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Vážení a milí, příznivci o. s. DEBRA ČR, 

opět vás srdečně vítám u měsíčníku, který informuje o aktuálním dění v našem 

sdružení. 

 

 

Křest kalendáře 12 plus 12 
 

DEBRA ČR uspořádala na parníku Vyšehrad v Praze slavnostní křest IV. ročníku 
kalendáře projektu 12 plus 12, který je součástí osvětové kampaně o EB.  
Kalendář pokřtili Karel Schwarzenberg a Jiří Langmajer za účasti Jitky Čvančarové, 
fotografky Lucie Robinson a osobností z kalendáře Lejly Abbasové a Tomáše 
Sedláčka.  
O hudební doprovod se postaraly Olga Joklová (zpěv) a Kačka Vlastová (saxofon). 
Mezi vzácnými hosty jsme uvítali řadu našich příznivců a přátel. Je nám ctí, že 
kalendář spolu s námi pokřtili i přední odborníci Klinického EB Centra prim. Hana 
Bučková a prim. Renata Gaillyová.  
Tématem letošního kalendáře je blízkost, vzájemnost, sounáležitost. Chceme 
upozornit na to, že stiskem ruky nebo objetím není možné lidem s EB ublížit, ale že 
vlídný kontakt může být naopak formou podpory, pomoci.   

 
 
Semafor 
 

Herečka a zpěvačka Dáša Zázvůrková uspořádala 11. listopadu oslavu v divadle 
Semafor. Slavila své 10 leté působení v divadle Semafor a večer pojala jako "večer 
splněných přání". Plnila přání svá i svých hostů. 
Mezi jejími pozvanými hosty učinkovala i naše milá uživatelka Katka Vlastová (17) se 
svojí hrou na saxofon. Katka hrála v doprovodu pianisty Tomáše Homuty. Toto 
vystoupení pro Katku bylo prvním na prknech věhlasného divadla, čímž si splnila své 
velké přání.  
 
 

 
Pozvánka pro děti 
 

Dne 4. 12. 2013 od 11.00 hod. proběhne v CineSar na Černém mostě v Praze 
projekce pohádky Duch nad zlato, včetně autogramiády herců a křtu maskota Déčka 
s Majdou Reifovou… 
Děti jsou srdečně zvány. Akci nepořádá o. s. DEBRA ČR, pouze o ní informuje  
  



 

Děkuji vám za pozornost a přeji příjemné adventně naladěné dny 

 

S přátelským pozdravem 

Za celý tým DEBRA ČR  

Magda Hrudková a Lada Dlapková  

Kožní oddělení Pediatrické kliniky FN Brno  

Černopolní 9 

613 00  Brno 

tel.: 532 234 318 

mob.: 773 682 299 

mail: lada.dlapkova@debra-cz.org 

www.debra-cz.org 
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