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Milí členové DEBRA rodiny, přátelé, partneři a kolegové,
moc Vás všechny zdravím z brněnské kanceláře.
Léto bylo hektické, ale velmi příjemné. Strávili jsme spolu s Vámi, Motýlky milé chvíle
na ozdravném pobytu ve Vojtěchově, fotili a připravovali jsme kalendář osvětového
projektu 12plus12 (obrovský dík patří naší patronce Jitce Čvančarové a šikovné kolegyni Magdě Hrudkové). Začátkem srpna jsme si pak „vystřihli“ cyklistický maraton pro
DEBRA ČR, do kterého se mnozí z Vás ochotně zapojili a zpříjemnili tak našim cyklistům těžkou několikadenní jízdu dnem i nocí. S paní primářkou Bučkovou jsme se právě vrátily z Kongresu DEBRA International, která se konal tentokrát v chorvatském
Záhřebu. V současné době připravujeme pro Vás a DEBRu charitativní divadelní představení AMADEUS ve spolupráci s naším tradičním partnerem, firmou Hartmann Rico
a křest kalendáře osvětového projektu 12plus12 na rok 2017.

Těším se na to, že se s některými z Vás na těchto akcích potkáme!
Přeji Vám všem pěkné babo-letní počtení…

Srdečně zdraví Vaše
Lucie Marková (a tým DEBRA ČR)

PODZIMNÍ BENEFICE pro Motýlky
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AMADEUS (TJ. MILOVANÝ BOHEM) - HOMMAGE À MILOŠ FORMAN
Jsme schopni snést světlo - když příliš vehementně začne nám svítit do očí?

- benefiční představení pro pacienty s nemocí motýlích křídel
HARTMANN a DEBRA ČR společně pořádají benefiční představení v brněnském divadle Husa na provázku.
Divadelní představení AMADEUS (TJ. MILOVANÝ BOHEM) se uskutečnilo dne 12. října od 19:00 hodin. Veškerý výtěžek z představení je věnován na podporu projektů pro pacienty s nemocí motýlích křídel, které DEBRA
ČR podporuje. Jsem velmi potěšeni, že o představení byl od počátku obrovský zájem a bylo vyprodané do
posledního místa. Informace o výtěžku najdete na našem webu a facebooku.
V hlavních rolích se představili Martin Donutil a Miroslav Donutil. Více o inscenaci Vladimíra Morávka - s použitím překladu Martina Hilského - najdete na stránkách divadla (www.provazek.cz/repertoar).

Cena lístku byla stanovena na minimálně 600 Kč. Je krásné, že mnoho našich podporovatelů se rozhodlo svůj
příspěvek na podporu pacientů s nemocí motýlích křídel ještě navýšit!
Na závěr večera proběhlo slavnostní předání šeku s uvedeným výtěžkem na podporu pacientů s nemocí motýlích křídel. Součástí benefičního večera byl také malý raut jako poděkování všem, kteří představení navštívili.
Velmi nás těší, že spolupořadatelem akce se stal náš dlouholetý a vážený partner společnost HARTMANN-RICO,
který hradil veškeré náklady na představení.
(AG)

VUS ONDRÁŠ podpoří již podruhé nemocné s EB
Netradiční pořad souboru Ondráš propojí krásu moravského folkloru
s ladností současného scénického tance. Premiérové představení
navíc přinese vedle uměleckého zážitku také pomoc lidem s nemocí motýlích křídel.
Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ uvede premiéru představení Náš svět 30. listopadu 2016 v 19 hodin v Sono
Centru v Brně. Tedy téměř přesně 5 let po té, co „Ondráši“ vystoupili na benefiční akci s názvem Z kraje do kraje na křídlech motýla, určené rovněž na podporu organizace DEBRA ČR.
„Náš svět? Ondráš, rodina, tam kde žiji? Náš svět je současnost postavená na základech historie. Současný tanec vycházející a zároveň stojící vedle tance lidového. Oba styly se nakonec skloubí v jeden ucelený vjem,“uvádí
k pořadu jedna z autorů námětu a choreografií Hana Achilles.
Pořadatelem premiéry je Folklorní sdružení JÁNOŠÍK Brno. Z každé prodané vstupenky bude 25 % z ceny připsáno na veřejnou sbírku DEBRA ČR. Vstupenky jsou k dispozici na www.goout.cz, v recepci hotelu Sono Centrum
na Veveří 113 a v prodejně Indies na Poštovské 2 v Brně.
(GŠ, AG)

Osvětová kampaň DEBRA ČR na pomoc lidem s nemocí motýlích křídel
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Sedmý kalendář DEBRA znovu přiblíží život s nemocí motýlích křídel
Saša se narodil v roce 2004 v Užgorodě, o jeho onemocnění řekli lékaři rodičům hned po porodu. Stejně jako
to, že se takové děti dožívají dvou až tří týdnů. Naštěstí všechno dopadlo úplně jinak…
Příběh Saši a jeho rodiny mnozí z vás, členů naší velké rodiny DEBRA ČR, znáte. Díky osvětové kampani jej
pozná i široká veřejnost. A skrze tento příběh přiblížíme opět lidem svět s nemocí motýlích křídel – váš svět.
Již posedmé byla vytvořena kolekce jedinečných fotografií, které přibližují život s touto nevyléčitelnou nemocí.
Vznikl tak kalendář a diář na rok 2017, připravujeme výstavu. Symbolické propojení s nemocí motýlích křídel se
podařilo díky projekcím, které jsou pro letošní kalendář charakteristické.
Stejně jako v předchozích letech jsme poprosili jednoho zástupce nemocných, aby svou fotkou a životním příběhem zastupoval ostatní Motýlky. A stejně jako v předchozích letech je kalendář zcela jedinečný a úplně jiný než
minulé ročníky.
Patronkou tohoto projektu je už od jeho vzniku herečka Jitka Čvančarová, která se objeví nejen na titulní straně
kalendáře, ale také právě s malým Sašou. „Sašův příběh do velké míry ukazuje na to, jak veliký kus práce odvedla v Česku primářka Hana Bučková, které je letošní kalendář věnován. Saša se narodil na Ukrajině, kde lékaři
rodičům spolu s diagnózou řekli i to, že se takové děti dožívají jen několika týdnů. Sašovi rodiče se ale nevzdali.
Získali informace o léčbě v Česku, navštívili naše lékaře ve specializovaném centru v Brně a po několika letech se
sem i s celou rodinou přestěhovali. Dnes je Sašovi dvanáct a je to statečný malý kluk, který chodí do české školy
a rád se učí,“ říká Jitka.
V kalendáři na podporu lidí s nemocí motýlích křídel se letos objeví osobnosti, které s námi na osvětě spolupracují již dlouhodobě: Pavlína Němcová, Jiří Bartoška s představiteli MFF KV Kryštofem Muchou, Petrem Lintimerem a Karlem Ochem, Anna Geislerová, Dan Bárta, Barbara Nesvadbová, Tereza Voříšková, Musa, David Kraus,
Radek Jaroš, Liběna Rochová, Bára Basiková a Tomáš Sedláček.
Osvětovou kampaň doplní i působivé a výmluvné spoty, které budou opět k vidění v České televizi, na internetu
a letos snad i v kinech. Tvůrci spotu se opřeli o báseň naší milé Olgy Joklové, která ve své poezii dokázala skvěle
vystihnout pocity a touhy, které jsou blízké všem Motýlkům.
Nový kalendář slavnostně pokřtíme 25. října v Pražské křižovatce. Kalendáře a diáře budou, jak jste již zvyklí,
k dostání na eshopu DEBRA ČR (www.debra-cz.org) a i letos bude možné je zakoupit v prodejnách drogérií a
parfumérií Rossmann v celé ČR.
Autory kalendáře jsou:
Jan Pavlacký - umělecké vedení, režie
Bet Orten - fotografka
Jitka Čvančarová - autorka osvětové kampaně DEBRA
Na vzniku kalendáře se podíleli:
Jan Tůma, Jan Nálepa, Tereza Kopecká, Jindřiška Sokolová, Michaela Janková, Milan Vašíček, Lukáš Honzík, Radek Honzík, Martin Přibyl, Monika Soukup, Olexandr Kalynych - zástupce pacientů s nemocí motýlích křídel
Spolutvůrci kalendáře:
Alžběta Plívová – PR a texty
Ondřej Rytíř - grafický design
Durabo - tisk
ATSWIM a DEBRA ČR - produkce
Projekt podporuje:
Nadace ČEZ
Partneři projektu:
Rossmann
ČOS
Mölnlycke Health Care, Babor
Cosmetics, Lumius, B&B, La Roche
Posay, BELdental
Mediální partneři:
Česká televize
Blesk

(MH)
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Jak jsem uvedla na prahu roku 2016, letos EB Centrum ČR slaví 15 let od oficiálního
založení. Jsem velmi potěšena, že právě v tomto roce bylo EB Centrum a DEBRA ČR
nominováni na ocenění Český Goodwill! Nominací je oceněna práce celého týmu
odborníků EB Centra a DEBRA ČR. V době, kdy budete číst DEBRA noviny, tak již budou známé výsledky z nominací. A pokud jste nám dali hlas, tak moc děkujeme!
Čas od času i v našem týmu specialistů dochází k výměně lékařů. Věřte, že vždy spolupracujeme s lékaři empatickými, kteří mají zájem nad rámec svých běžných povinností
se vzdělávat o EB, pomáhat Vám radou, vhodným léčebným postupem. Jsem ráda, že
se nám daří postupně řešit i zastupitelnost lékařů, což je pro Vás velmi žádoucí, ale někdy obtížněji realizovatelné. Proto ve spolupráci s DEBROU aktualizujeme „Průvodce EB Centrem“. Věřím, že i letos vydanou
brožurku „ Péče o kůži pacientů s EB“ máte pohotově k dispozici, když si kůži ošetřujete.
Opakování je matka moudrosti. Proto připomenu některé postupy k včasnému zajištění léčebných prostředků. Nově najdete pokyny k objednání zdravotnického materiálu vázaného na EB Centrum na
webových stránkách EB Centra—www.ebcentrum.cz/pro_pacienty.
Moji milí a vážení motýlci, snažila jsem se střípky omezit na základní podstatné informace. Pokud jsem něco
zapomněla, ráda Vám Vaše dotazy zodpovím ústně, při návštěvě EB Centra.
Vaše Hana Bučková

Atraumatickém krytí—základ v péči o kůži s EB
V současné době patří mezi tzv. „centrové léky“ výhradně vázané na předpis v EB Centru tyto materiály:
· Mepitel 20x30

· Mepilex Lite 20x50
· Mepilex 20x20
· Mepilex Transfer 20x50
· Polymem v roli 10x61
· POLYMEM MAX 20x20
Materiál se objednává u sestry na kožní ambulanci měsíc před termínem, kdy lze pojišťovnu požádat o
schválení dalšího krytí. Má-li pacient ještě dostatek krytí, další se objednává před dobráním zásob. Tyto
ošetřovací materiály je možné vyzvednout pouze v lékárně v Dětské nemocnici FN Brno.

Jak objednávat atraumatickém krytí?
· O krytí se žádá na tel. č. 532 234 533 v pracovní dny mezi 7-8 hodinou.
· Volejte měsíc před stanoveným termínem nároku na předpis dalšího krytí.
· Požadujte konkrétní množství a typ atraumatického krytí. Pozor, některé krytí je baleno
po 5 ks a některé po 4 kusech!
· V ideálním případě spojte návštěvu v EB Centru s vyzvednutím atraumatického krytí.
Atraumatické krytí Mepilex, MP Lite, MP Transfer, Mepitel eventuálně doručí do místa
bydliště Mölnlycke Health Care. Za tuto neocenitelnou pomoc jim velmi děkujeme!
· Polymem role a Polymem Max se vyzvedává v lékárně v Dětské nemocnici. Doručení
materiálu do místa bydliště event. realizuje DEBRA.
Pacienti s „lehkou EB“ potřebují atraumatické krytí menších rozměrů, a to řeší na doporučení dermatologa EB Centra obvodní lékař v místě bydliště.
Letáčky s potřebnými kódy byly dány všem pacientům při první návštěvě v EB Centru.
Předpis atraumatického krytí je vázán k pravidelným ambulantním kontrolám v EB Centru.
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Předpis ActiMaris gelu a roztoku
Vzhledem k vysokému zájmu pacientů a k výrazným a rychlým hojivým účinkům na rány a záněty schválila
Všeobecná zdravotní pojišťovna od května 2016 zařazení 2 produktů ActiMaris do systému zdravotních
úhrad. To znamená, že většinu nákladů hradí pojišťovny a pacient zaplatí jen nízký doplatek.
Preparát musí být předepsán specialistou na poukaz. Poukaz slouží v lékárně v podstatě stejně jako recept, na základě kterého Vám ActiMaris bude vydán jen za zmiňovaný doplatek.

Který lékař může ActiMaris předepsat?
Obecně jsou to tyto specializace: dermatolog, chirurg, internista, geriatr, diabetolog, angiolog a také praktický lékař pro dospělé.
EB pacienti na doporučení EB Centra se mohou obracet v místě bydliště na dermatologa, dospělí pacienti i na praktického lékaře.

ActiMaris Gel 20g
Kód v číselníku VZP: 0171508
ActiMaris Sensitiv roztok 1000 ml Kód v číselníku VZP: 0171509

DEBRA ČR vám i nadále může být díky veřejné sbírce nápomocna s pořízením roztoku ActiMaris Forte a s
úhradou doplatku na ActiMaris Gel a Sensitiv roztok.
Postup pro zařazení žádosti do veřejné sbírky je stále stejný—formulář žádosti je na www.debra-cz.org/
dokumenty. Po vyplnění formulář pošlete koordinátorce sbírky Pavlíně Ježkové.

Co nového v gastro-poradně v Dětské nemocnici
Na Gala večeru DEBRA konference jsme poděkovali za kvalitní spolupráci a rozloučili se s MUDr. A. Havlíčkovou, která pečovala o „dětské motýlky“. Přítomna byla i nová gastroenteroložka MUDr. Tereza Pinkasová a z mateřské dovolené se vrátila nutriční terapeutka Mgr. Michaela Halbrštátová.
Ordinační hodiny zůstávají v pondělí od 12:30. Pokyny k objednání jsou na webových stránkách EB Centra: www.ebcentrum.cz/detsky-gastroenterolog-a-nutricni-specialista/

ilustrativní foto

Výsledky imunologického vyšetření u motýlků
U řady pacientů s EB již byly odběry na stav Vaší obranyschopnosti realizovány.
Zprávy z vyšetření Vám byly zaslány domů. Pokud Vám výsledek vyšetření není jasný, kontaktujte prim.
MUDr. Bučkovou.
Prosím pacienty, kterým bylo doporučeno dokončení, nebo zopakování některých testů, hlaste to EB sestře
při objednání na kožní ambulanci EB Centra!!
(HB)

DEBRA ČR a EB Centrum: připravovaná klinická studie
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Klinické hodnocení využití mesenchymálních kmenových buněk pro léčbu pacientů s EB
doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D., RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, Ph.D., doc. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D.
Každé nové léčivo nebo nová léková kombinace musí projít před svou registrací a uvedením do klinické praxe
procesem nazývaným klinické hodnocení léčiva, nebo častěji klinická studie. V těchto klinických studiích se prokazuje zejména bezpečnost a účinnost nového léku a probíhá v několika fázích I-III. Vzhledem k tomu, že se klinických studií účastní pacienti, musí být naplánovány a prováděny v souladu se všemi celosvětově uznávanými
pravidly pro provádění klinických studií při dodržení všech etických a regulačních pravidel. Výsledkem takto
naplánovaných studií by pak mělo být jednoznačné definování cílové skupiny pacientů, pro kterou má nová
léčba největší přinos, zhodnocení bezpečnostního profilu včetně uvedení očekávaných nežádoucích účinků léčiva a vyhodnocení poměru přínosu a rizik při použití nového léčiva v širší klinické praxi. Tento postup platí pro
všechny typy léků, tedy klasická chemická léčiva vyráběná synteticky i novější léky, které jsou vyráběny biotechnologicky (biologika) nebo individuálně pro každého pacienta (tzv. léky pro moderní terapii).

ilustrativní foto

Léčivo s využitím mesenchymálních kmenových buněk, které plánuje Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
(LF MU) vyrábět a hodnotit v připravované klinické studii pro pacienty s epidermolýzou, patří právě mezi léky
pro moderní terapie a je speciálně a individuálně pro každého pacienta vyráběno v tzv. Čistých prostorách, které musí být pro tento účel výroby léčivého přípravku akreditováno Státním ústavem pro kontrolu léčiv (dále jen
„SÚKL“) za splnění těch nejpřísnějších norem.

Výroba léčivého přípravku s živými buňkami
a přípravy klinického hodnocení pro pacienty s EB – aktuální situace
V průběhu několika minulých let probíhala v Čistých prostorách LF MU zásadní rekonstrukce, aby splňovaly
podmínky SÚKL pro výrobu léčivého přípravku. Tato rekonstrukce byla financována veřejnými prostředky Masarykovy univerzity.
Systém přípravy somatobuněčných léčivých přípravků byl uveden v činnost po inspekci SÚKLu a v lednu 2016
začala výroba somatobuněčných léčivých přípravků na bázi imunostimulačních dendritických buněk pro onkologické pacienty v rámci jiné klinické studie, která je zaměřena na léčbu vysoce rizikových nádorů dětského věku.
Od června 2016 bylo obnoveno a zahájeno testování expanze mesenchymových kmenových buněk
v bioreaktoru a je prováděno ověřování imunobiologických vlastností MSC tak, aby bylo možno pokračovat v
zavedení postupu pro výrobu tohoto léčivého přípravku v rámci uvedené klinické studie u pacientů s EB. Celý
proces zavedení výroby je nesmírně komplikovaný a má řadu navazujících kroků. Bezpečnost a jakost léčivého
přípravku se před aplikací kontroluje řadou testů. Proces výroby a kontroly kvality probíhá dle stanovených
postupů „Správné výrobní praxe“ a „Farmaceutického systému jakosti“. Veškeré výrobní a kontrolní procesy
musí být validovány (tedy prověřeny v praxi).
Kromě přípravy výroby v současné chvíli pracuje zadavatel klinické studie a ve spolupráci s klinickými lékaři
(zkoušejícími) na přípravě tzv. „protokolu klinického hodnocení“ pro pacienty s EB, který zjednodušeně řečeno
popisuje celý postup, jak bude testování léčivého přípravku probíhat.
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Protokol definuje:
1. pacienty zařazené do studie, a to z hlediska typu onemocnění, věku či případných komorbidit (laicky
přítomnosti jednoho či více onemocnění vyskytujících se současně s primárním onemocněním);
2. způsob a kritéria hodnocení;
3. hodnocený léčivý přípravek;
4. způsob aplikace;
5. harmonogram návštěv na místě klinického hodnocení;
6. postup monitoringu;
7. prakticky vše, co v průběhu klinického hodnocení nastane nebo může nastat, by mělo být popsáno
v protokolu klinického hodnocení.
Půjde o akademické klinické hodnocení, jehož zadavatelem bude Lékařská fakulta MU, místem klinického
hodnocení Pediatrická klinika FN Brno (cestou Dětského kožního oddělení). Výrobcem hodnoceného léčivého
přípravku bude ACIU (Advanced Cell Immunotherapy Unit) Farmakologické ústavu LF MU.
Protokol pro pacienty s EB by měl být připraven do konce roku 2016, stanovisko SÚKL k němu očekáváme
v I. polovině roku 2017. Následovat bude vypracování všech výrobních a kontrolních postupů a validace procesů
výroby a kontrola kvality. Veškerý způsob procesu výroby, kontroly kvality, dosavadních preklinických a
klinických dat popisující mechanizmus účinku a postup výroby MSC pro EB je popsán v IMPD (Investigational
Medicinal Product Dossier), který posuzuje a schvaluje SÚKL. Spuštění výroby léčivého přípravku na bázi MSC
bude předcházet povolení SÚKLu pro výrobu tohoto konkrétního léčivého přípravku.
Již byla podána žádost na Etickou komisi FN Brno o schválení odběru zdroje MSC tj. tukové tkáně. Transfúzní a
tkáňové oddělení FN Brno zahájilo jednání se SÚKLem o rozšíření povolení na odběr tkáně pro Kliniku popálenin
a rekonstrukční chirurgie, kde bude probíhat odběr tukové tkáně zdravých dárců. V létě 2016 proběhla také
příprava projektové žádosti o financovaní výroby MSC léčivého přípravku a přípravy klinického hodnocení
cestou strukturálních fondů.

Kdo z nemocných EB bude do studie zařazen?
Výběr konkrétních pacientů s EB bude zásadně ovlivněn názorem regulátora SÚKL, není tedy ještě zcela jasná
věková struktura ani počet nemocných, kteří by mohli býti do studie zařazeni.
Je třeba opakovaně upozornit, že cílem studie je v této I. fázi bezpečnost přípravku, neočekává se tedy bohužel
razantní zlepšení zdravotního stavu pacienta či jeho „vyléčení“. Takto jsou cíle definovány v každé klinické studii
fáze I.

Jak bude následně probíhat testování na pacientech s EB?
Po schválení protokolu Státním ústavem pro kontrolu léčiv bude zahájeno klinické hodnocení podání MSC
buněk získaných z tukové tkáně pro experimentální léčbu epidermolysis bullosa congenita.
Hodnocený léčivým přípravkem budou tedy allogenní buňky tj. buňky získané z nepříbuzného dárce. Dárce
tukové tkáně musí splňovat kritéria dle Zákona o lidských tkáních a buňkách tj. především bezinfekčnost,
podepisuje také informovaný souhlas. MSC (tj. mezenchymální kmenové/stromální buňky) získáné z tukové
tkáně se pomnoží ve speciálním bioreaktoru Quantum v laboratoři. Následuje kontrola kvality, která se skládá
z ověření sterility, negativity na Mycoplasma spp., charakterizace MSC, ověření, že nestimulují imunitní reakci.
MSC budou aplikovány lokálně vpichem v počtu v řádech miliónů buněk, 4 intradermální vpichy na 1 cm2 do
čistých ložisek na kůži nemocného s EB. Efekt MSC je přechodný, buňky se nepřihojují a bude potřeba jejich
opakovaná aplikace. Sleduje se rychlost hojení rány a doba, po kterou je kůže nepoškozená.

Budou se sami nemocní s EB finančně podílet na studii?
Výroba somatobuněčných léčivých přípravků je nákladný proces, validace se pak pohybuje v rozmezí
1-2 mil. Kč, cena finálního hodnoceného léčivého prostředku bude vztažena k dávce, nikoli k pacientovi a tudíž
nelze cenu MSC léčivého přípravku pro jednoho pacienta v této chvíli přesně vyčíslit.
Přesto víme, že účast ve studii rozhodně nebudou (a ani nemohou) hradit nemocní či jejich rodiny. Příprava
výroby MSC léčivého přípravku a klinického hodnocení je aktuálně hrazena z veřejných prostředků pro ACIU
(projekt LM2011017) a pro CZECRIN (LM2015090). Podaná nová žádost o dotaci z OP VVV Czecrin4patients
prošla po posouzení formální stránky k odbornému hodnocení, výsledek bude znám na začátku roku 2017.
Získávány jsou také finanční prostředky od sponzorů.
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Zákazníci drogerie ROSSMANN pomáhali Motýlkům
Se společností ROSSMANN jsme navázali skvělou spolupráci již v loňském roce a velmi nás těší, že letos se
ještě dále prohlubuje. Stejně jako loni bude naším velkým partnerem při prodeji kalendářů a diářů. Krom
toho se společnost ROSSMANN rozhodla pomoci Motýlkům i v rámci svého tradičního projektu „5.000.000 Kč
pro dětský úsměv“.
V této kampani se síť drogerií a parfumerií ROSSMANN společně s Nadací Naše dítě snaží pomáhat vážně nemocným a ohroženým dětem ze všech koutů České republiky. K 7. ročníku tohoto charitativního projektu byla
přizvána i organizace DEBRA ČR. Jedenáctiletá Markétka, trpící nemocí motýlích křídel, se stala dokonce tváří
letošní kampaně. Finanční prostředky získané z tohoto projektu pomohou letos zejména dětem s nemocemi
kůže a popáleninami. Na projekty pro lidi nemocí motýlích křídel je vyčleněn 1 milion korun (bližší informace
k podpořeným projektům najdete na našem webu www.debra-cz.org).
Letošní ročník byl odstartován v pondělí 19. září 2016. Na slavnostní zahájení přišli i herečky Jitka Čvančarová, Alice Bendová a hokejista Dominik Hašek. Připojili se tak k podporovatelům – zákazníkům ROSSMANNu,
kteří v týdnu od 19. do 23. září 2016 ve všech prodejnách ROSSMANN pomáhali svým nákupem výrobků označených logem smajlíka „ROSSMANN POMÁHÁ“.
„Na zahájení kampaně 5.000.000 Kč pro dětský úsměv se každý rok velmi těšíme. Jsme vždy plni očekávání a
věříme, že se nám společně opět podaří splnit náš jediný cíl. Tedy pomoci co největšímu množství dětí a rodin a
malinko jim ulehčit jejich těžké osudy. Proto již teď děkuji všem našim zákazníkům, kteří se rozhodnou do projektu zapojit. I jediný zakoupený produkt pomáhá,“ říká jednatel společnosti ROSSMANN Vladimír Mikel.
A očekávání se vyplnila! Během 7. ročníku charitativního projektu Dětský úsměv se podařilo vybrat krásných
5 351 628 Kč! Mnohokrát děkujeme všem, kteří pomohli prostřednictvím nákupu v ROSSMANNu! Velké poděkování patří samotné společnosti ROSSMANN Česká republika a nadaci Naše dítě, kteří se rozhodli 1 000 000 Kč
z vybraných peněz poskytnout na podporu lidí s nemocí motýlích křídel.

Podpora činnosti organizace DEBRA ČR za 1 000 000 Kč
Jsme velmi rádi, že finanční prostředky od ROSSMANNu budou použity na podporu Klinického EB Centra
(dokoupení ošetřovacího materiálu pro EB pacienty, vybavení pro EB pacienty během hospitalizace a zákroků
apod.) a na projekty, které naši klienti vyhledávají čím dál častěji. Konkrétně se jedná o tuzemský ozdravný pobyt pro Motýlky a výroční konference, kde se pacienti i jejich pečovatelé dozvídají novinky z oblasti péče o EB
pacienty (financováno bude ubytování, strava, materiál, náklady na odborné pracovníky). Projekt Dětský úsměv
podpoří dále odborného poradenství pro pacienty s EB (sociální pracovníci, psycholog, nutriční terapeut) i osvětovou kampaň a další aktivity.
Podrobnější informace o ostatních podpořených najdete na www.rossmann.cz/detsky-usmev/2016/o-projektu
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Benefiční koncert Křídla motýlí 2016
V sobotu 3. září 2016 od 18.00 hodin se na návsi v Dolních Dunajovicích uskutečnil třetí ročník koncertu, který svým výtěžkem podporuje lidi s nemocí motýlích křídel. Akci pro DEBRA ČR pořádal už potřetí Martin France se svou agenturou Martin Production.
Mezi letošními účinkujícími byli např. Sisa Sklovska, Vladimír Hron, Tomáš Savka, Marcela Laiferová, Martin
France a mnoho dalších. Diváci měli možnost shlédnout také exhibiční vystoupení Čestné stráže Armády České
republiky v choreografii Otakara Málka a také krásné taneční číslo Dolnodunajovických dětí z kroužku Tancování pro radost.
Díky všem účinkujícím a skvělému publiku panovala po celý večer úžasná atmosféra a výtěžek pro lidi s nemocí
motýlích křídel se vyšplhal na krásných 42 040 Kč! Tuto částku pak ještě navýšili obyvatelé místního domova
pro seniory o 1 000 Kč.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na úspěchu třetího ročníku benefičního koncertu Křídla motýlí v Dolních
Dunajovicích. Děkujeme všem pořadatelům (agentura Martin Production), účinkujícím, společnosti Matějovský
a zejména divákům, kteří akci pro lidi s nemocí motýlích křídel podpořili.
Záštitu nad akcí převzali: ministr obrany Martin Stropnický, hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek, primátor statutárního města Brno Petr Vokřál a starosta města Dolní Dunajovice Josef Hasník.
(AG)

Logistici z Pardubic podpořili organizaci DEBRA
V první polovině letošního roku uspořádali vojáci 141. zásobovacího praporu v Pardubicích sbírku pro neziskovou organizaci DEBRA ČR. Sbírka mezi vojáky byla vnímána jako projev kolegiality, vojenského kamarádství a lidské sounáležitosti.
Impulsem celé akce byl malý Vojta, syn des. Zbyňka Čermáka
sloužícího u 2. zásobovací roty v Pardubicích, trpící dystrofickou formou EB. Velitel 141. Zásobovacího praporu, pplk. Ing.
Martin Stojánek se na základě podnětu nrtm. Pavla Váni a des.
Robina Homoly, nejbližších spolupracovníků otce nemocného
Vojtíška, rozhodl podpořit finanční sbírku a vybrané peníze věnovat na účet organizace podporující pacienty s
tímto onemocněním. „Vnímám jako velmi důležité a velmi si cením toho, že celá akce vzešla od samotných vojáků tzv. odspodu. Jako velení jsme tento nápad jen podpořili a zaštítili,“ komentoval celou akci pplk. Stojánek.
Do sbírky se zapojili vojáci celého 14. pluku logistické podpory v Pardubicích a vybrala se částka 50.000 Kč. Tyto
prostředky byly vloženy na veřejnou sbírku DEBRA ČR a budou tak pomáhat konkrétním pacientům s nemocí
motýlích křídel.
Děkujeme vojákům 14. pluku logistické podpory v Pardubicích, kteří se rozhodli pomoci a zejména iniciátorům
sbírky ze 141. zásobovacího praporu!!!
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Tradiční turnaj „DEBRA Jamka pro motýlí křídla“ se i letos vydařil
Charitativní organizace DEBRA ČR ve spolupráci s Kořenec Golf & Ski Resort uspořádala v neděli 26. června
2016 benefiční golfový turnaj DEBRA Jamka pro motýlí křídla 2016. Letos se jednalo již o 11. ročník této akce.
Velké poděkování patří partnerům a hráčům, díky kterým letošní výtěžek činil krásných kulatých 130.000 Kč.
Výtěžek je složen z následujících částek:
86.300 Kč - finanční dar od partnerů turnaje
10.000 Kč - tradiční přátelé a podporovatelé DEBRA ČR
20.200 Kč - prodej FEE
8.800 Kč - vložené soutěže
4.700 Kč - tombola
Benefiční turnaj zahájila ředitelka organizace DEBRA ČR Lucie Marková společně s panem ředitelem Fakultní
nemocnice Brno, kde sídlí DEBRA ČR a Klinické EB Centrum, MUDr. Romanem Krausem, MBA, panem ředitelem
hlavního partnera firmy HARTMAN RICO a.s. Ing. Tomášem Grohem, moderátorem Alešem Zbořilem a panem
Vlastimilem Šteflem z Kořence.
Výsledkovou listinu z charitativního turnaje si můžete prohlédnout zde:
http://www.cgf.cz/TournResults.aspx?IDTournament=480630321
Vítězům gratulujeme a všem děkujeme za milou účast, těšíme se na příští 12. ročník!
Srdečně děkujeme všem, kteří podpořili letošní ročník benefičního golfového turnaje.

DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE SPOLEČNĚ S NÁMI!!!
Za finanční a další podporu děkujeme v letošním roce těmto společnostem:

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE: Kořenec GOLF & SKI Resort
HLAVNÍ PARTNEŘI TURNAJE: HARTMANN - RICO a.s., BAUHAUS k.s.
PARTNER TURNAJE: Marketing festival s.r.o.
MEDIÁLNÍ PARTNER TURNAJE: Časopis GOLF
Tradiční podporovatelé a dárci cen do turnaje: CFH Group, a.s. – polštáře MAGNIFLEX, ARIS kovoobrábění
s.r.o., Mölnlycke Health Care, s.r.o., MS-BAU spol.s r.o.
Za pomoc během turnaje děkujeme pracovníků spol. HARTMANN – RICO:
Sylwii Říhoškové, Ivetě Vincourkové, Haně Komínkové, Mirce Barašové, Pavlíně Doležalové, Zuzaně Konečné,
Zdeňce Packové, Lence Špačkové a Evě Nedbálkové;
...a v neposlední řadě také dobrovolnicím DEBRA ČR Majdě Kadlecové a Kiki Koudelkové.
(LM)
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Jak jsme se letos měli na ozdravném pobytu ve Vojtěchově
Ozdravný pobyt pro pacienty s nemocí motýlích křídel v Lesním zátiší Vojtěchov na Vysočině patří k tradičním
a velmi oblíbeným projektům DEBRA ČR ve spolupráci s Klinickým EB centrem. Pobyt je určen malým i velkým pacientům s EB a jejich rodinám. Ten letošní proběhl v termínu 17. – 22. 7. 2016 a zúčastnilo se jej 23
pacientů s nemocí motýlích křídel a dalších 29 účastníků z řad jejich rodin a blízkých.
Pro nejmladší účastníky byla připravena honba za pokladem v převlečení za rytíře a princezny. Rytíři oblékli
svou zbroj a mohli si vyzkoušet šermířský souboj. Ukázku šermířského umění předvedla skupina Novus Origo pod vedením našeho dlouholetého podporovatele Martina Bagyho Bahounka. Některé krásné princezny
pozorovaly jejich umění spíše z povzdálí, jiné se emancipovaně a vášnivě zapojily do bojů.

Novinky z oblasti ošetřovacích materiálů představila paní Dvořáková jako zástupce firmy Mölnlycke Health
Care. Tento tradiční partner našim Motýlkům také domluvil a věnoval vystoupení dravců, které si děti i jejich
rodiče mohli pohladit i vzít na ruku a poslechnout si poučné vyprávění o jejich chovu.
V rámci pobytu jsme také navštívili nedaleké Centrum EDEN v Bystřici nad Pernštejnem, kde si mohly rodiny
s pacienty s EB vyzkoušet tradiční řemesla či se pomazlit s mlsnými kozami, králíky či kačenkami.
V programu nechyběla ani očekávaná a „děsivá“ noční stezka odvahy.
Předposlední den nás na pobytu navštívil tým skvělých cyklistů, který pro DEBRA ČR jede charitativní
cyklo-maraton „Cesta za snem“. Cílem maratonu je získat finanční prostředky na ošetřovací materiál pro naše
pacienty a zvýšit povědomí o nemoci EB v komunitě sportovců. Jak se jim v závodě dařilo se dočtete v článku na
následující straně.
Nezapomněli jsme ani na zdravou výživu vhodnou pro pacienty s nemocí motýlích křídel. Nutriční terapeutka
Mgr. Michaela Halbrštátová rodinám představila bílkovinné produkty od firmy Šmakoun Adler a měla připravenou také ochutnávku sippingu od firem Fresenius Kabi a Nutricia. Z obou surovin byly také připravovány teplé
i studené pokrmy – např. domácí zmrzlina, čokoládová pěna či skvělá buchta.
Na závěr pobytu děti navštěvovaly připravená stanoviště a následně získaly indicii k pokladu. Chytré hlavičky
neměly problém nápovědu rozluštit a pak už se jen radovaly ze zasloužené odměny.
Během celého pobytu byly všem pacientům a jejich rodinám k dispozici také sociální pracovnice a psycholožka.
V neformálním prostředí a zároveň v bezpečném soukromém prostoru zde měli naši klienti možnost řešit své
starosti, které život s EB rodinám přináší. Velmi přínosné bylo i vzájemné sdílení zkušeností mezi rodinami s EB.
Odbornou záštitu nad ozdravným pobytem a jeho odborným programem převzala prim. MUDr. Hana Bučková,
Ph.D. Atmosféra celého pobytu byla velmi přátelská a uvolněná, už nyní se těšíme na další společná setkání!!!
(LM)

Na ozdravný pobyt přispěli:





Ministerstvo zdravotnictví
Veolia
HomeCredit
Část nákladů ozdravného pobytu byla financována
z výtěžku osvětového projektu 12 plus 12

Materiálně přispěli:





Mölnlycke Health Care
Nutricia
Fresenius Kabi
Šmakoun Adler
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Cyklo-maraton pod křídly motýlů
Již podruhé se parta nadšenců postavila na start extrémního cyklistického závodu s cílem sáhnout si na dno svých sil a pomoci
lidem s nemocí motýlích křídel. A opět se to povedlo!
Metrostav handy cyklo maraton 2016 se jel od 2. do 6. srpna. Úkolem bylo ujet 2222 km v časovém limitu 111 hodin. Trasa vedla
napříč celou Českou republikou a částí Slovenska. Součástí každého
týmu byl jezdec s handicapem. Společně pak podporovali svého
patrona, jiného handicapovaného, který potřebuje pomoci. Cílem
týmu cyklistů DEBRA ČR bylo šířit povědomí o nemoci motýlích
křídel a získat finanční prostředky na nákladný ošetřovací materiál
pro pacienty s touto vzácnou nemocí.

Co vše nám tento projekt dal?
Částka, kterou se do konce září na podporu lidí s EB v souvislosti s cyklomaratonem podařilo získat, se přehoupla přes 80 000 Kč. Fanoušci cyklistiky se stále mohou k podpoře Motýlků připojit např. zakoupením cyklodoplňků v originálním DEBRA designu na našem dobročinném eshopu.
O nemoci motýlích křídel ví zase o něco více lidí! Nejen sportovní fanoušci, ale i širší veřejnost měla opět možnost slyšet z médií o problematice nevyléčitelného onemocnění EB. Na facebookové stránce DEBRA ČR přibylo
díky závodu více než 120 nových fanoušků. Facebooková událost oslovila bez mála 7 000 lidí. Dosah příspěvků
DEBRA ČR se znásobil.

Patronkou závodu se stala čtyřiadvacetiletá Petra, která trpí nemocí motýlích křídel od narození. Zdravotní problémy jí bohužel neumožnily podpořit závodníky přímo na trati, ale naštěstí jí nezabránily fandit o to intenzivněji na dálku. Roli "nehrajícího kapitána" přijal další z pacientů s EB Honza Vokurka, který se intenzivně zapojil
do organizace závodu a přípravy týmu. Spolu s týmem pak projel startovní úsek závodu na speciálně upraveném elektrokole. Zbytek týmu jsem vám představili na facebooku i v článku na našem webu. Jsme moc rádi za
možnost setkání a spolupráce s těmito lidmi plnými nadšení pro společnou věc a pozitivní energie! Znovu moc a
moc děkujeme všem členům týmu včetně nehrajícího kapitána Honzy a patronky Petry. Poděkování patří také
rodinám všech závodníků.

Kdo další se podílel na úspěšné cestě týmu DEBRA za snem?
Cyklisti DEBRA týmu podali skvělé výkony. Dorazili na krásném 10. místě z celkem 35 týmů. Dosažení cíle by ale
bylo o mnoho složitější (skoro až nemožné), bez široké podpory. Dovolte nám tedy poděkovat všem, kteří se na
cestě cyklo-týmu DEBRA ČR podíleli.

OHLÉDNUTÍ: Léto s DEBRA ČR
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Jmenovitě děkujeme těmto organizacím a firmám:
 Siemens Fond pomoci
 Společnost HARTMANN-RICO a.s.
 Nadační fond Tesco
 Nadace Synot
 BB Cyklosport– zapůjčení závodních kol zdarma
 Teiresias, středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky MU– zapůjčení tandemového kola zdarma
 Zdravá lahev® – sleva na cyklistické lahve s designem DEBRA ČR
 KALAS Sportswear, s.r.o. – sleva na cyklistické oblečení s designem DEBRA ČR
Obrovskou podporou pro cyklisty byla „rodina DEBRA ČR“ složená ze všech pacientů a jejich blízkých, kteří
fandili, podporovali závodníky na sociálních sítích a také osobně při setkání na ozdravném pobytu i během závodu! Pohoštění, nocleh a upřímnou podporu poskytli rodiny z Pardubic, Semic u Písku, Kovářova, Horního Slavkova, Police nad Metují, Ústí nad Orlicí a další.
Více informací a fotogalerii ze závodu najdete na našem webu www.debra-cz.org. V našem dobročinném eshopu jsou stále k dispozici také cyklo-doplňky v originálním DEBRA designu.
Děkujeme Vám všem, těšíme se na setkání při dalších DEBRA akcích nebo zase za rok na startu handy cyklo maratonu!

DEBRA International Congress 2016 v chorvatském Záhřebu
Naše DEBRA ČR patří spolu s dalšími organizacemi ve světě k jedné velké rodině DEBRA International. I tento
rok jsme se tedy již tradičně zúčastnili každoroční konference, která v letošním roce probíhala v chorvatském
Záhřebu. Konference proběhla ve dnech 22. -25. září v budově hotelu Westin.

Za Českou republiku se kongresu zúčastnily ředitelka DEBRA ČR Lucie Marková a koordinátorka a zakladatelka
EB Centra ČR prim. MUDr. Hana Bučková Ph.D. V rámci pátečního i sobotního programu byly vybranými odborníky prezentovány odborné informace a výsledky studií např. o genové terapii či o nádorových onemocněních u
pacientů s EB. Dále byly přednášeny výsledky výzkumů o kvalitě života lidí s EB a jejich rodin či např. o zkušenostech rodičů dětí se vzácnými onemocněními.
Pro různé odborníky byly přichystány samostatné platformy – např. fórum pro lékaře, fórum pro zdravotní sestry a výživové specialisty, přednášky o sociálních službách či o fundraisingu a nápadech na PR aktivity. Prostor
byl věnován také „svépomocnému“ pacientskému fóru, které vedl pacient s EB, syn chorvatské ředitelky DEBRA Croatia – Matija Zmazek. Dalším velmi zajímavým tématem bylo rozšiřování pomoci DEBRA International do
zemí „třetího světa“, kde se pacientům nedostává zdaleka takové péče jako v západním světě. V závěru prezentovali své cíle nově zvolení členové výkonného výboru DEBRA International.
Konference byla velmi cenná také díky možnosti setkat se s lidmi z celého světa, kteří se věnují stejné práci pro
pacienty s EB. Své zkušenosti tak vzájemně sdílet a přemýšlet nad nimi ve společenském kontextu České republiky. Tato setkání jsou pro všechny organizace DEBRA nesmírně cenná a navázané kontakty využíváme
v průběhu roku pro zlepšení práce s lidmi s nemocí motýlích křídel a jejich rodinami.
Děkujeme našemu váženému partnerovi, firmě Mölnlycke Health Care,
která se významně podílela na financování tohoto odborného vzdělávání
pracovníků DEBRA ČR a Klinického EB Centra, a to formou zajištění letenek, ubytování a konferenčních poplatků.
(LM)

Novinky pro pacienty s EB a jejich pečovatele
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Péče o blízké se započítává do nároku na důchod a je zohledněna při výpočtu jeho výše
Rozhodne-li se pečující osoba opustit svoji práci a veškerou svou energii i čas věnuje péči o rodinného příslušníka, započítává se mu péče za určitých podmínek do nároku na důchod. Osobě s handicapem, o kterou je pečováno, musí být přiznán II., III. nebo IV. stupeň závislosti, tedy příspěvku na péči (případně I. stupeň u dítěte do
10 let). Pozn. O příspěvku na péči vyšel článek v letošních prvních DEBRA novinách (1/2016).
Péče může být poskytována manželovi, manželce, dítěti, sourozenci, zeti, snaše nebo rodičům kteréhokoli
z manželů. Další možností je péče o jinou fyzickou osobu, která není našim rodinným příslušníkem, ale sdílíme
s ní společnou domácnost a prokazatelně společně hradíme náklady na uspokojení potřeb.
Důležitým pojmem je tzv. „náhradní doba důchodového pojištění“ tedy období, které se započítává jako doba
pojištění – odpracované roky na důchod - přestože osoba není výdělečně činná (není v pracovním poměru).
Při výpočtu výše důchodu pečujících osob se pak rozlišují 2 situace dle celkové délky péče o osobu
s handicapem:
1.

Pokud osoba pečovala déle než 15 let, provede se tzv. „srovnávací výpočet“. V první variantě se celé
období péče při výpočtu důchodu tzv. „vyloučí“ a operuje se pouze s příjmy z výdělečné činnosti, kterých
pečující dosahoval před a po výkonu péče. Tyto příjmy se zprůměrují pouze na období, ve kterých jich
bylo opravdu dosahováno. Tento způsob výpočtu důchodu je výhodnější pro osoby, které před a po péči
dosahovaly vyšších příjmů. Ve druhé variantě se do období výkonu péče dosadí "fiktivní příjem" násobený koeficienty a tento "fiktivní příjem" se přičte k případným přivýdělkům při péči. Pečující osobě se po
výpočtu těchto dvou variant přizná výměra důchodu v té výši, která pro něj vyjde výhodněji.

2.

Pokud péče netrvala výše zmíněných 15 let, je možnost zažádat si při podání žádosti o důchod alespoň
o vyloučení doby péče při jeho výpočtu (viz. varianta č.1), to je výhodné zejména v případě, že pečující
osoba dosahovala v době péče nízkých nebo nulových výdělků.

I v případě, že si necháte dobu péče (resp. výdělky z této doby) vyloučit, bude Vám samozřejmě doba péče započtena jako náhradní doba důchodového pojištění (tedy odpracované roky).
Podrobné dotazy Vám jistě rádi zodpovědí pracovníci Okresních správ sociálního zabezpečení dle Vašeho trvalého bydliště.
(PJ)

Luštěniny - součást našeho jídelníčku
Luštěniny jsou v naší kuchyni jako neprávem opomíjená potravina. Jistě každý z nás zná čočku na kyselo s vejcem, hrachovou kaši apod. Lze však zapátrat na internetových stránkách a najít mnoho receptů o zpracování
luštěnin. Mezi luštěniny patří hrách, cizrna, čočka, fazole, sója. Jsou velmi vhodné do polévek i namísto zavářky,
jako příloha, či hlavní jídlo, součást salátu nebo pomazánky.

Jedním z důvodů, proč bývají také luštěniny odmítány patří nadýmavost, kterou lze vhodnou úpravou odstranit. Luštěniny ve většině druhů by měly být dostatečně dlouho máčeny. Nadýmavé látky se rozpouští ve vodě,
a proto bychom měli tuto vodu před vařením slít a luštěniny tak vařit v nové vodě. Tím se velmi sníží jejich nadýmavost. Doporučuje se i vařit nezakryté pokličkou. Další možností je dochucení okyselením, z koření pomáhá

Recepty pro motýlí křídla
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saturejka, fenykl, kmín, kurkuma či koriandr. Solit by se měly až po uvaření, protože jinak jejich slupka ztvrdne a
budou hůře stravitelné. Při konzumaci spolu s obilovinami tělo získá jejich lepší využitelnost. Nejstravitelnější z
luštěnin jsou fazole adzuki a mungo, žlutý hrách a červená čočka.
Červená čočka se také stala stálicí v mé kuchyni. Červená čočka má po oloupání hnědé slupky červené zbarvení.
Chybějící slupka přispívá ke zlepšení stravitelnosti a ke snížení nadýmání. Jde o méně známou variantu hnědé
čočky a má vynikající vlastnosti pro rychlou přípravu. Nemusí se namáčet a uvaříte ji velmi rychle cca do 10 minut. Pokud překročíte dobu varu, vznikne vám kaše. Rychlý rozpad čočky a její rozvaření však můžete využít
jako plus a použít ji k zahuštění polévek a gulášů nebo různých maso-zeleninových směsí k rýži či těstovinám.
Červená čočka je bohatým zdrojem železa, selenu, fosforu, zinku, vitaminu B6. Obsahuje vlákninu, která povzbuzuje činnost střev a je dobrou prevencí zácpy. Škroby obsažené v luštěninách se díky vysokému obsahu
vlákniny pomalu vstřebávají, a umožňují tak rovnoměrné uvolňování glukózy do krve. To je důležité zejména
pro diabetiky, ale nejenom pro ně. Červená čočka se výborně hodí pro těhotné, vhodná je i pro kojící matky,
kterým se sice doporučuje zvýšit spotřebu bílkovin a železa, ale tradiční luštěniny mohou způsobit nadýmání
kojenců. Vzhledem k výborné stravitelnosti může být červená čočka v menší míře podávána i jako první koncentrovanější zdroj bílkovin pro miminka. Doporučuje se začít přibližně od 9. měsíce věku dítěte.

Pyré z červené čočky a mrkve
(na 1 porci - vhodné i pro malé děti)
Postup:
Do hrnce nasypte červenou čočku a přidejte na drobno nakrájenou mrkev.
Zalijte asi hrníčkem vody a vařte okolo 15 minut do měkka. Poté můžete
vodu částečně slít, abyste z toho neměly polévku, ale opravdu kaši. Pro
lepší chuť přidejte zakysanou smetanu, dle chuti sůl a bylinky. Vše rozmixujte ponorným mixérem. Můžete podávat klasicky k vajíčku nebo jako
předkrm s vekou.

Suroviny:





50g červené čočky
50g mrkve
1 lžíce zakysané smetany
trochu soli

Polévka z červené čočky
Tento recept patří k mým favoritům, co se týče polévek z červené čočky.
Postup:
Čočku dobře propláchněte pod tekoucí vodou a nechte okapat. V hrnci rozehřejte olej, přidejte najemno nakrájenou cibuli a rozmačkaný česnek a asi 5 minut opékejte. Poté přidejte římský kmín a najemno nastrouhaný
zázvor a nechte ještě minutku osmahnout. Přidejte čočku, krájená rajčata a tři plátky citrónu, zalijte vývarem,
dobře promíchejte, přikryjte a přiveďte k varu. Vařte asi 20 minut, dokud není čočka měkká. Dochuťte pepřem,
solí a případně i šťávou ze zbytku citrónu. Podávejte s čerstvými bylinkami. Komu se zdá polévka příliš kyselá,
může přidat při vaření jednu nahrubo nastrouhanou mrkev. Polévku lze i na závěr rozmixovat tyčovým mixérem.
Suroviny:

1 hrnek červené čočky

2 lžíce oleje

1 větší cibule

5 - 6 stroužků česneku

1 lžíce římského kmínu

cca 4 cm velký kus čerstvého

zázvoru nebo 2 lžíčky sušeného - zázvor stimuluje
tvorbu trávicích šťáv, a tak dokáže potlačit nepříjemné
stavy, jako jsou pálení žáhy, nadýmání či plynatost.

1 větší chemicky neošetřený citrón

1 400 ml konzerva krájených rajčat

1,3 l zeleninového vývaru

sůl a pepř dle chuti

čerstvé bylinky na ozdobu
(MiH)

DĚKUJEME VŠEM PARTNERŮM, KTEŘÍ POMÁHAJÍ SPOLEČNĚ S NÁMI:

Podpořeno grantem z Norska
Supported by grant from Norway
Reg.č.: NF-CZ11-PDP-3-003-2014

FN Brno, Černopolní 9, Brno 613 00
IČ: 26 66 69 52
DIČ: CZ 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
Vydala DEBRA ČR, z.ú. ,
text: Hana Bučková, Regina Demlová, Lenka Zdražilová Dubská, Anita Gaillyová, Michaela Halbrštátová,
Magda Hrudková, Pavlína Ježková, Lucie Marková, Gabriela Ševčíková, Dalibor Valík;
editace: Anita Gaillyová;
foto: archiv; náklad: 180 výtisků.

