFyC&enc=AZPiEPo8gm74fKDO6r9U98VNEQxoNjANRt2LWrEwpmFRVGza5y-Y-rTLx0jWPSop9ig&s=1


Letní setkání DEBRA ČR 

Ozdravný pobyt pro Motýlky a jejich blízké je už za dveřmi! Přihlaste se :-) 
 

 Léto se blíží a s ním i jedna z tradičních akcí DEBRA ČR, kterou je tuzemský ozdravný pobyt. Pobyt, kte-
rý nabízí prostor pro setkávání pacientů s EB a jejich rodiny, prostor pro odpočinek, načerpání nových zážit-
ků, pozitivní energie, sdílení zkušeností… I letos se potkáme v Lesním zátiší Vojtěchov (www.vojtechov.eu). 
Termín pobytu je od neděle 17. 7. do pátku 22. 7. 2016.  

 Během pobytu je připraven program pro děti i dospělé, pacienty, rodiče i sourozence. Zároveň je pone-
chán dostatek prostoru pro váš volný čas. Budeme rádi za vaše příspěvky do společného programu. Pokud vy-
myslíte program pro sebe i ostatní (hry, soutěže, výlety, výtvarné či pohybové aktivity apod.) a budete na něj 
potřebovat dopředu zajistit nějaký materiál či rekvizity, spojte se, prosím, s týmem DEBRA ČR a pokusíme se 
vám pomoci vše zajistit. Tématem her pro nejmladší bude „dobývání hradu“, můžete se těšit také na karneval! 
 Ubytování a strava po celou dobu pobytu bude zajištěna organizátory. Stravování zajistíme od nedělní 
večeře a končit budeme páteční snídaní. Strava je přizpůsobena potřebám lidí s EB. Pokud potřebujete mixova-
nou stravu, vezměte si, prosím, vlastní mixér. Máte-li nějaké speciální požadavky na stravu – diety, alergie - 
prosím, uveďte tuto skutečnost do přihlášky. U malých dětí vyznačte, zda budou jíst společnou stravu, nebo  
pro ně máte jídlo vlastní. 
 Během pobytu je celý areál Lesního zátiší Vojtěchov jen pro nás, včetně vnitřního a venkovního bazénu, 
venkovní terasy, ohniště, hřiště, pingpongového stolu... Ubytování je možné v penzionu, v pokojích s vlastní 
koupelnou nebo v chatkách se společným sociálním zařízením. Kapacita je pochopitelně omezena. Proto budou 
upřednostněni dříve přihlášení. Pokoje v penzionu budou přednostně k dispozici pro pacienty se závažnými pro-
jevy EB a rodiny s miminky.  
 Do Vojtěchova je možné vzít s sebou dobře vychovaného pejska — vždy prosím uvádět přímo do přihláš-
ky. Psi mají pobyt zdarma, ale pokud by jejich účast vadila komukoli z našich klientů, mají samozřejmě lidé 
přednost. Všichni přihlášení budou o účasti konkrétních psů informováni předem. 

 Dopravu na místo pobytu si zajišťují účastníci sami. Parkování je k dispozici přímo u penzionu. Vojtěchov, 
do kterého se v létě chystáme, je součástí obce Lísek nedaleko Nového Města na Moravě, okres Žďár nad Sá-
zavou (mapa a popis cesty byly zaslány všem klientům mailem). Pozor: nejedná se o Vojtěchov u Hlinska, okres 
Chrudim. 
 

      Cena pobytu pro všechny účastníky starší 3 let je 750 Kč na celý pobyt. Děti do 3 let mají pobyt zdarma. 
Počítejte, prosím, s platbou v hotovosti na místě pobytu.           (AG) 

         

 Pokud byste chtěli přijet jen na kratší návštěvu, je to samozřejmě možné. Vždy nám však o tom dejte 
vědět! Abychom vám mohli zajistit stravu, popř. vhodné ubytování. V případě, že máte v plánu zdržet se  
i přes noc, zašlete nám ve stanoveném termínu vyplněnou přihlášku s uvedením data příjezdu a odjezdu. 

                                                                                                                       Červen, č. 2/ 2016   

 Vyplněné přihlášky, které naleznete v příloze, zasílejte mailem či poštou na adresu organizace 
DERBA ČR  do 13. 6. 2016. S dotazy se obracejte na Anitu Gaillyovou e-mail: anita.gaillyova@debra-
cz.org, tel.: 532 234 318, mob.: 773 692 299.    

http://www.vojtechov.eu


12 plus 12: kampaň na pomoc lidem, jejichž kůže je křehká jako motýlí křídla 
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DEBRA ČR připravuje již sedmý kalendář na pomoc lidem s nemocí motýlích křídel 
 

 Kalendáře, které mají za úkol zprostředkovat informaci o existenci nemoci motýlích 
křídel a přinést finanční výtěžek pro pomoc lidem s nemocí motýlích křídel, vydává DEBRA 
ČR v úzké spolupráci s patronkou Jitkou Čvančarovou už šest let. Nyní připravujeme sedmý 
ročník a máme stále stejnou ambici – šířit povědomí o EB a snažit se získat další a další příz-
nivce, podporovatele a přátele.  
 

 V loňském roce měl kalendář obrovský úspěch, vydělal více než 1,5 mil. Kč a hlavně se nám podařilo opět 
rozšířit povědomí o existenci nemoci motýlích křídel. O tom, že je nemoc motýlích křídel mezi lidmi skutečně 
známá, svědčí výzkum, který pro nás provedla agentura IPSOS (viz následující článek). Nicméně stále ještě nará-
žíme na nepochopení, netoleranci, předsudky a strach... Tomu se každým rokem snažíme zamezovat a naše 
pacienty chránit.  

 Letos se opět pod taktovkou herečky Jitky Čvančarové do projektu zapojuje celá řada skvělých osobností 
z oblasti kultury, sportu i jiných odvětví.  Pro focení jsme letos oslovili osobnosti, které s námi už v minulosti 
spolupracovaly a tudíž problematiku nemoci motýlích křídel dobře znají. To je důležité pro celkové pojetí 
kalendáře na rok 2017.  

 Technicky bude kalendář úplně jinak pojatý, než u nás bylo dosud zvykem - budeme pracovat 
s projekcemi. Z toho důvodu je možné fotografie pojmout jako svědectví o nemoci motýlích křídel.  Obrazy 
budou tvořeny jako odraz vlastního pocitu, asociace, představy, vztahu .... s nemocí motýlích křídel.  

 Letos pracujeme převážně s osobnostmi, které už se na projektu podílely a mají tak vlastní představu o 
EB. Mohou tedy samy říct, jak by jejich fotka měla být pojatá, jakou náladu by měla vystihovat. Kreativní pojetí 
fotky pak vymyslí režisér Jan Pavlacký.  

 Technické pojetí nám dává pak skvělé možnosti v prezentaci fotografií, vedle kalendáře např. formou 
"noční" výstavy - projekce fotografií v plenéru. A další návazné aktivity, které by měly opět posunout naši snahu 
o osvětu. 

 Kalendář na rok 2017 věnujeme paní primářce MUDr. Haně Bučkové, bez níž by v ČR neexistovala žádná 
péče o pacienty s EB. Chceme se jí touto cestou poklonit, poděkovat.                

(MH)  

Ilustrativní foto: ukázka použití projekce  při focení 

Tereza Voříšková, Pavlína Němcová, Bára Nesvadbová, Aňa Geislerová, Dan Bárta, MUSA, Radek Jaroš, Tomáš 
Sedláček, představitelé Karlovarského mezinárodního filmového festivalu - Jiří Bartoška, Kryštof Mucha, Petr 
Lintimer, Karel Och. 



Na charitu přispívají dvě třetiny populace 

 Každý pátý Čech dává na charitu více než 500 korun ročně, stejně štědří jsou muži i ženy. Vyplývá to 
z průzkumu agentury IPSOS, který vypracovala pro organizaci DEBRA ČR, jež pomáhá pacientům s nemocí 
motýlích křídel. 

 Nezisková organizace DEBRA ČR uskutečnila před dvanácti lety v České republice doslova revoluci v péči 
o lidi trpící krutou nevyléčitelnou nemocí motýlích křídel. Vedle systematické lékařské péče, již DEBRA zajišťuje 
spolu s jediným specializovaným EB Centrem v Brně, se organizace snaží zvyšovat povědomí veřejnosti o tomto 
genetickém onemocnění. Podle průzkumu agentury IPSOS tak dnes nemoc motýlích křídel zná již 73 procent 
populace.  

 „Je to skvělé číslo. Není to dlouho, kdy sami lékaři neměli dostatek informací o této chorobě. Rodiče pak 
dlouhá léta pátrali po diagnóze svých dětí. Kvalita života malých pacientů byla velmi nízká, trpěli většími bolest-
mi, strachem, neměli ani odpovídající terapeutické materiály. Často tehdy bohužel umírali na běžná infekční 
onemocnění,“ říká primářka Dětského kožního oddělení FN Brno a zakladatelka EB centra MUDr. Hana Bučko-
vá, Ph.D. a dodává: „Nemoc motýlích křídel je nevyléčitelná, dnes už ale máme dostatek znalostí i léčebných 
pomůcek, které pomáhají pacientům jejich těžký úděl zvládnout. To, s čím se ale stále potýkají, je nepochopení 
ze strany veřejnosti. Když máte viditelně nemocnou, křehkou kůži, je to společenské stigma. Proto je pro nás 
skvělou zprávou, že se stále více lidí o nemoci motýlích křídel dozvídá a naši pacienti vystupují ze své sociální 
izolace.“ 
 Spontánní znalost nemoci motýlích křídel je podle agentury IPSOS  vyšší u žen (78 %) než u mužů (68 %).   
 

Češi jsou štědří dárci 

 Přes osmnáct procent Čechů věnuje ročně na podporu neziskových organizací více než 500 korun ročně. 
V objemu ročních příspěvků na libovolné charitativní účely pak velké genderové rozdíly nejsou. Nějakou částku, 
tedy více než 1 korunu, pak věnuje na veřejně prospěšné aktivity 62 procent žen a 66 procent mužů. Nejštědřej-
šími jsou pak dárci ve věkové kategorii 55–70 let. Nejméně naopak věnují lidé od 18 do 34 let. 

(MH) 

 Výzkum pro bono zrealizovala výzkumná agentura IPSOS v březnu 2016 pro organizaci DEBRA Česká republika. 
Výzkum proběhl metodou online dotazování na reprezentativním vzorku dospělé internetové populace (dle regionu, 
velikosti místa bydliště, pohlaví, věku a vzdělání). Velikost výběrového souboru byla 802 respondentů. 
IPSOS poskytuje komplexní služby v oblasti průzkumu trhu a veřejného mínění včetně konzultační činnosti. Je největ-
ší agenturou výzkumu trhu a veřejného mínění v ČR z hlediska dosaženého ročního obratu.  
Více na www.ipsos.cz 

 

 

NEMOC MOTÝLÍCH KŘÍDEL již není neznámým pojmem 
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http://www.ipsos.cz/


 

Letošní konference DEBRA ČR se účastnil rekordní počet klientů 

              XIII. výroční konference DEBRA ČR proběhla ve dnech 8. - 10. dubna 2016 v hotelu Avanti v Brně. Záštitu nad 
akcí převzal ředitel FN Brno MUDr. Roman Kraus, MBA, odborným garantem byla již tradičně primářka Kožního oddě-
lení Pediatrické kliniky FN Brno MUDr. Hana Bučková, Ph.D. 
              Celkem se zúčastnilo 32 pacientů s EB, které doprovázelo 56 rodinných příslušníků. Také se přišlo podívat a 
potěšit společně s námi řada přátel a odborníků přes EB problematiku. 

 První den konference byl zahájen Gala večerem. Programem provázely ředitelka organizace Lucie Marková a 
Anita Gaillyová. Hlavním tématem Gala večera bylo předávání cen motýlích křídel za rok 2015 v kategoriích: 
 

 Pacient / rodina s EB — vítěz MUDr. Jan Vokurka 

 Pacient šířící osvětu o EB — vítězka Markéta (Makulka) Svobodová 

 Ošetřující lékař — vítězka MUDr. Alena Havlíčková 

 Partner organizace — vítěz společnost HARTMANN-RICO a.s. 
 

 Krásné keramické trofeje pro oceněné vlastnoručně vyrobil pacient s EB David Marcikán. Věcné ceny pro vítě-
ze i všechny nominované pacienty věnovaly společnosti Mölnlycke Health Care, HARTMANN - RICO a FotoŠkoda. 
Program byl obohacen o hudební vystoupení skupiny Husak Quartet. 
 Sobotní dopoledne 9. dubna bylo věnováno klinickým tématům. Se svými přednáškami z oblasti EB vystoupili 
odborníci: prim. MUDr. Hana Bučková, MUDr. Milan Dastych, MUDr. Světlana Köhlerová, prim. MUDr. Radek Brau-
ner, doc. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D., doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.,prim. MUDr. Jitka Vokurková, Ph.D. V závěru 
dopoledního programu proběhla skupinová diskuse formou „round table“. 
 Odpolední program byl věnován prezentaci zdravotnického a textilního materiálu pro pacienty s nemocí 
motýlích křídel, a to od společností QuadraCare, Mölnlycke Health Care, ActiMaris a Bamboolik. Čas byl věnován i 
plánovaným akcím DEBRA ČR, shrnutí sociálního zabezpečení a novému webu organizace. 
 O úsměvy a zábavu dětí se postarali Zdravotní klauni. Odpoledne čekal na děti program ve Středisku volného 
času Lužánky. Jejich doprovod zajistili naše milé dobrovolnice a dobrovolníci ze společnosti Home Credit.   

DEBRA ČR a EB Centrum pro Motýlky  
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 Po celý sobotní den byly přítomny před kongresovým sálem stánky s reprezentanty firem Mölnlycke Health 
Care, Fresenius Kabi, QuadraCare, Actimaris a Bamboolik.  Večer panovala volná zábava, naplánován byl bowling. 
V neděli 10. dubna byla odjezdem účastníků konference ukončena. 
 XIII. výroční konference DEBRA Česká republika se mohla uskutečnit díky generálnímu partnerovi konference 
spol. Mölnlycke Health Care, hlavnímu partnerovi konference HARTMANN - RICO. Partnery konference se dále stala 
společnost Home Credit a její zaměstnanci. Konference byla také podpořena grantem z Norských fondů. 
 Děkujeme všem, kteří pomohli tomu, aby se konference DEBRA ČR uskutečnila a všem, kteří se aktivně na 
jejím programu podíleli. Pro klienty s EB žijící v ČR je velice důležité zlepšování jejich zdravotní kondice (odborný pro-
gram konference) a také pocit sounáležitosti s ostatními (neformální posezení, sdílení zkušeností v oblasti EB).                       

(LM)    
 

Generální partner konference:     Hlavní partner konference: 
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Klinický den v EB Centru ČR 

 Tým specialistů EB Centra FN Brno (www.ebcentrum.cz) pečuje o děti i dospělé pacienty s nemocí motý-
lích křídel. V EB Centru je evidováno 295 pacientů z celé ČR a zahraničí. 

 Letos již podesáté EB Centrum za podpory DEBRA ČR organizovalo EB klinický den pro závažné pacienty 
s EB. Model EB klinického dne spočívá v tom, že 
pacienti jsou rozmístěni ve čtyřech ambulancích a 
v průběhu dopoledne jsou vyšetřeni 12 specialis-
ty, kteří se odpoledne sejdou a komplexně řeší 
jednotlivé pacienty. Na specialisty EB týmu se ob-
rací pacienti i ze zahraničí. V současné době jsou 
na Kožním oddělení PEK hospitalizovány dvě děti 
z Moskvy, které byly přijaty k odseparování prstů 
a sanaci chrupu. Díky 15letým zkušenostem od-
borníků EB týmu do EB Centra přijíždí nejen paci-
enti z ciziny, ale i lékaři, kteří chtějí založit EB cent-
rum ve své zemi. EB centrum FN Brno je členem 
mezinárodní  sítě klinických expertů EB Clinet 
( www.ebclinet.com ).              (HB) 

DEBRA ČR a EB Centrum pro Motýlky  

http://www.ebcentrum.cz/
http://www.ebclinet.com/


Jitka Čvančarová zahájila výstavu exotických motýlů ve skleníku Fata Morgana  

 Vypuštěním pestrobarevných motýlů do skleníku Fata Morgana v trojské botanické zahradě zahájili 
herečka Jitka Čvančarová a světoznámý fotograf Robert Vano výstavu motýlů. Ta letos nesla název Lehkost 
motýlích křídel a trvala do 8. května. Charitativní organizace DERBA ČR měla tu čest stát se patronem výstavy 
a představit v prostorách Botanické zahrady v Praze problematiku nemoci motýlích křídel. 
 Návštěvníci botanické zahrady hl. města Prahy měli možnost ve Fata Morganě obdivovat vedle exotic-
kých motýlů i výstavu fotografií s klienty DEBRA ČR a "jejich lidmi" tak, jak je zachytil fotograf Jiří Langpaul. 
 „O motýly je obrovský zájem. Není se čemu divit. Je to úžasná podívaná. Věřím, že zájem vzbudí i osudy 
lidí s nemocí motýlích křídel, při které je kůže pacienta zranitelná jako motýlí křídla,“ řekla patronka DEBRA ČR, 
herečka Jitka Čvančarová.  
 Zahájení výstavy se zúčastnila i klientka organizace DEBRA ČR. „Děkuji za tuto možnost a spojení symboli-
ky poletujících motýlů a nás, kteří tuto nemoc máme. Motýli jsou stejně jako my křehké bytosti,“ uvedla Jana 
Erhardová trpící touto nemocí a doufá, že se o nemoci zvýší povědomí. V to věří i Robert Vano, světoznámý 
fotograf, který pro DEBRA ČR fotil 1. kalendář 12 plus 12: „Jsem rád, že mohu tento projekt, ve kterém se snoubí 
motýlí diagnóza a skuteční motýli, podpořit.“    
 Během výstavy v Botanické zahradě hl. města Prahy měli návštěvníci možnost přispívat do kasičky naší 
veřejné sbírky na podporu lidí s EB. Touto cestou se nám podařilo vybrat 7 274 Kč a 14 €. Děkujeme!       (LH, AG) 

OHLÉDNUTÍ: Setkání Motýlků s motýly 

Lidé s EB si za zavřenými dveřmi skleníku Fata Morgana užili tropické krasavce  

 Motýli patří k motýlům. Výstava v trojské botanické zahradě s názvem Lehkost motýlích křídel je pro 
letošní rok spjatá s organizací DEBRA ČR, jejímiž klienty jsou lidé trpící nemocí motýlích křídel. Ti přišli své 
„kamarády“ navštívit do skleníku Fata Morgana.  

 „Mohli jsme do skleníku v době, kdy byl uzavřený. Byli jsme tam tedy sami, bez velkého množství lidí a tím 
tam pro nás bylo bezpečno,“ děkuje za možnost prohlídky klientka organizace DEBRA ČR.  
 I další klientka Zuzka, si se svými dětmi poletující motýly užila. „Nikdy bych nevěřila, že něco tak křehkého 
může být tak velké a krásné. Výklad průvodce byl skvělý a zaujal i děti. Děkujeme trojské botanické zahradě za 
krásný zážitek.“  

Děkujeme, za tuto jedinečnou příležitost prohlédnout si skleník Fata Morgana i za výbornou spolupráci s Bo-
tanickou zahradou hl. města Prahy!                   (LH, AG) 
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Dobrý den, 
děkuji Vám, že jsme si mohli prohlédnout Váš skleník. 
Velice se mi líbilo povídání průvodce o rostlinách, motýlech  a rybách. 
 Jsem ráda, že jsem si mohla prohlédnout bambus, ze kterého nosím 
oblečení, na památku jsem si ho vyfotila i s krásným vodopádem. Mému 
bráškovi se nejvíce líbily masožravé rostliny, kdyby mohl, tak si jednu určitě 
vezme domů. Také se mi moc líbily, ale domů bych je nechtěla.  
 Mně se nejvíce líbili motýli, mají tak krásné barvy. Ráda bych se zase 
někdy do skleníku přišla podívat. 
       Makulka 



Jaro v Jihlavě plné Motýlků 

 Charitativní organizace DEBRA ČR navázala skvělou spolupráci s Kavárnou se zážitkovou dílnou 
v Jihlavě. Cílem této spolupráce je doslovně naplnit název kavárny, tedy „umění s handicapem“. Od začátku 
března do konce května je prostor kavárny a přilehlé galerie naplněn „uměním s motýlími křídly“. Po dvou 
samostatných výstavách umělců handicapovaných tzv. nemocí motýlích křídel vrcholí celá akce výstavou, 
která představuje osudy lidí s tímto nevyléčitelným onemocněním. 
 DEBRA ČR připravila v rámci svého osvětového projektu 12 plus 12 speciální kolekci fotografií lidí s ne-
mocí motýlích křídel s názvem Den za dnem, ruku v ruce. Výstava putuje od začátku roku 2015 po České repub-
lice, aby ukázala reálné osudy lidí, kterým zasáhla do života nemoc motýlích křídel. 

S EB žijí skuteční lidé, mají skutečné potřeby 

 Vedle přímé péče o pacienty se DEBRA ČR věnuje i osvětě. Posláním osvětové kampaně je představit pa-
cienty s EB jako lidi, kteří zaslouží úctu a respekt, jako kdokoli jiný. Výstava, kterou DEBRA ČR zahájila v Jihlavě 
5. května, 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 je skvělý český fotograf a kreativec Jiří Langpaul. Fotografie jsou neobvykle vyhotove-
né 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.  

Den za dnem, ruku v ruce 

 Města, kde je putovní výstava představována, 
nejsou vybírána náhodou. Výstava se objevuje tam, 
kde žijí aktéři fotografií a další lidé s nemocí motýlích 
křídel.  Jihlavskou etapu proto zahajovala spolu 
s ředitelkou charitativní organizace DEBRA ČR Lucií 
Markovou a koordinátorkou galerie Kavárna se zážit-
kovou dílnou „Umění s handicapem" Janou Krejčo-
vou, také maminka jedné z pacientek paní Olga Jo-
klová st. Její dcera, Olga Joklová ml. zasvětila svůj 
život osvětě o nemoci, v jejímž důsledku loni v srpnu zemřela. Její pozitivní přístup k životu inspiroval a inspiruje 
mnohé. Vernisáže se proto účastnila řada přátel Joklových, mezi kterými nechyběly ani významné osobnosti 
jako např. výtvarník Lukáš MUSA Musil. 
 Zahájení výstavy obohatil svým vystoupením také mladý pianista Dominik Fajkus. Během vernisáže 
proběhla tichá dražba výrobku jihlavské chráněné dílny a šperku od Liběny Rochové na podporu Kavárny 
„Umění s handicapem“. Výstava byla v Jihlavě k vidění do 29. 5.  
 Více o vernisáži i o dalším putování výstavy najdete na našem webu www.debra-cz.org.    (AG) 

OHLÉDNUTÍ: Vysočina pro Motýlky 
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Roštejnský hodokvas 2016 

 Bylo to úžasné! Nádvoří hradu Roštejn i předhradí zaplnily v sobotu 7. května doslova davy lidí! A co že 
tu bylo k vidění? Pozdně gotický hrad, později přestavěný v duchu renesance na lovecký hrádek, ožil rytířský-
mi souboji, vystoupením kejklířů a tanečnic i bohatým jarmarkem. 
 Organizátoři ze společnosti Novus Origo se navíc rozhodli dát celé akci, která se konala již podruhé, další 

rozměr. Stejně jako loni darovali nádhernou částku 40 000 Kč ve prospěch orga-
nizace DEBRA ČR. Tyto prostředky budou využity na ozdravný pobyt, který se 
bude konat pro pacienty s EB a jejich rodiny v červenci na Vysočině.  
          Roštejnského hodokvasu se zúčastnilo více než 600 platících návštěvníků. 
Těch malých, kteří měli vstup zdarma, byla alespoň stovka. Z bohatého progra-
mu, který byl pro návštěvníky připraven, vzpomeňme ukázky dělostřelby, dobo-
vé souboje skupiny Alternus, orientální tance skupin Zafirah a Amira Sofia, večer 
zpříjemnila kapela Metanoon a zlatým hřebem byla ohňová show pořádajícího 
uskupení Novus Origo. Děkujeme všem zúčastněným a především Bagymu ;-) 
Těšíme se na další setkání nejen na Roštejně!!! 
Více fotografií z akce najdete na našem facebookovém profilu DEBRA ČR.     (AG) 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1300573329972039.1073741867.119409648088419&type=3


Změna v organizaci dopravy u vjezdu do Dětské nemocnice  

 Vzhledem k probíhající výměně parovodů na Černopolní ulici a celkové rekonstrukci tohoto úseku, který 
komplikuje příjezd pacientů do Dětské nemocnice, je nyní mož-
nost odbočit z ulice Milady Horákové přímo do ulice Černopol-
ní. Vedení nemocnice v této problematické situaci proto umož-
ňuje vjezd vozidlům s pacienty hlavní branou do dvora. Po vy-
stoupení pacienta z automobilu je ale nutno s vozem ihned 
odjet z areálu nemocnice. Výjimkou je samozřejmě vjezd paci-
entům s průkazy ZTP a ZTP/P s řádně označenými vozidly.  
 Uzavírka ulice Černopolní se nachází v úseku mezi ulicí 
Merhautova a Lužova. FN Brno žádá všechny řidiče, aby dle 
svých možností omezili příjezd automobily do Dětské nemocni-
ce, nalézt parkování v  přilehlých uličkách bývá sice nesnadné, 
ale v současné době neexistuje jiná alternativa (krom využití 
vzdálenějšího parkoviště a příjezdu hromadnou dopravou). 
Rekonstrukční práce, které lze provádět pouze v době letní 
odstávky, by v této lokalitě měly skončit nejpozději v říjnu 
2016.                  (AG) 

Rady pro pacienty s EB 
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Příspěvky na péči budou vyšší  

 Od 1. srpna 2016 by se měla změnit výše příspěvku na péči. O této opakující se sociální dávce jsme Vás 

informovali v minulém čísle DEBRA Novin. Senát schválil novelu zákona č. 108∕2006Sb., o sociálních službách, 

která mimo jiné zvyšuje výši dávky jednotlivých stupňů příspěvku o 10%. Nyní úprava zákona čeká na podpis 

prezidenta republiky. V praxi to znamená, že se aktuální výše příspěvku na péči změní takto: 

 

 

 

 

 O vyšší příspěvek nemusíte žádat. Bude Vám automaticky zvýšen od splátky za měsíc srpen dle přiznané-

ho stupně závislosti.                     (PJ, LM) 

Osoby mladší 18 let 

Stupeň  Výše dávky 

I. stupeň  3 300 Kč 

II. stupeň  6 600 Kč 

III. stupeň  9 900 Kč 

IV. stupeň  13 200 Kč 

Osoby starší  18 let 

Stupeň  Výše dávky 

I. stupeň  880 Kč 

II. stupeň  4 400 Kč 

III. stupeň  8 800 Kč 

IV. stupeň  13 200 Kč 

Dětská nemocnice umožňuje krátkodobý pobyt rodičů v areálu nemocnice 
 

 EB Centrum je využíváno pacienty z celé České republiky a my jsme si vědomi, jak náročné je cestování 
mnohdy přes celou republiku a následná vyšetření v nemocnici. Proto jsme rádi, že se nám podařilo zajistit 
možnost přespání v areálu nemocnice např. den před plánovanou kontrolou v EB Centru nebo před nástupem 
na hospitalizaci. 
 Pokud se např. musíte dostavit v pondělí v ranních hodinách do nemocnice a cesta do Brna vám trvá ně-
kolik hodin, není nutné vyrážet z domu za svítání, ale můžete si udělat malý výlet – vyrazit už v neděli, ubytovat 
se, podívat se po městě, přenocovat a druhý den pohodlně dojít k lékaři.  
 Jedná se zpravidla tedy o přespání na jednu noc. Celková kapacita ubytovacího „zařízení“ jsou čtyři poko-
je, které jsou primárně určeny jiným pacientům. Avšak DEBRA ČR navázala dobré vztahy a při volné kapacitě 
může být pokoj využit i pacienty s EB a jejich rodinnými příslušníky. Nocleh je poskytován zcela zdarma. Na vrát-
nici Vám za 50Kč (vratná kauce) předají klíče od pokoje. Maximální obsazenost jednoho pokoje jsou 4 lůžka. 
Jestliže máte zájem o ubytování, vždy kontaktujte pracovnice DEBRA ČR, které Vám pomohou nocleh zařídit a 
taky Vám vysvětlí, kde ubytování najdete. 
 Ne vždy je v tomto zařízení volná kapacita. Potřeba zajistit ubytování rodiče musí nahlásit s dostatečným 
časovým předstihem, minimálně 14dní před plánovaným příjezdem.      (PJ) 



Rady pro pacienty s EB 
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Přechod dospívajících Motýlků ke specialistům EB Centra pro dospělé pacienty 

 Někteří z pacientů s EB jsou na prahu dospělosti a právě Vám je určen tento článek. 

Je jasné, že Dětská nemocnice je určena především dětem. A má to své opodstatnění. Zjednodušeně lze říci, že 
dítě není jen malý dospělý, ale mnohé věci v těle fungují u dětí a u dospělých zkrátka jinak… V Dětské nemocnici 
FN Brno jsou obecně ošetřovány děti do věku 18 let včetně. Po 19. narozeninách je tedy nutné si hledat lékaře 
pro dospělé. 

 V EB Centru máme velkou výjimku a mnoho specialistů se věnuje jak dětským tak dospělým pacientům. 
U dvou specializací je však situace jiná - z důvodů co nejlepší péče o Vás. Jedná se o hematologickou a gastroen-
terologickou ambulanci. 

 Hematologem v nemocnici „pro dospělé“ v Brně, Bohunicích je MUDr. Gabriela Romanová (Chlupová), 
která je pro EB pacienty k dispozici v úterý stejně jako MUDr. Milan Dastych – gastroenterologická ambulance. 

Přehlášení je nutné z hlediska sledování jiné problematiky. U dětských pacientů je jiné spektrum fungování or-
ganismu a tím i odlišný přístup k nemocnému. Parametry, které se sledují v krevním obrazu a krevním srážení, 
se taktéž vyvíjí a nejsou stejné v dětském a dospělém věku. 

 Kdy a kde jednotliví 
odborníci ordinují, najdete na 
stránkách www.ebcentrum.cz. 
V případě jakýchkoli problémů 
se obraťte na pracovnice DEB-
RA ČR. 

 Jestliže máte obavy 

z přehlášení a nových lékař-

ských tváří, můžeme Vás 

uklidnit. Paní doktorka Roma-

nová i pan doktor Dastych 

jsou milí, příjemní lidé, kteří 

mají zkušenosti s péčí o paci-

enty s EB.         (PJ) 

Cestování pacientů s EB letadlem 

 Doba letních dovolených se již nezadržitelně blíží a mnozí z Vás se chystají letos vyrazit na ozdravný po-
byt k moři. Nejrychlejším a nejpohodlnějším dopravním prostředkem je bezpochyby letadlo. Zde platí zvláštní 
pravidla, která jsou určena pro všechny, lze však udělit výjimky. 

 Pokud cestujete letadlem, je vždy dobré si do příručního zavazadla – to, které si s sebou smíte vzít na 
palubu letadla – zabalit nejnutnější ošetřovací materiál a vybavení alespoň na jeden den. V případě, že se Vám 
ztratí kufry, máte přinejmenším nezbytný materiál k ošetření. 

 Dle obecných pravidel si s sebou na palubu můžete vzít pouze minimální množství tekutin. Tekutiny mu-
sí být v malém balení do max. objemu 100 mililitrů. Všechna balení musí být umístěna v jednom průhledném 
uzavíratelném  plastovém sáčku o maximálním obsahu 1 litr. Tekutinami se rozumí vedle vody a nápojů také 
pasty, gely, krémy,... 

 Na palubu letadla nesmí zbraně ani jiné bodné nebo sečné předměty. K těmto předmětům se řadí i jehly 
k propichování puchýřů a nůžky. Abyste se vyhnuli nepříjemnostem, mějte připravený seznam ošetřovacího 
materiálu a příslušenství, které chcete s sebou na palubu letadla. Tento seznam pošlete k nám do DEBRA ČR, a 
my Vám zajistíme jeho přepis paní primářkou na hlavičkový papír nemocnice v českém i anglickém jazyce. 

 Je dobré mít s sebou na hlavičkovém papíře nemocnice s razítkem paní primářky i potvrzení diagnózy a 
veškerý seznam ošetřovacího materiálu, který převážíte, a to v českém i anglickém jazyce. Sami si můžete stáh-
nout informace o nemoci s DEBRA International: 

http://www.debra-international.org/epidermolysis-bullosa.html  
 

Vždy je dobré komunikovat přímo s prodejcem letenek či zájezdu. Ten se může spojit přímo s přepravní spo-

lečností a vykomunikovat Vám podmínky přepravy ošetřovacího materiálu šité na míru Vašim potřebám.      (PJ) 

http://www.ebcentrum.cz
http://www.debra-international.org/epidermolysis-bullosa.html


Pitný režim potřebný nejen v létě 

 Blíží se léto a v meteorologických kruzích se opět hovoří o parném létě. Pro mnohé z vás je tato předsta-
va jistě ubíjející a prostě ji budete chtít přežít ( třeba se meteorologové mýlí a bude příjemné léto pro všechny). 
Každopádně je dobré se zásobovat nejrůznějšími variantami nápojů, ale i polévek a ovoce, prostě všeho, co v 
sobě skrývá tekutinu prospěšnou pro naše tělo a náš organismus.  
 Věděli jste, že naše tělo je až z 60% tvořeno z vody? Udržování vodní rovnováhy organismu patří mezi 
základní cíle správné výživy. 
 Potřebná dávka tekutin je různá dle věku, váhy, fyzické aktivity ale i počasí - při horkém počasí se potře-
ba tekutin zvyšuje. To samé platí při nemoci - horečka, průjmy, otevřené rány apod. Vždy by měla platit rovnice, 
kdy na jedné straně máme vyloučené tekutiny a na straně druhé přijaté tekutiny. Mezi vyloučené tekutiny řadí-
me moč, pot, stolici a také vodu, kterou spotřebujeme při dýchání a sekrety, které odcházejí otevřenou ranou. 
Nedostatek tekutin může vést k bolestem hlavy, únavě, dlouhodobým problémům s ledvinami či zácpě. 
Do přijatých tekutin řadíme jak nápoje, polévky, tak i další potraviny, které obsahují větší či menší podíl vody. 
Mezi ně patří například i oblíbený meloun či salátová okurka. 
 Žízeň přichází tehdy, kdy je už tělo dehydrované a tomuto pocitu bychom měli předcházet a při správ-
ném pitném režimu by se neměl vůbec dostavit. 

 
 
 
 
 
 
 
 

….a ještě nějaký ten recept na osvěžení: 

Jahodovo-rebarborová limonáda   

 Tato limonáda je báječná. Inspirovala jsem se na jednom blo-
gu, a tak posílám dále. Budu ráda, když i vy se pochlubíte nějakým tím 
receptem nebo vychytávkou. S touto limonádou se můžete začít na 
léto připravovat již nyní. Rebarbora je v rozpuku a začínají dozrávat 
jahody. 
 Rebarboru si omyjte, zbavte tuhých vláken a nakrájejte na ma-
lé kousky. Dejte do hrnce, pokapejte medem, přidejte kůru z citronu 
(buď použijte bio citron nebo sušenou citronovou kůru), zalijte vodou a vařte do změknutí. Pak nechte směs 
zchladnout, přidejte jahody, šťávu z citronu a pár lístků máty. Stačí jen přelít do džbánku, doplnit kostkami ledu 
a ozdobit nakrájenými jahodami.  Limonáda je dostatečně hustá. Je možné ji zředit vodou dodatečně. 

A skvělý typ pro ty, kteří využívají sipping: 
 Místo ledu si do limonády přidejte Fresubin v džusové formě, který si předem nalejte do tvořítek na led a 
nechte zmrznout. 
 Fresubin Jucy drink je vysokokalorická džusová výživa bez tuku a vlákniny určená k popíjení. Neobsahuje 
lepek a klinicky je bez laktózy. Lze pít i samostatně nebo přidávat do nápojů. 
 Můžete vyzkoušet višňovou, jablečnou nebo příchuť černého rybízu.     (MiH) 

Recepty pro motýlí křídla 

Jaké nápoje vybírat? 

 Na první místo řadíme kohoutkovou studenou pitnou vodu. 

 Ředěné ovocné šťávy 

 Ovocné čaje 

 Doma vyrobené limonády 

 Mléčné nápoje 

                                                                                                                       Červen, č. 2/ 2016   

Jaké nevybírat? 

 Sladké limonády - neuhasí žízeň a nejsou zdrojem tekutin, mají vysoký podíl cukrů (vliv na kazivost zubů a na 
tloustnutí), obsahují řadu konzervantů, umělá dochucovadla. 

 Neředěné ovocné džusy - obsahují velké množství cukrů, ale oproti limonádám obsahují vitamíny, minerální 
látky a někdy i vlákninu, není nutné je zcela vylučovat, ale je dobré pít je ředěné vodou. Dalším pozitivem ře-
dění džusů je snížení agresivity ovocných kyselin a tím snížení překyselení žaludku. 

 Sycené nápoje - bublinky v některých nápojích jsou tvořeny oxidem uhličitým, který umí oklamat tělo  
a pak náš organismus nepociťuje žízeň. 

 Černý čaj a káva - se nepočítají do pitného režimu, protože naopak vodu z organismu odvádějí. 

Na cca 1 litr limonády si připravíme: 

 200 g rebarbory 

 2 lžíce medu 

 400 ml vody 

 kůra a šťáva z 1/2 citrónu 

 400 g jahod 

 pár lístků máty 

 led, jahody... 
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