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Cyklo-tým DEBRA ČR na cestě za snem 2017 
DEBRA ČR vysílá opět svůj tým cyklistů na Metrostav handy cyklo maraton.  Cílem cyklistů je šířit povědomí o 
nemoci motýlích křídel a získat finanční prostředky na ozdravný pobyt pro rodiny, kde žije člen s mto vzác-
ným onemocněním. Patronem závodu je Honza Vokurka, který nemocí motýlích křídel trpí, přesto je nadše-
ným sportovcem.  

Závod se jede od 1. do 5. srpna a je třeba ujet 2222 km 
v časovém limitu 111 hodin. Trasa vede napříč celou 
Českou republikou. Tým cyklistů je složen z party přá-
tel patrona týmu a pacienta s EB Honzy Vokurky a na 
cestu se vydává v barvách DEBRA ČR již potře . 
Tentokrát má cyklo-tým DEBRA a jeho účast na mara-
tonu pomoci k financování podzimního pobytu, který 
DEBRA ČR připravuje na podzim 2017. Ten bude zamě-
řen na pečující, jejich odpočinek a samozřejmě bude 
zajištěn i program a odpovídající péče o EB pacienty. 
Více o akci se dočtete na následující stránce.  
V loňském roce jsme nabídli všem rodinám s EB mož-
nost zapojit se ak vněji do průběhu závodu, kterou 
mnozí využili a budeme rádi, když i letos tomu nebude 
jinak :-) Díky tomu, že trasa závodu zavítá do mnoha 
koutů ČR, je možné setkat se s našimi závodníky doslo-
va na tra —pozdravit, fandit, přinést třeba i nějaké 
drobné občerstvení. Někteří loni nabídli cyklistům do-
konce možnost se osprchovat či přenocovat. Velmi si 
toho vážíme!  

Pokud byste měli letos zájem o podobné setkání, rádi 
vám pomůžeme jej naplánovat! Stačí se obrá t na pra-
covnici DEBRA ČR Anitu Gaillyovou (773 692 299, ani-
ta.gaillyova@debra-cz.org). Pokusíme se najít místo  
na trase nejblíže vašemu domovu a naplánovat setkání 
s cyklo-týmem v rozsahu, jaký bude pro vás vyhovující.  

Ti z vás, kteří jsou přihlášeni na letní ozdravný pobyt  
v  Radešíně se mohou těšit na setkání s cyklisty také 
tam. Navš vit nás přijedou ve čtvrtek 20. července. 

Podpořit cyklo-tým DEBRA můžete i na dálku! A to 
třeba sledováním  či sdílením facebookové událos  a 
novinek na našem profilu @debracz. Řekněte o akci 
svým přátelům a známým a třeba se někdo z nich 
rozhodne přispět na realizaci podzimního ozdravného 
pobytu pro pacienty s nemocí motýlích křídel a jejich 
blízké. 

Finanční příspěvky lze posílat na transparentní sbírko-
vý účet: 
Číslo účtu: 2166032028/5500 
Variabilní symbol: 111  

Organizaci DEBRA ČR můžete podpořit také zakoupe-
ním cyklo doplňků v originálním DEBRA designu v 
dobročinném e-shopu:  
www.debra-cz.org/dobrocinny-eshop  
Aktuální informace sledujte na Facebooku:  
Cyklo-tým DEBRA ČR na cestě za snem - 2017 
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Podzimní benefiční akce pro Motýlky 
Jsme velmi rádi, když se někdo rozhodne uspořádat benefiční akci a podpořit tak Motýlky. A když se tato ak-
ce stane tradicí je radost ještě větší. Ačkoli jsem teprve na začátku léta, rádi  bychom vás pozvali na benefiční 
akce plánované na podzim 2017. 

V sobotu 23. září se můžete těšit na již 4. ročník kon-
certu s názvem Křídla Motýlí na návsi v Dolních Duna-
jovicích na jihu Moravy, pořádány Mar n Produc on.  
Pro příznivce spinningu proběhne 7. října v Brně čtyř-
hodinový maraton na stacionárních kolech. Podobná 
akce proběhla i v roce 2014 v Ostravě a i tenkrát puto-
val její výtěžek na podporu lidí s EB. 

Na podzim nebude chybět ani charita vní divadelní 
představení pořádané ve spolupráci se společnos  
Hartmann-Rico a brněnským divadlem Husa na prováz-
ku.  

Bližší informace o všech připravovaných akcích bude-
me přidávat postupně na náš web i facebook.       (AG) 

POZVÁNKY:  S Debrou na kolo i na koncert 



Nové možnos  dárcovských SMS 
Podpora neziskových projektů prostřednictvím dárcovských zpráv se po 13 letech mění. Dosud bylo možné 
poslat jednorázově pouze třice korunový dar, nyní půjde přes DMS poslat také 60 nebo 90 korun. Nově bude 
možné dárcovskou SMS poslat i jako trvalý příkaz. 

Peníze z DMS pomáhají každoročně přibližně třem 
stovkám organizací. Nově se zvyšuje možnost podpory 
na tři úrovně – 30, 60 a 90 korun. „Dozvídali jsme se 
od dárců, že třeba posílají více dárcovských SMS. Při-
padalo nám tedy jako dobrý nápad cenové hladiny 
navýšit,“ vysvětluje výkonná ředitelka Fóra dárců Klára 
Šplíchalová. Podle ní jsou DMS jednou z nejrozšířeněj-
ších forem v Česku, kterými lidé přispívají na dobročin-
né účely. 

Od 21. 3. 2017 můžete odesílat DMS dle svého výbě-
ru v hodnotě 30, 60 nebo 90 Kč. Stačí si vybrat z těchto 
tvarů DMS: 

DMS DEBRA 30 
DMS DEBRA 60 
DMS DEBRA 90 

na telefonní číslo  87 777 

Cena DMS je 30 nebo 60 nebo 90 Kč, DEBRA ČR obdrží 
29 nebo 59 nebo 89 Kč. 

 
Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťu-
je ATS Praha. Více informací na www.darcovskasms.cz 

 

Přispívat můžete i pravidelně. Pravidelné drobné dár-
covství je základním kamenem úspěchu dobré věci, 
která je právě vám sympa cká a které tak trvale fandí-
te. Trvalá DMS Váš rozpočet neza ží, podporované 
neziskové organizaci však umožní lépe plánovat a do-
sahovat dlouhodobých cílů v udržitelných, odpověd-
ných a prospěšných projektech, které pomáhají těm, 
kdo pomoc skutečně potřebují. 

 

Trvalou dárcovskou SMS můžete zaslat ve tvaru: 

 

DMS TRV DEBRA 30 
DMS TRV DEBRA 60 
DMS TRV DEBRA 90 

na telefonní číslo 87 777 

Každý měsíc vám bude automa cky odečtena částka 
30, 60 nebo 90 Kč, DEBRA ČR obdrží 29 nebo 59 nebo 
89 Kč.  

Dárce po zaslání dárcovské SMS obdrží vždy zpětnou 
SMS. Pro ukončení trvalé DMS stačí zaslat SMS ve tva-
ru: STOP DEBRA na 87 777. 
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Magniflex nabízí Motýlkům pomocnou ruku v cestě ke zdravému spánku 
Spánková regenerace je předmětem výzkumu a vývoje lékařských odborníků. Kvalitní matrace může zásadně 
změnit váš život. Žít zdravě, být psychicky v pohodě, mít zdravé tělo, fungující páteř a klouby, dobře spát a 
během spánku kvalitně regenerovat, to je cíl stále většího počtu lidí. 

Světový lídr v oblas  spánkové regenerace, italská spo-
lečnost Magniflex investuje značné prostředky do vý-
zkumu a vývoje s cílem nabídnout svým klientům zdra-
vý spánek a m jim zkvalitnit a prodloužit život.  

Tato společnost myslí také na pacienty s nemocí motý-
lích křídel a je partnerem organizace DEBRA ČR. Rádi 
bychom tedy touto cestou představili skvělou nabídku 
pro pacienty s nemocí motýlích křídel a jejich rodinné 
příslušníky. Společnost Magniflex nabízí možnost na-
koupit jakoukoliv matraci a polštář s 50% slevou 
z maloobchodní ceny. Pacien  mají samozřejmě mož-
nost zažádat si o příspěvek na druhou polovinu ceny 
přes veřejnou sbírku DEBRA ČR. Podání žádos  a další 
postup je v souladu s pravidly veřejné sbírky, se který-
mi jsou klien  DEBRA ČR obeznámení a mohou je také 
najít na webu na www.debra-cz.org/dokumenty. 
V případě vašeho zájmu o využi  slevy na matraci či 
polštář Magniflex, kontaktujte prosím sociální pracov-
nici DEBRA ČR Pavlínu Ježkovou, která vám zprostřed-
kuje kontakt na společnost Magniflex a zároveň jim 

potvrdí, že jste našimi klienty. S touto slevou není mož-
né nakupovat v obchodech, které matrace Magniflex 
prodávají, ale nákup se musí uskutečnit přímo u Mag-
niflexu.   

U pacientů s EB, kteří měli možnost matrace vyzkou-
šet, zvítězila jako nejlepší matrace Comfort 9 So  
z kolekce Dolce Vita. Záleží však na každém, jaká mat-
race je pro něj ideální. Pro bližší informace navš vte 
www.magniflex.cz nebo kontaktujte DEBRA ČR. 



Honzo, kdy ses rozhodl, že tvým novým 
"kamarádem" bude PEG? 

PEG jsem se rozhodl zavést po zhoršení zdravotního stavu 
(opakovaná nemožnost polykání) a po doporučení primá-
řem Tůmou minulý rok na podzim. 

Při jakých po žích nyní používáš PEG a můžeš stravu 
přijímat i ústy? 
Jako většina pacientů s EB mám po že s polykáním. PEG 
využívám pokaždé, když po že trvají delší dobu nebo po-
kud se potřebuji rychle najíst, ale nemám čas. Normální 
oběd jsem schopen jíst klidně i hodinu, PEGem to ve mě 
zmizí za 10 minut. 

 Není PEG nápadný pro okolí? 

Nápadný není vůbec, pokud nenosíte upnuté oblečení. Je 
skoro nemožné vidět, že vám z břicha čouhá hadička. 

Je aplikace výživy a manipulace s PEGem boles vá? 

Jedení pomocí PEGu není vůbec boles vé, naopak, je to  

EB Centrum: Střípky pro Motýlky  

Můj život s PEGem 

Zeptali jsme se Honzy, kterému je 16 let a je jedním z “motýlků”, jaký je jeho život s PEGem. 
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Dále při celkovém sníženém příjmu energie ze stravy. 
U malých dě  především při sníženém růstu v závislos-

 na denním příjmu potravy. 
PEG nemusí být trvalým řešením příjmu stravy, ale 
např. pomocníkem pro příjem stravy a odvrácení pro-
hloubení podvýživy ve stavu, kdy pacient není schopen 
přijímat stravu ústy přechodně na několik dní. 

Zavedení PEGu probíhá během krátké hospitalizace – 
1. den příjem, 2. den zákrok, 3. či 4. den propuštění  
do domácí péče. Péči o sondu pacientům podrobně 
vysvětlí zdravotní sestra. Do několika týdnů od výkonu 
se vytvoří pevný vazivový kanálek, o čistotu v místě 
zavedení sondy je však nutné denně pečovat. Umělá 
výživa se podává do sondy 24 hodin od jejího zavedení 
pomocí Jane ovy stříkačky. 

 

Pro bližší informace kolem tohoto způsobu příjmu po-
travy se obracejte na gastroenterology Klinického EB 
Centra ČR. 

 

Dětš  pacien :  
MUDr. Tereza Pinkasová   
Ordinační hodiny: pondělí 12:30 – 15:30 (po předcho-
zím objednání na e-mailu: nutricni@debra-cz.org nebo 
tel.: 773 982 299) 
Místo: interní ambulance č. 3 (budova G) 
FN Brno – Dětská nemocnice, Černopolní 9 

Dospělí pacien :  
MUDr. Milan Dastych 
Ordinační hodiny: úterý 12.30–16.30 (po předchozím 
objednání na e-mailu: Dastych.Milan2@fnbrno.cz 
nebo tel.: 532 232 063 
Místo:  Nutriční ambulance, FN Brno, pavilon L 
FN Brno–Bohunice, Jihlavská 20 

velmi lehké a rychlé. Já si do něho dávám ve vět-
šině případů sipping. 

 Můžeš se věnovat běžným ak vitám? 
Omezuje tě nějak? 
Běžným ak vitám to nevadí skoro vůbec. Kromě 
toho, že nemůžu strávit delší dobu v bazénu, 
jsem ještě nedošel k situaci, kdy by mě PEG ně-
jak omezil. 

 Stalo se  někdy, že by se PEG otevřel, 
když ty nechceš a zamazal sis tak oblečení? 

Samo od sebe ještě ne, jenže pokud jste roztrži  
jako já a po jídle zapomenete PEG zavřít, tak se 
docela nepříjemně zašpiníte :-)  

 Je zavedení PEGu boles vé? 

Zavádí se na sále pod narkózou, takže bych řekl, 
že nic necí te. Po zákroku je boles vé kašlat ne-
bo dělat prudší pohyby, ale po týdnu až dvou je 
všechno v pohodě. 

  



Osvětová kampaň DEBRA ČR na pomoc lidem s nemocí motýlích křídel 
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IPSOS je přední agentura věnující se průzkumu trhu a 
veřejného mínění v České republice. V loňském roce se 
nám podařilo zahájit vzájemnou spolupráci, na kterou 
nyní navazujeme již druhým průzkumem veřejného 
mínění.  
Loni jsme zjišťovali jak moc známé je mezi veřejnos  
označení „nemoc motýlích křídel“ ve srovnání 
s názvem organizace DEBRA. Tenkrát jednoznačně vy-
šlo, že „nemoc motýlích křídel“ zná 75% populace, 
kdežto název DEBRA si vybavilo asi půl procenta. Na to 
jsme reagovali změnou loga—viz článek níže. 
Tentokrát cílem výzkumu bylo zjis t, jaké je v populaci 
povědomí také o kalendáři 12 plus 12, který je pro or-
ganizaci velmi důležitým zdrojem osvěty i příjmů. 
Výzkum proběhl v květnu 2017 prostřednictvím elek-
tronického dotazníku v IPSOS online panelu na repre-
zenta vním vzorku 1004 respondentů. 

 

A jaké jsou výsledky výzkumu? 
 Spontánně si Debru vybaví přibližně půl procen-

ta populace, podpořeně ji zná 15 % lidí, což je o 
něco méně než minulý rok. 

 Větší povědomí o Debře mají ženy, lidé z Prahy a 
vysokoškolsky vzdělaní lidé. 

 Kalendář DEBRA ČR patří mezi středně známé 
charita vní kalendáře, zná ho 10% populace, 
což je opro  roku 2016 výrazné zlepšení. 

 80% populace nevylučuje, že by si charita vní 
kalendář koupilo. Populárnější jsou zábavné 
typy kalendářů před informa vními. 

 Nejvíce preferovaná cena za kalendář je 200 Kč, 
dražší by si koupili většinou vysokoškoláci a to 
maximálně do částky 500 Kč. 

Výsledky jsou pro nás velmi důležitým ukazatelem, co 
na osvětovém projektu spojeném s vydáváním kalen-
dáře zlepšit, jakým směrem se ubírat a jak docílit to-
ho, aby se kalendářů prodávalo co nejvíce, resp. aby 
jejich vydávání neztrácelo na efek vitě. 
Jsme vděční agentuře IPSOS za jejich vstřícnost a las-
kavou pomoc a podporu. Výzkum veřejného mínění 
je pro nás velmi důležitý, protože se pohybujeme 
v tak specifickém prostředí, že nedokážeme mnohdy 
dobře odhadnout obecné mínění široké veřejnos . 
Tyto výzkumy nám ukazují, zda se ubíráme správným 
směrem a zda je naše úsilí o šíření osvěty smysluplné. 

  
(MH) 

IPSOS udělal pro DEBRA ČR další výzkum 
Letošní průzkum veřejného mínění se zaměřil na znalost charita vního kalendáře, který DEBRA ČR vydává. 
Znalost charita vních kalendářů je obecně nízká, nejlépe si stojí Kapka naděje. Kalendář DEBRA (12 plus 12) 
si opro  roku 2016 výrazně polepšil.  

DEBRA ČR má nové logo. Jak se vám líbí? 
Od 1. 4. 2017 začala DEBRA ČR používat nové logo, které na 
první pohled přiblíží naše poslání a to díky claimu „Pomáháme 
lidem s nemocí motýlích křídel“. 

Základní varianta logo ve formátu PDF je ke stažení na 
www.debra-cz.org/dokumenty. Pravidla použi  loga najdete 
v manuálu tamtéž. Přesto budeme rádi, budete-li jakékoli po-
uži  našeho loga s námi konzultovat. Obracet se na nás může-
te na mailu info@debra-cz.org či na telefonu 773 692 299. 



Nesoutěžní běh na podporu lidí s nemocí motýlích 
křídel odstartoval na zaplněném náměs  Svobody 
první náměstek primátora města Brna Petr Hladík. Na 
start se postavila více než padesátka běžců včetně 
nevidomého sportovce Aleše Moravce. Tým DEBRA 
reprezentoval i jeden z pacientů s EB Honza, který 
trasu absolvoval na speciálně upraveném kole. Kdo 
doběhl v závodě první a kdo poslední, nebylo tento-
krát vůbec důležité. Podstatný byl úsměv na tváři a 
pomoc těm, kteří mají kůži křehkou jako motýlí křídla.  
 
Celá akce měla i osvětový charakter. Hlavní závod si 
nenechalo ujít 1500 startujících z 37 zemí světa a bez-
počet diváků. Sportovní událost neunikla ani pozor-
nos  kamer České televize (reportáž ČT Sport). Mezi 
startujícími byla i necelá stovka těch, kteří si nenecha- 

 li ujít ani jeden z dosavadních pě  ročníků závodu. 
„Jsme rádi, že se lidí na naše akce vrací. Letos se 
opět ukázalo, že i přes obecný úbytek účastníků na 
silničních bězích, patří náš půlmaraton a desítka 
k největším akcím nejen v regionu,“ uvedl za pořada-
tele Aleš Čtvrtníček. 

Jsme velmi rádi za navázanou spolupráci 
s BehejBrno.com a věříme, že v ní budeme i 
v budoucnu pokračovat. Spojení sportu a pomoci po-
třebným má velký smysl a také oblibu u široké veřej-
nos . V Brně navíc sídlí jak DEBRA ČR tak Klinické EB 
Centrum, které jako jediné zařízení v ČR poskytuje 
vysoce specializovanou zdravotní péči pacientům 
s nemocí motýlích křídel. 

(AG) 

Charita vní minipůlmaraton DEBRA 
Charita vní minipůlmaraton DEBRA se konal v rámci doprovodného programu pátého ročníku běžeckého 
závodu Cra  Brněnský půlmaraton/Brněnská desítka v neděli 16. dubna 2017.  Ze startovného závodu se po-
dařilo získat 10.300 Kč a další téměř 3.000 Kč přidali návštěvníci akce do kasičky veřejné sbírky DEBRA ČR. 

OHLÉDNUTÍ: Děkujeme za podporu Motýlků                                                                                                                       Červen    č. 2/ 2017   



DEBRA Jamka pro motýlí křídla 2017 
Benefiční golfový turnaj DEBRA Jamka pro motýlí křídla přinesl 200.000 Kč na podporu projektů DEBRA ČR 
pro pacienty s nemocí motýlích křídel a jejich rodiny. Již 12. ročník této charita vní akce se uskutečnil v ne-
děli 28. května 2017 v GOLF & Ski Resortu Kořenec. Na golfové hřiště vyrazili hráči z partnerských firem i jed-
notlivci nadšení pro golf i pomoc těm, kteří to potřebují. 

OHLÉDNUTÍ: Děkujeme za podporu Motýlků 

Benefiční turnaj zahájil ředitel resortu Vlas mil Štefl 
spolu s ředitelkou organizace DEBRA ČR, Lucií Marko-
vou. Hráče přivítala také Sylwie Říhošková - zástupky-
ně generálního partnera turnaje, společnos  HART-
MAN RICO  a krajský ředitel hlavního partnera turnaje 
společnos  FINHAUS, Adolf Vlk. Další významnou 
osobnos  mezi hráči byl i herec a moderátor 
Aleš Zbořil. Ačkoli nebyl v tento den v moderátorské 
roli, neodmítl pozvání k mikrofonu a popřál všem dob-
rou hru a příjemně strávený den. 
Pro hráče byli na hřiš  připraveny vložené soutěže a 
prodej lístků do tomboly, které pomohli navýšit výtě-
žek z turnaje. Ten se vyšplhal na úžas-
ných 200.533 Kč!!!  

Získané finanční prostředky budou využity 
na podporu projektů DEBRA ČR pro pacienty s nemocí 
motýlích křídel a jejich rodiny.  

Na Kořenci nechyběli ani zástupci pacientů s EB. Zuza-
na a její syn Samuel dorazili i se zbytkem rodiny, aby 
podpořili celou akci a také zúčastněným přiblížili, co 
obnáší život s nemocí motýlích křídel. Vzhledem k 
modré obloze bez mráčku si všichni den pořádně užili 
a dě  si mohli vyzkoušet patování i jízdu v golfovém 
au čku. Pro malého Motýlka Sama se to však neobe-
šlo bez nových puchýřů a okamžitého ošetření.  

Velké poděkování patří hráčům, kteří se do turnaje 
zapojili. Věříme, že si hráči užili hru v tak nádherném 
počasí a příjemně se bavili. Ačkoli u benefičních tur-

najů pla  pravidlo 'Není důležité vyhrát, ale 
zúčastnit se!' dvojnásob, došlo i na vyhlášení 
výherců, pro které vytvořil nádherné trofeje 
jeden z pacientů s EB, David Marcikán. Nechy-
běli ani věcné ceny jako např. dárkové balíčky 
od firemních partnerů nebo charita vní ka-
lendáře DEBRA s originálním podpisem naší 
patronky Jitky Čvančarové.  

Vítězům gratulujeme a všem děkujeme za 
milou účast, těšíme se již nyní spolu s Vámi 
na 13. ročník!!! 

Celkový výtěžek je složen z následujících částek: 
150.000 Kč - finanční dar od partnerů turnaje 

19.000 Kč - tradiční přátelé a podporovatelé DEBRA ČR 

12.700 Kč - prodej FEE 

12.800 Kč - vložené soutěže 

6.033 Kč - tombola 

                                                                                                                      Červen    č. 2/ 2017   
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Velikonoční pečení v ČSOB 

Děkujeme všem z ČSOB zpracovatelského 
centra v Hradci Králové, kteří se podíleli 
na „Velikonočním pečení pro Motýlky“. 
Krásný výtěžek ve výši 24.288 Kč bude 
využit na poskytování terénních služeb 
v místě bydliště pacientů s EB. 

Vernisáž ve Starém Plzenci, 14. 3. 

Bohemia Sekt je naším dlouholetým partnerem. Proto 
máme radost, že ve svých výstavních prostorách uvítali 
výstavu O světě s nemocí motýlích křídel představující 
fotografie Bet Orten z letošního charita vního kalen-
dáře DEBRA ČR. 

Spolupráce s VŠE v Praze 
 

Studen  z pražské Vysoké školy ekonomické se v rámci předmětu Mezinárodní marke ngová komunikace 
seznámili s činnos  charita vní organizace DEBRA ČR a připravili marke ngové strategie pro projekt letoš-
ního cyklo-maratonu DEBRA. Vedoucí katedry mezinárodního obchodu Ing. Petr Král již dříve navázal spo-
lupráci s Českou asociací pro vzácná onemocnění, jíž je DEBRA členem. Mnohokrát děkujeme za cenné 
podněty, jak zapojovat veřejnost do ak vit na podporu pacientů s EB. 

Studen  VŠE se zároveň rozhodli darovat naší organizaci výtěžek z akce CEMS CSR St Patrick´s Day Beer 
Pong  ve výši 4 600, - Kč. Mnohokrát děkujeme a přejeme mnoho štěs  ve studiu! 
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 Den dě  s motýlky a Motýlky, 1. 6.  

Mateřská škola při Fakultní nemocnici Brno 
uspořádala na den dě  krásný program plný 
zvířátek. Vedle kočky, želvy, morčátek, králí-
ka, hada, ježka a fretky nechyběli ani motýli, 
kteří se ve školce vylíhli ve speciální sí . Na 
krásnou akci se přišli podívat i naši 2 Motýl-
ci, Makulka a Honzík, kteří zrovna trávili dny 
v Dětské nemocnici.  

Barth day v Pardubicích, 20. 5.  

 

 

 

 

 

 

Moc děkujeme společnos  BARTH za možnost účastnit se s naším stánkem BARTH Day na pardubickém 
závodiš . Mohli jsme tak rozšířit povědomí o vzácném onemocnění EB, při kterém je boles vý každý do-
tek. Mnohokrát děkujeme také za dar v hodnotě 5.000 Kč, který nám pomůže pomáhat lidem s nemocí 
motýlích křídel prožít co nejvíce a trpět při tom co nejméně.  

Duhová pohádka v Chrudimi, 23. 5.  

 
Dě  ze Speciální základní školy Chrudim hrály po-
hádku, aby pomohly dětem. Výtěžek ze vstupného 
a prodeje výrobků žáků byl rozdělen na dvě čás . 
Polovina peněz putovala na nákup polohovací židle 
pro Davida, chlapce s kombinovaným pos žením. 
Druhou část věnovali žáci charita vní organizaci 
DEBRA. Pomoc lidem s EB si nevybrali v Chrudimi 
náhodou. Tuto školu to ž v minulos  navštěvoval 
jeden z Motýlků, Míša D. Děkujeme za krásný dar 
ve výši 9.650 Kč i za milé setkání! 
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