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Milí čtenáři,
uplynulo léto a přineslo s sebou mnoho velkých změn. Hned v úvodu si Vám dovolíme sdělit dvě zásadní změny,
které nás budou čekat ve fungování organizace. Jejich důvodem je velké rodinné štěstí, které potkalo naši paní
ředitelku Alici Brychtovou i sociální pracovnici Ladu Dlapkovou. Roli pracovníka DEBRA ČR vymění obě za roli
maminkovskou :-)
Proto jsou vypsána výběrová řízení na pozici ředitele/ředitelky a sociálního pracovníka/ pracovnice DEBRA ČR,
z.ú. O jejich výsledcích Vás budeme informovat. Co dalšího nám léto přineslo, si přečtěte v našem čtvrtletníku o
životě s nemocí motýlích křídel.
Příjemné čtení přeje
Váš tým DEBRA ČR

Prima DEBRA týden
Tuzemský ozdravný pobyt patří k tradičním a uživateli velmi oblíbeným projektům DEBRA ČR. Pobyt je
určen malým i velkým pacientům s EB a jejich rodinám. Letošní ozdravný pobyt proběhl v termínu 20. – 24. 7.
2015, již čtvrtý rok jsme se sešli ve Vojtěchově nedaleko Nového Města na Moravě. Tématem her pro nejmenší
byl Večerníček. Pohádky, známe všem generacím, nás provázely celým týdnem. V pondělí po příjezdu jsme si
vyrobili papírové čepice, zazpívali pohádkové písničky a posbírali první body.
Úterý jsme zahájili v duchu Boba a Bobka „Vstávat a cvičit!“ – hned po snídani za námi přijely fyzioterapeutky Jana Pařízková,DiS. a Milada Loubová, DiS. z Dětského rehabilitačního oddělení Fakultní nemocnice Brno. Po společném prohřátí a protažení se obě fyzioterapeutky věnovaly jednotlivým pacientům s EB. I zbytek
dne patřil návštěvám lékařských odborníků (nejen) z klinického EB Centra. Individuální konzultace nabídly paní
doktorka Vokurková, Ph.D - ordinářka pro plastickou chirurgii a klinické genetičky MUDr. Renata Gaillyová,
Ph.D. a MUDr. Jitka Němečková. Po obědě jsme se věnovali péči o zuby. Stejně jako loni nás navštívil pan doktor Jan Vokurka. Spolu se svým kolegou, studentem zubního lékařství na LF MU Filipem Hromčíkem nám připomněli, jak se správně starat o zuby, aby se nám nekazily.

Nezapomněli jsme ani na zdravou výživu vhodnou pro pacienty s nemocí motýlích křídel. Nutriční terapeutka Mgr. Hanka Holišová našim pacientům a jejich pečovatelům představila bílkovinné produkty od firmy Šmakoun Adler. Jedná se o produkty vyrobené z vaječných bílků, díky kterým obsahuje potravina bílkoviny o vysoké
biologické hodnotě, má dobrou stravitelnost, nízký obsah tuků a sacharidů. Tímto bychom rádi poděkovali firmě Šmakoun Adler za věcný dar, který nám na ozdravný pobyt poskytla. Na ozdravném pobytu jsme ze Šmakouna připravovali sladké i slané pokrmy a zařazovali je každý den do menu. Reakce pacientů byla velmi kladná
a připravované pokrmy chutnaly i těm nejmenším.
Ve čtvrtek nás navštívili Komedianti na káře. Tento dárek od společnosti Mölnlycke Health Care udělal
obrovskou radost dětem, ale i dospělým. Všichni se u pohádky o princi Bajajovi náramně bavili! Po představení
následovala žonglérská dílna a pro pečovatele a dospělé pacienty také konzultace ohledně nových ošetřovacích
materiálů firmy Mölnlycke Health Care s paní Dvořákovou.
Ve zbytku týdne jsme zvládli spoustu her, tvoření, zpívání a hraní, koupání i stezku odvahy. Jeden podvečer byl věnován vzpomínce na našeho kamaráda Míšu Diviše, který celý život bojoval s EB a letos v dubnu nás
navždy opustil.
Během celého pobytu byla všem uživatelům našich služeb k dispozici nejen sociální pracovnice, nutriční
terapeutka, ale i psycholožka. V neformálním prostředí a zároveň v bezpečném soukromém prostoru zde měli
naši uživatelé možnost řešit své starosti, které život s EB rodinám přináší.
Atmosféra celého pobytu byla velmi přátelská a uvolněná. Už teď se těšíme na další setkání s Vámi! (AG)

12 plus 12: kampaň na pomoc lidem, jejichž kůže je křehká jako motýlí křídla
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Kalendář je věnovaný Olince
Cílem osvětové kampaně 12 plus 12 je pozitivně ovlivňovat chování lidí, kteří přijdou do
kontaktu s pacienty s tzv. nemocí motýlích křídel. Naší snahou je eliminovat předsudečné
jednání, které může být pro naše „motýlky“ velmi zraňující. Druhotným cílem je prodejem
kalendářů a diářů získat dostatečné množství finančních prostředků, aby nebyly ohroženy
dlouhodobé projekty, jejichž realizací efektivně pomáhá DEBRA ČR kontinuálně zvyšovat kvalitu životů lidí
s nemocí motýlích křídel a jejich rodin.
Proto již pošesté chystáme nástěnný kalendář a týdenní diář. Tématem letošního ročníku je křehkost,
zranitelnost, bolest. Výtvarně se tyto vlastnosti dají vyjádřit asi různými způsoby, my jsme zvolili sklo jako médium. Sklo je podobné, jako kůže našich pacientů – drží, ale když se do něj neopatrně bouchne, drcne, rozbije se.
Je křehké, a je snadno zničitelné, zranitelné. Zároveň sklo symbolizuje bolest… svými ostrými a nebezpečnými
hranami.

Autorkou konceptu i fotografií je Lucie Robinson. Patronkou projektu a jeho hlavní záštitou je Jitka
Čvančarová.
V pořadí již šestý kalendář představí Daru Rolins, Radka Jaroše, Dana Bártu, Simonu Krainovou, Lukáše
Musila aka Musu, Terezu Voříškovou, Báru Nesvadbovou, Annu Geislerovou, Lucii Vondráčkovou, Bena Cristovao, Terezii Kovalovou a Adélu Pollertovou na unikátních fotografiích.
Titulní stranu již tradičně ozdobí fotografie patronky DEBRA ČR a autorky projektu 12 plus 12 Jitky Čvančarové. A zásadní stranou kalendáře bude druhá strana, která přinese všem zájemcům informace o EB, o DEBRA
ČR i o kalendáři. Všechny naše motýlky bude i letos reprezentovat dívka – po Peťce Koudelkové a Olče Joklové
to je Markétka Svobodová.
Kalendář jsme se rozhodli věnovat památce
Olinky Joklové, která se velice zasloužila o to, že o neVýstava putuje od města k městu
moci motýlích křídel ví čím dál více lidí. Celý realizační
Výstava „Den za dnem, ruku v ruce“, jejíž autotým, který se s léty mnoho nemění, by se tak chtěl
rem je fotograf Jiří Langpaul, putovala od začátku
Olince poklonit a poděkovat jí za její píli a odvahu.
roku 2015 zatím na několik míst – do Brna, do
(MH)

Mukulka v přestávce mezi focením ukazuje kamarádce Elence Čadkové jak si vyvazuje prstíky.

Mladé Boleslavi, na Mělník a nyní končí její měsíční prezentace v Ústí nad Labem. Domlouváme
další místa, kam výstavu chceme umístit – Plzeň,
Jihlavu, a severní Moravu.
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Motto: Pomáháme lidem nalézt cesty a motýlům roztáhnout křídla.
28. července se vydalo 8 zdatných cyklistů na Honzíkovu cestu a dovezli na účet veřejné sbírky 158 050 Kč!
Jak se jim to povedlo? Zúčastnili se totiž 3. ročníku nejdelšího cyklistického závodu v ČR Opel Handy Cyklo Maratonu.
Opel handy cyklo maraton 2015 je postaven jako štafeta osmi, čtyř nebo dvoučlenných týmů, kdy jednotliví členové týmu se na silnici střídají v jízdě non-stop. Ideální trasa je stanovena na 2222 km a časový limit pro
její ujetí je 111 hodin.
Tento závod je zásadním sportovním projektem na integraci handicapovaných a nehandicapovaných lidí
v jeden fungující tým. Autorem projektu a ředitelem závodu je vozíčkář Heřman Volf, předseda Cesta za snem,
o.s. Nadšený handbike cyklista se před třemi roky inspiroval nejtěžším cyklistickým závodem světa, Americkým
RAAM, a vytvořil Evropskou verzi, kde však v první řadě nejde o dosažení co nejlepšího výsledného času, ale o
myšlenku vzájemné solidarity mezi skupinou handicapovaných a většinovou společností.
První Opel handy cyklo maraton odstartoval v roce 2013 a do dnešní doby ovlivnil myšlení tisíců lidí. Projekt handy maratonu na kolech je otevřen všem, kdo mají chuť zažít něco jedinečného. Účastní se jej hobby
cyklisté, amatérští sportovci a nadšenci, party kamarádů, týmy komerčních firem, rehabilitačních ústavů, spinálních jednotek, škol nebo týmy reprezentující města či neziskové organizace.
Za naši organizaci DEBRA ČR, zastoupenou pro tento závod jedním z pacientů s EB Honzou Vokurkou, a
zároveň za Diagnostický ústav pro mládež v Brně se na start závodu postavil skvělý tým Honzíkova cesta...s
podporou diagnosťáku.
Na první pohled zcela nesourodý tým jedinců různých povolání se dal dohromady za účelem podpory
dětí v instituci na okraji zájmu společnosti. Pak objevili Honzu, kamaráda, který onemocněl těžkou formou nemoci motýlích křídel. A na světě byl nápad, jak obě dobré věci spojit: "Pojedeme Honzíkovu cestu. Cestu člověka, který v životě udělal mnoho pro ostatní, stal se lékařem, aby mohl pomáhat druhým, ale osud byl proti a on
sám teď potřebuje pomoc. A Diagnosťák Honzu podpoří s námi. Budeme si fandit a pomáhat navzájem. Děti,
které se nevydaly dospělým životem hned zpočátku tou správnou cestou, na Honzíkově případě uvidí, jak se dá
bojovat s nepřízní osudu. Uvidí, že se vždy dá nalézt pozitivní motivace a konat DOBRO."
Svou jízdou tým Honzíkova cesta upozornil na to, že nikdy není pozdě nastoupit tu správnou cestu. A že
nejen tento závod, ale celý život je o hledání cest spojujících jednotlivé body. Ne vždy je ta nejkratší správná.
Někdy je lepší se vrátit (ne vždycky to jde). Hlavní ale je nezůstat stát na křižovatce. Svoboda rozhodnout se je
ta nejkrásnější, jakkoliv je někdy tíživá.
Fanoušci týmu měli během celého závodu možnost sledovat on-line cestu našich maratonců a také
podpořit Honzu a ostatní "motýlky" odesláním libovolné částky na transparentní účet charitativní organizace DEBRA ČR 2166032028/5500 pod VS 111.
S tímto variabilním symbolem se nám na účtu sešlo neuvěřitelných 158 050 Kč. Po dohodě s Honzou
Vokurkou i kapitánem týmu Tomášem Pasekou budou zhruba dvě třetiny těchto peněz použity na nákup
počítačového vybavení pro laboratoře IHOK ve Fakultní nemocnici Brno, kde probíhá přesná molekulárně
genetická diagnostika onemocnění EB.
Děkujeme všem, kteří se s námi vydali na Honzíkovu cestu!
Více na www.diagnostakjede.cz a 111hodin.cz
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Představujeme tým Honzíkovy cesty
 Tomáš „Pasin“ Paseka - El Capitan, motor a duše týmu. Více o něm naleznete v rozhovoru.
 Aleš Moravec - Alda několik let závodil v tandemové cyklistice. Jelikož je nevidomý, ví sám nejlíp, jak

důležitá může být pomoc ostatních.
 Vladimír „Voloďa“ Vaďura - Muž nezměrné síly, zmírněného prahu bolestivosti a širokého srdce. Vystu-

dovaný politolog, který pracuje v IQ Roma Servis.
 Lukáš Janíček - Právník, vytrvalec a chlap do nepohody.
 Patrik „Sejk“ Sýkora - Ač se k těmto funkcím nehlásí, je to rozený mechanik týmu a specialista na kop-

covité pasáže závodu.
 Jan Frank - Fotograf a pražská spojka týmu.
 Štěpán Klíma - Media guru, nefalšovaný hipster z Prahy a dokumentační duše našeho týmu. Stará se o
PR, media coverage a zachycuje realitu týmu Honzíkova cesta.
 Matěj Myška - Právník, který působí na Ústavu práva a technologií Právnické fakulty a Centru pro
transfer technologií Masarykovy univerzity.
Do týmu patří vedle jezdců i řidiči a další podporovatelé, bez kterých by to zkrátka nešlo. Jmenovitě děkujeme Martině Hákové, Honzovi Hrudovi, Pavelu Loutockému, Vašku Stupkovi, rodinám jezdců a mnoha
dalším.

ROZHOVOR S KAPITÁNEM TÝMU
Kdo je Pasin?
To je zákeřná otázka na začátek… Jsem chirurg,
pracuji ve Fakultní nemocnici u Sv. Anny v Brně a ve
volném čase se věnuji všem možným sportům a jedním
z mých koníčků je i cyklistika.
Jak se znáš s Honzou Vokurkou?
S Honzou se známe dlouho, už od dětství. Dal nás
dohromady náš nejlepší kamarád a pak už nás spojoval
sport. Jezdili jsme spolu lyžovat, na výlety na kole, pak
jsme oba studovali medicínu.
Jak ses dostal k závodu 111 hodin?
K závodu jsem se dostal shodou okolností stejně
jako k Honzovi, přes našeho společného kamaráda Davida Chmelaře, který se účastnil už prvního ročníku závodu za tým Wüstenrot. První ročník v roce 2013 byl pilotní, účastnilo se ho 7 týmů, všechny firemní. Já osobně
jsem letos jel tento závod podruhé.
Původní myšlenka vznikla v hlavě Heřmana Volfa
ve spolupráci s ředitelem projektu Opel Handy Cars, což
je velká divize Oplu, která se stará o handicapované a
poskytuje jim nejrůznější výhody.
První ročník se jel po distributorských pobočkách
Oplu. Ukázalo se ale, že to není úplně optimální, protože
ty pobočky jsou většinou ve velkých městech, u dálnic,
takže týmy to nutilo jezdit hlavně po silnicích 1. třídy.
Proto následující rok byla zvolena místo poboček Opel
průjezdními body rehabilitační centra, zařízení pro handicapované, nemocnice, spinální jednotky, které se věnují lidem, jež se po úrazu dostali na invalidní vozík. Tím
se cesta stala pestřejší. V letošním 3. ročníku zůstaly
průjezdní body stejné, jelo se jen v opačném směru.
Vy jste se letos rozhodli jet pro Honzu a propojit to
ještě s Diagnosťákem. Jak to tedy bylo?
Je to tak, že smyslem toho závodu je spojovat

handicapované a zdravé sportovce, bourat bariéry.
Dokázat, že handicapovaný sportovec je schopen prakticky úplně stejných výkonů, jako zdravý, někdy ještě
mnohem lepších. Takže v každém týmu je jeden handicapovaný a aby toho nebylo málo ještě tým samotný
má patrona. V prvním ročníku to byl vždycky někdo,
kdo byl relativně krátkou dobu po úrazu a nemohl ještě
závodit. Zatím rehabilitoval a cílem týmu, který jej měl
za patrona byla zejména jeho psychická podpora.
Další ročník už to bylo trošku volnější. My jsme
třeba jeli za Radka, za kluka, který je po dětské mozkové obrně upoután na vozík, ale sportuje, účastní se
všelijakých závodů, hodu diskem, kuželkou a tak. Letos
už si víc týmu shánělo své patrony po své ose. My jsme
měli původně nápad pomoci Diagnostickému ústavu
v Brně, jenže spolupráce nebyla optimální, takže jsem
si vzpomněl na Honzu, který se toho chopil opravdu
s vervou profesionála. A říkali jsme si, že když už máme
Honzu a máme diagnosťák, tak proč to nespojit. Čím
více lidem pomůžeme tím lépe. Nemyslím si, že by se
naše pozornost nějak drobila. Byli jsme se podívat
v diagnosťáku a děti nakreslili Honzovi veliký obrázek.
On sám se bohužel návštěvy zúčastnit nemohl. Ale propojili jsme je alespoň na dálku.

OHLÉDNUTÍ: Honzíkova cesta
Proč jste se rozhodli podpořit všechny pacienty s EB a
nesměřovat finance od vašich příznivců pouze
k Honzovi?
Považovali jsme za důležité upozornit na problematiku onemocnění EB a medializovat ji, protože problémy se kterými se potýkají lidé s EB, jsou veliké a náklady spojené s léčbou vysoké. Honza sám o sobě, byť
trpí těžkou formou EB a má problémy jako všichni
ostatní, má úžasné zázemí se skvělou rodinou. Přece
jen všichni pacienti nemají takové zázemí a takové možnosti jako má Honza. Dalo by se říct, že nebýt Debry,
tak by se mu nepochybně žilo mnohem hůř, ale má
jistotu v rodině která by se o něj postarala. Takže proto
jsme si říkali, že profesionálové v Debře budou nejlépe
vědět, jak s těmi penězi naložit. Určitě jich část Honzík
dostane, ale třeba tady jsou lidi,kteří to potřebují víc a
o tom my nevíme, takže to mi přišlo jako nejsmysluplnější varianta.
Měli jste nějaké očekávání kolik financí získáte?
Po loňském ročníku vlastně ne, protože celá
akce není primárně dělaná jako fundraisingová, spíše
sportovní a společenská. Loni jsem jel za tým České
televize. A po této zkušenosti jsem se rozhodl, že postavím vlastní tým lidí, kteří budou opravdu chtít si závod
užít a udělat něco dobrého pro druhé. A povedlo se to.
Matěj Myška se do toho obrovským způsobem položil a
všichni ostatní taky. Nechali v tom spoustu emocí a bylo
to mnohem lepší, i když nám nikdo nic nedal. Když jsme
viděli, s jakým vybavením jedeme závod my a s jakým
jej jedou firemní týmy, které mají rozpočet třeba 100 až
500 tisíc korun… Měli obytné karavany a obrovské zázemí. Takže slezli z kola, šli se vysprchovat, dostali teplou
večeři a šli si lehnout a zbytek času spali. My jsme se
starali o všechno sami, sami jsme se navigovali, starali
jsme se o sebe, což je o to silnější zážitek. Ujeli jsme to
s minimálními náklady. Každý to toho dal něco svého.
Jedna velká změna oproti loňsku byla, že jsme
nadchli tou myšlenkou některé lidi tak, že byli ochotni
nám pomáhat a nezávodit při tom. Takže jsme měli
řidiče Honzu Hrudu, kamaráda a kolegu, Pavla Lutocké-
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ho, moji švagrovou Martinu, kteří nám pomáhali
s řízením a tím pádem jsme neriskovali životy smrtí
únavou, jako vloni na konci závodu projetého bez řidičů... Ta únava, se kterou jsem přijížděl do Prahy po 96
hodinách v závodu, kdy jsem naspal dohromady 3 hodiny, byla na hranici fyzického vyčerpání. To bylo strašné.
Letos to bylo mnohem lepší – každý jsme spali 3 hodiny
denně, což se 4 dny dá zvládnout v pohodě a není to
vůbec žádný problém.
Předpokládám, že příští rok pojedete zas…
Absolutně! Za koho, to uvidíme, ale Honza uvažuje, že pokud bychom my chtěli dát šanci někomu dalšímu, což si myslím, že by bylo spravedlivé, tak možná
složí vlastní tým. Uvidíme…
Teď nás čeká zážitkový víkend po závodě, kde se
všichni potkáme. Mimochodem úžasným důkazem
soudržnosti toho týmu bylo to, že jsme v létě uspořádali párty, kde nám pohoštění připravila Honzova rodina.
Konalo se to ve všední den a přijela celá pražská sekce.
Což si myslím, že je taky úžasné. Když to srovnáme
s jinými firemními týmy, jejichž členové už se třeba
nikdy nepotkají, navíc si toho ani tolik neváží, protože
jim všechno naservíruje firma. Byla také obrovská manažerská zkušenost, dát vše dohromady. Úžasná zkušenost po všech stránkách.
Chceme, a je to poněkud ambiciózní projekt, na
bázi toho týmu pokračovat v charitě dál. Máme
v hlavách určitý projekt, který by sdružoval podobně
smýšlející lidi jako sociální síť, kde bychom zveřejňovali
akce, výlety, víkendové pobyty… a kdokoli by se k nám
mohl připojit. Třeba zrakově postižení, kteří se chtějí
projet na tandemu. Máme dobrý kontakt na zapůjčení
tandemových kol ze střediska Teiresiás, které podporuje studenty Masarykovy univerzity v Brně se specifickými nároky. Už jsme takhle na pár výletech byli. Zajistili
bychom tak nějakou kontinuitu v pomoci druhým. Přišlo nám škoda věnovat tolik energie jen na jednorázový
projekt, kterým je Opel handy cyklo maraton. Když máme tak super tým, tak proč v tom nepokračovat. •

OHLÉDNUTÍ: Babí léto v DEBRA ČR
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„Křídla motýlí“ na návsi v Dolních Dunajovicích
V sobotu 26. září 2015 se konal II. ročník benefičního koncertu a dolnodunajovického rejdění. Nad akcí
převzal záštitu hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek a starosta města Dolní Dunajovice Josef Hasník.
Na letošním II. ročníku koncertu vystoupili: Ilona Csáková, Jitka Zelenková, Martin France, Martin Maxa,
Roman Vojtek, Světlana Nálepková, Jan Bendig a další. Koncert byl věnován Olince Joklové ml., která nás opustila 16. srpna tohoto roku. Právě Olinka v loňském roce společně s Kateřinou Vlastovou zahajovala I. ročník benefičního koncertu v Dolních Dunajovicích. Tento rok jí proto byly po celou dobu koncertu věnovány vzpomínky, vystupující zapalovali svíčky... Atmosféra koncertu byla stejně jako v loňském roce přímo "moravská" a
všichni, kdo přišli podpořit lidi s nemocí motýlích křídel, se díky vystupujícím interpretům skvěle bavili.
Výtěžek z koncertu činil 66 200 Kč a bude využit ve prospěch lidí s nemocí motýlích křídel, které DEBRA
ČR od roku 2004 podporuje. Symbolický šek pro
všechny nemocné s EB převzala Olga Joklová st., která přijela podpořit koncert a užít si společně se všemi
přátelskou atmosféru v Dolních Dunajovicích. Další
dárek, který jsme si z Dunajovic přivezli je 150 ks povlečení pro dětské pacienty s nemocí motýlích křídel,
které věnovala firma Matějovský, a které budeme
postupně rozdávat v rámci ambulantní a terénní sociální služby a dalších setkání.
Velice děkujeme Martinovi Francemu, který již
několik let spolupracuje s naší organizací, děkujeme
všem, kteří přišli podpořit II. ročník benefičního koncertu "Křídla motýlí"!
(AB)

Konference DEBRA International & EB-CLINET 2015
DEBRA ČR patří spolu s dalšími organizacemi DEBRA ve světě k jedné velké rodině DEBRA International.
Proto se také pravidelně účastníme každoroční konference, která v letošním roce probíhala v Londýně. Tentokrát se pořadatelé rozhodli spojit toto setkání s další pravidelnou konferencí všech EB Center, nazvanou EBCLINET. Obě tyto akce probíhaly ve dnech 24. -26. září v budově The Royal Society of Medicine.
Za Českou republiku se kongresu zúčastnily sociální pracovnice DEBRA ČR Anita Gaillyová, nutriční terapeutka Mgr. Hana Holišová a dermatoložka EB Centra
ČR Ing. MUDr. Jana Kýrová. V rámci čtvrtečního programu EB-Clinet byly vybranými odborníky prezentovány i
jednotlivé případové studie. Mezi přednášejícími byla i
paní doktorka Kýrová. Na otevřeném fóru o fundraisingu
byl všemi velmi pozitivně hodnocen náš osvětový projekt 12 plus 12. Velký zájem o bližší informace k projektu
měl zejména kolega z DEBRA Austrálie. Celá konference
byla výborně zorganizována a každý si v bohatém programu našel „svou parketu“ a mohl se setkat s lidmi,
kteří se věnují stejné práci pro pacienty s EB v jiné zemi.
Dostatek času byl věnován také novým metodám
v léčbě EB. Lékaři v této oblasti činí malé, ale vytrvalé
kroky vpřed. Nicméně zdůrazňovaným faktem je, že EB
umíme čím dál lépe léčit, nikoli vyléčit. Dalším velmi zajímavým tématem bylo rozšiřování pomoci DEBRA International do zemí v jihovýchodní Asii, kde se pacientům
nedostává zdaleka takové péče jako v západním světě.
Tato setkání jsou pro všechny organizace DEBRA
nesmírně cenná a navázané kontakty využíváme celoročně pro co nejlepší práci pro lidi s nemocí motýlích
křídel.
(AG)

Recepty pro motýlí křídla
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Podzimní dýňová polévka se zázvorem a olejem z dýňových semen
Ingredience:









menší dýně Hokaido (viz fotka)
čajová lžička nastrouhaného zázvoru (může být i špetka sušeného zázvoru)
jedna menší cibule
kostka slepičího bujónu nebo vývar z kostí a zeleniny
špetka soli a pepře
litr vody nebo i více, záleží na požadované konzistenci polévky
lžíce másla
čajová lžička oleje z dýňových semen

Postup:
Dýni můžeme oloupat nebo slupku ponechat, protože při vaření změkne. Zevnitř
dýně vydloubneme semena s vlákny. Takto očištěnou dýni nakrájíme na menší
kousky. Čím menší kousky tím rychleji bude dýně rozvařená. Dále si nakrájíme na
jemno cibuli, kterou lehce orestujeme na másle. Jakmile má cibule zlatavou barvu, přidáme k ní nakrájenou dýni a opět lehce orestujeme. Restování dýně zvýrazní chuť a zároveň dochází
k hnědnutí dýně, což dodá polévce výraznější chuť. Přilijeme vývar, přidáme koření dle chuti a takto vaříme cca 20
min. nebo do doby až se nám bude zdát, že je dýně měkká a vhodná na rozmixování. Po uvaření polévky vše rozmixujeme do hladka, poté přidáme nastrouhaný zázvor, který polévku zvýrazní. V tomto okamžiku může polévka
opravdu hodně zhoustnout, nelekejte se toho a přilijte jednoduše více vody a opět nechte lehce přejít varem.
Polévku podáváme teplou s pár kapek oleje z dýňových semen a celozrnným pečivem.

Tip pro Vás:
Pokud usilujete o zvýšení nutriční hodnoty polévky, nařeďte polévku nutridrinkem neutral, smetanou ke šlehání
nebo smetanou na vaření. Pro navýšení bílkovin je možné přidat odměrku Protifaru nebo vejce, nastrouhanou šunku s vysokým obsahem masa nebo nastrouhaným tvrdým sýrem.

Dýně Hokaido
Dýně Hokaido je jednoletá rostlina s plazivými stonky, rodiny Cucurbitaceae.
Tato rostlina byla odpradávna pěstována na Dálném východě a nyní je hojně pěstována v Americe. Existují dva druhy dýně Hokaido. Jeden má tmavě

37 Kcal/ 155 kJ
oranžovou barvu a druhý má slupku světle zelenou. Plody jsou kulovitého

8,8g Sacharidy
tvaru a pocházejí původně z japonského ostrova Hokkaidó, kde rostou ve

0,23g Tuk
vulkanické půdě. Dýně Hokaido je bohatá na vitamíny a minerální látky,

8,8g Bílkoviny
zastoupeny jsou: vápník, hořčík, fosfor, draslík, vápník, betakaroten a vita
88,7g voda
míny A, B, C. Léčivé účinky dýně Hokaido, která je opravdovou vitamínovou

1,6g vláknina
bombou, jsou přímo zázračné. Pomáhá při onemocnění slinivky břišní, sleziny, žaludečních potížích, ale také při poruchách ledvin a srdečních potížích.
Má močopudné účinky a obsažené látky bojují proti hlístům, roupům a škrkavkám. Konzumace dýně Hokaido je
vhodná i pro diabetiky. Pro vysoký obsah vlákniny pomáhá dýně předcházet zácpě.

Nutriční údaje na 100g dýně

Olej z dýňových semen
Tento chuťově zajímavý olej se vyznačuje tmavě zelenou barvou a hustší konzistencí. Používá se na slané i sladké
pokrmy. Lze ho přidat do zeleninových salátů, polévek, masa, brambor, rizota, na palačinky a pomazánek. Zvládne i
krátkou tepelnou úpravu, avšak zahřát ho můžete jen na 120 °C. Určitě jej nepoužívejte na smažení ani fritování.

Výroba oleje
Dýňová semínka se nejprve rozemelou do hmoty, která vypadá jako kompaktní těsto. Následně se směs praží, díky
tomu vnikne jeho typické aroma. V další fázi putují semínka do válcovitých nádob s malými dírkami po obvodu, a
přitom se prokládají placatými kamennými koly. Následně se vyvine tlak, který vylisuje čistý panenský olej.

Nutriční složení oleje
Dýňový olej obsahuje vysoké množství vitaminu E, A, C, zinku a hořčíku. Díky vysokému obsahu kvalitních mastných
kyselin snižuje riziko srdečně cévních onemocnění a některých nádorových onemocnění. Dýňová semínka, ze kterých se olej lisuje, mají vysoký obsah aminokyseliny tyrptofanu, ze kterého vzniká neurotransmiter serotonin. Ten
hraje důležitou roli v tom, jak se každý den cítíme. Nedostatek serotoninu způsobuje změny nálady, deprese, stavy
podrážděnosti, agresivitu, ale také poruchy spánku.
Určitě se nebojte tento olej vyzkoušet při každodenní přípravě pokrmů ve Vaší kuchyni. Látky obsažené v oleji přispějí k hojení ran a kožních defektů.
(HH)

Zveme Vás do divadla
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Dovolte nám co nejsrdečněji vás všechny pozvat na unikátní benefiční představení Black and White
Benefice pro motýlí křídla, 10.listopadu 2015 od 19:00 v Mahenově divadle Brno.
Balet Národního divadla Brna ve spolupráci s HARTMANN-RICO uvádějí benefiční představení baletu
Black and White pro motýlí křídla. Výtěžek představení bude věnován na podporu léčby dětí a dospělých
s nemocí motýlích křídel.
Příběh hlavní postavy je inspirován přímo osobní zkušeností uměleckého šéfa baletu Národního divadla
Brno Mária Radačovského. Příběh vypráví o boji s rakovinou, o tom jak dokáže jedna vteřina v životě změnit
dosavadní hodnoty a celý život. Příběh o boji s nemocí, je v mnohém velmi podobný s osobními příběhy rodin,
kde se narodí dítě s nemocí motýlích křídel. I nemoc motýlích křídel přichází bez pozvání do rodin, kde zasáhne
životy všech a už se nikdy nepustí. Nemoc motýlích křídel se stane nedílnou součástí celé rodiny a změní její
dosavadní fungování a nárokuje si mnohem více.
Přijměte naše pozvání na toto jedinečné představení. Přijďte společně s námi znásobit umělecký zážitek
radostným pocitem z pomoci lidem s nemocí motýlích křídel.
Vstupenky můžete zakoupit v přeprodeji NdB:
Národní divadlo Brno, Dvořákova 11
+420 542 158 120, obchodni@ndbrno.cz
www.ndbrno.cz
Děkujeme vám všem, kteří společně s námi pomáháte tam, kde je třeba.
S úctou
Alice Brychtová, ředitelka DEBRA ČR

Odcházení…
Letošní léto a vlastně celý rok se zapíše do historie DEBRA ČR jako rok
změn. Některé změny jsou velmi bolestné, ale nevyhnutelné.
Dne 10. dubna 2015 zemřel Michal Diviš.
16. srpna jej do nebe následovala Olga Joklová ml.
Oba byli velkými a nezaměnitelnými osobnostmi a dlouholetými členy
naší DEBRA rodiny. Jejich úsměvy jsou pevně otištěny v naší paměti.
Moc nám chybí. Olinku i Míšu jsme jménem celé DEBRA ČR doprovodili
na jejich posledním rozloučení. Na Míšu jsme zavzpomínali na pobytu
ve Vojtěchově, a jak jste se mohli dočíst ve článku o 12 plus 12, Olče
bude věnován letošní osvětový kalendář.
S láskou vzpomínáme na všechny "motýlky", kteří již odlétli navždy
k nebi a obdivujeme sílu a pokoru jejich blízkých.

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ PODPOŘILI TÝDENNÍ OZDRAVNÝ POBYT:

DÁLE DĚKUJEME OSTATNÍM PARTNERŮM, KTEŘÍ POMÁHAJÍ SPOLEČNĚ S NÁMI:

FN Brno, Černopolní 9, Brno 613 00
IČ: 26 66 69 52
Tel.: 532 234 318
Bezplatná linka: 800 115 573—v provozu každé pondělí a středu
info@debra-cz.org
www.debra-cz.org
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