
Vážení přátelé, 

 děkujeme Vám za Vaši podporu projektů Českého červeného kříže. Jen díky 
dobrovolným dárcům, jako jste Vy, můžeme pomáhat tam, kde je to zapotřebí.
 
 I když se už pomalu blíží Vánoce, musíme ještě do konce roku vyřešit jednu  
naléhavou záležitost v Dětské odborné léčebně Charlotte G. Masarykové v Bukovanech, 
která už téměř 80 let pomáhá dětem s nemocemi horních a dolních cest dýchacích, 
astmatem nebo alergiemi z celé České republiky. 
 Mnohé se nám již podařilo a díky Vaší velkorysé podpoře se léčebna postupně 
zbavuje svých neduhů. 

 Do jara příštího roku bychom rádi 
dokončili rekonstrukci čističky odpadních 
vod, se kterou jsme mohli začít také díky Vaší 
podpoře. Technický stav čističky, která pochází 
z 30. let minulého století, je už neudržitelný 
a nevyhovuje současným hygienickým normám. 
Navíc povolení k jejímu provozu končí už 
31. března 2011. Peníze na vybudování nové 
čističky máme zajištěné, ale současně se 
stavbou čističky je nutné vybudovat i nový 
kanalizační systém – tzv. oddělenou kanalizaci. 

 Původní systém kanalizace totiž do čističky 
svádí spolu s odpadní vodou i vodu dešťovou a to 
současné normy nepovolují. Proto je nutné do  
konce března 2011 postavit spolu s čističkou 
i nový rozvod kanalizace.  
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Pomozte nám pomáhat
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 Rozpočet nové oddělené kanalizace je vyčíslen na 
dva a půl milionu korun. Víme, že to není malá částka, ale 
věříme, že také díky Vaší pomoci se nám podaří potřebné 
finance dát dohromady. 

 Je to pro nás velmi důležité, protože stará 
čistička může fungovat jen do konce března příštího 
roku a další odklad již nezískáme. Nechceme připustit 
přerušení provozu léčebny, vždyť každý týden přivítá nové 
malé pacienty. 

 Obracíme se proto na Vás s žádostí o laskavou 
podporu. Pomozte nám dokončit důležitou etapu 
rekonstrukce areálu Dětské odborné léčebny 
v Bukovanech. 

 Každý příspěvek pomůže a my Vám za něj  
velmi děkujeme.  
 
 Děkujeme!

 Jménem Českého červeného kříže Vám přeji krásné Vánoce a šťastný nový rok 2011. 
A protože v roce 2011 by měl mít každý řidič u sebe kartu první pomoci, posílám Vám ji už 
teď jako projev naší vděčnosti za Vaši stálou podporu.
 
 S úctou

P. S.: Nahlédnout do života Dětské odborné léčebny v Bukovanech můžete na  
www.lecebnabukovany.cz

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 pošlete e-mailem Váš variabilní symbol ze složenky na naši adresu:  
cervenykriz@cervenykriz.eu, 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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