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Vážení přátelé,

uprostřed léta Vám přeji mnoho zdraví a zároveň si Vás dovoluji oslovit jménem Českého červeného 
kříže, který se v některých případech neobejde bez finanční pomoci dobrovolných dárců, kteří naši činnost 
podporují. Důvod, proč jsme se na Vás obrátili, je uveden v tomto dopise.

Dětská léčebna Charlotte G. Masarykové v Bukovanech, která každý rok pomůže přes 650 
dětem trpícím chronickými problémy s dýcháním, potřebuje Vaši pomoc s vybudováním nové čistič-
ky odpadních vod. Finanční náklady na výstavbu čističky jsou poměrně vysoké, a tak se snažíme najít nové 
podporovatele, kteří by nám mohli a chtěli pomoci.   

Zásluhou našich pravidelných dárců se nám podařilo zatím shromáždit částku  417 000 Kč. Bohužel,  
na čističku, jejíž výstavba musí proběhnout do konce tohoto roku, je třeba nasbírat celé 2 miliony Kč. 

Zachování Dětské odborné léčebny v Bukovanech na Příbramsku je jednou z našich priorit.
Zavazuje nás k tomu její nepřerušená dlouholetá historie a její smysluplné poslání. Bukovanská léčebna 
přestála jako jedna z mála léčeben v republice všechny společenské změny a od svého vzniku před téměř 
80 lety nepřetržitě pomáhá dětem s chronickým onemocněním horních cest dýchacích, alergiemi a kožními 
nemocemi obnovit ztracené zdraví. Léčebna se může pochlubit ideálně čistým prostředím díky své poloze 
uprostřed lesů v blízkosti Orlické přehrady. Naší zásadou je, aby léčba 
v Bukovanech byla dostupná pro všechny nemocné děti bez rozdílu. 
Proto za všechny léčené děti hradí regulační poplatek Český červený 
kříž.

Údržba a rekonstrukce léčebny je dlouhodobý a vlastně nikdy 
nekončící proces. Práce probíhají postupně tak, abychom léčebnu 
nemuseli z technických důvodů zavřít. Nyní nás aktuálně trápí nevyho-
vující čistička, kterou je třeba vyměnit za novou do konce roku 2010. 
Ta původní totiž slouží nepřetržitě od roku 1929 a přesto, že jde 
o technický unikát, její životnost je u konce. 

Proto jsme se dnes rozhodli napsat i Vám a požádat Vás, 
jestli  nechcete rozšířit řady našich stálých přispěvatelů. Věříme, 
že se nám podaří společnými silami bukovanské léčebně pomoci tak, 
aby mohla dětem sloužit aspoň dalších 80 let. Rádi se s Vámi příště 
podělíme o to, co všechno se nám s Vaší pomocí podařilo pro zdraví 
léčebny udělat. Za každý příspěvek Vám srdečně děkujeme.    

Krásné léto a hodně zdraví Vám přeje 

RNDr. Josef Konečný
  ředitel Úřadu ČČK

Praha 28. srpna 2010



Co jsme dokázali

Nejspíš o Dětské odborné léčebně Charlotte 
G. Masarykové v Bukovanech slyšíte dnes poprvé. Vězte 
tedy, že její nepřerušená historie sahá až do dvacátých let 
minulého století. V roce 1925 první předsedkyně ČSČK 
Alice Masaryková odkoupila pro účely zřízení dětské léčebny 
zámeček v malé obci Bukovany na rozhraní okresů Příbram 
a Písek. Po rozsáhlé rekonstrukci zde byla v roce 1931  
slavnostně otevřena dětská odborná léčebna, která byla na 
památku matky Alice Masarykové a manželky našeho prvního 
presidenta T. G. Masaryka  pojmenována - Dětská odborná 
léčebna Charlotte G. Masarykové. 

  V léčebně se léčí až 120 dětí ve věku od 1 do 18 let. 
Nejmenší pacienti mohou trávit čas v léčebně spolu se svými 
rodiči. Ti starší zase mohou navštěvovat místní školu a po 
čas léčby nezanedbají školní výuku. Odborná lékařská péče 

se zaměřuje na léčbu chronických onemocnění horních a dolních cest dýchacích, různých druhů alergií, 
kožních nemocí a astmatu. 

  Od devadesátých let probíhá postupná celková rekonstrukce léčebny. S pomocí dobrovolných 
dárců se nám podařilo vybudovat novou kuchyni s jídelnou, zrekonstruovat pavilon pro nejmenší děti a jejich 
maminky, vyměnit část oken na budově zámku, opravit část rozvodů topení, zavést nové topení do přilehlé 
školy aj.

Váš dar Českému červenému kříži je odečitatelnou položkou.
Souhrnné potvrzení za celý rok 2010 Vám bude vystaveno a zasláno automaticky v průběhu měsíce ledna 
2011. Pokud nám poskytnete Vaši e-mailovou adresu, zašleme Vám potvrzení elektronicky.

Upozornění: V případě, že zjistíte, že Český červený kříž nebo společnost fundraising s.r.o., identifikační číslo 26491851, sídlo Praha 1, Václavské 
náměstí 56, čp. 802, PSČ 110 00, která zpracovává osobní údaje pro naši společnost, provádí zpracování Vašich údajů v rozporu s ochranou Vašeho 
soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné a s ohledem na účel jejich zpracování, kterým 
je nezisková činnost v oblasti terciárního sektoru, neváhejte nás prosím kontaktovat na výše uvedenou adresu nebo telefon a požádat o vysvětlení či 
odstranění závadného stavu (blokací, provedením opravy, doplněním či likvidací Vašich osobních údajů). V případě, kdy nebude Vašim požadavkům 
z naší strany neprodleně vyhověno, je Vaším právem se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
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Pomozte nám pomáhat


