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Vážení přátelé,

děkujeme Vám za Vaši věrnost hodnotám Českého červeného kříže.

Vaše dlouhodobá pomoc nám dává sílu věnovat se projektům, které netrvají den ani měsíc, 
ale několik let. Mezi takové patří bezesporu celková rekonstrukce Dětské odborné léčebny 
v Bukovanech (Bukovany zámek č.1, 262 72 Březnice, www.lecebnabukovany.cz) pro děti 
s onemocněním horních a dolních cest dýchacích. 

Záchrana bukovanské léčebny stála už hodně sil a energie, ale léčebné úspěchy zařízení sloužící 
dětem z celé České republiky stojí za to. Tento rok stojíme před úkolem, který se zdánlivě péče o malé 
pacienty netýká. Jde o nutnou výměnu původní čističky odpadních vod.

Pokud neproběhne, hrozí zařízení, které ročně pomáhá asi 650 dětem trpícím alergiemi 
a astmatem, ukončení činnosti. Když se výměna uskuteční, znamená velkou finanční zátěž i výjimečně 
náročnou stavbu. Musí totiž proběhnout za plného chodu léčebny. 

Současná čistička s účinností nad 80% pracuje od roku 1929 a díky své konstrukci se řadí mezi 
technické unikáty. Skládá se ze 6 sedimentačních komor s usazováním tuků, mechanické filtrace 
a oxidace a s dočišťováním pomocí škvárového filtru. Jedinečnost čističky ji bohužel nezbaví nutnosti 
výměny. Je třeba ji uvést do provozu před koncem příštího roku. Zastavení činnosti bukovanské 
léčebny by znamenalo další omezení léčby dětí s onemocněním horních a dolních cest dýchacích, 
které nechceme připustit.

Píšeme Vám, protože víme, že smysl poslání naší 
léčebny dobře znáte. Vždyť jen s Vaší pomocí 
se nám v roce 2006 podařilo opravit kuchyň 
s jídelnou. Minulý rok jsme pak společně uzdravili
jedno z jejích nejdůležitějších míst – pavilon 
pro předškolní děti s doprovodem, zvaný Domeček. 
I přes nenadálé překážky, které se při jeho 
rekonstrukci objevily, se nám ho podařilo v listopadu 
zase zdárně otevřít. Domeček s Vaším přispěním opět 
slouží malým pacientům a jejich maminkám z celé 
republiky. Také Vám proto patří naše poděkování 
za jeho uzdravení.

Věříme, že nám pomůžete i s výměnou čističky, která je finančně náročná. Nechceme ale jen 
natahovat ruku a žádat Vás o příspěvek.

Pomozte 
nám pomáhat



Rádi bychom Vaši ochotu pomáhat nějak odměnili. Proto Vás srdečně zveme již na třetí Zámeckou 
slavnost, kterou pro své příznivce organizují pracovníci léčebny. Jestli budete mít 13. června čas, 
udělejte si výlet do Bukovan, kde na vlastní oči uvidíte, že Vaše pomoc má smysl. Návštěva naší 
léčebny pro Vás bude určitě zajímavým zážitkem, pro nás bude zase vzácnou možností udělat něco 
pro lidi, kteří nám pomáhají. 

Chceme, abyste věděli, že si Vaší dlouhodobé podpory rekonstrukce Dětské odborné léčebny 
v Bukovanech opravdu ceníme. Víme, že bez Vaší pomoci ji zachránit nedokážeme.

Děkujeme Vám za každý příspěvek.

S úctou

P.S.: Jako malé poděkování za Váš příspěvek od nás prosím přijměte sáček na led. Věříme, že Vám 
v parném létě přijde vhod. 

DOMEČEK OPĚT OTEVŘEL DVEŘE NEJMENŠÍM PACIENTŮM

V jednom z minulých dopisů jsme Vás prosili o pomoc při záchraně jednoho z nejdůležitějších míst 
naší léčebny – pavilonu pro děti s doprovody, kterému důvěrně říkáme Domeček.

Domeček stonal mnoha nemocemi a potřeboval akutní léčbu. Díky Vaší podpoře jsme se do ní 
v květnu 2008 mohli pustit od podlahy. Dnes je díky Vám v Domečku zase útulno a hlavně živo. 
Za všechny nemocné děti a jejich maminky děkujeme, že jste nám s jeho léčbou pomohli.

ZÁMECKÁ SLAVNOST NABÍRÁ DECH

Všechny naše příznivce a dárce srdečně zveme na Den otevřených dveří dětské léčebny!

Každý návštěvník při ní může zaujmout svůj nezkreslený názor na léčebnu, která pomáhá dětem 
už více než 80 let.

A na co všechno se  můžete těšit? Přichystáno je vystoupení Příbramských mažoretek, představení 
Divadélka KOS nebo na mistrné ovládání biče. O hudbu se postarají „Classic Rock‘n‘ Roll Band“ Pepy 
Pilaře, dětský sbor Hlásek a historická skupina Ginevra. Kromě toho se celý den můžete toulat  
po zámeckém jarmarku, který Vám nabídne pohled na tradiční řemesla zdejšího kraje, jako jsou 
krajkářství, výroba perníků, umění tkalců nebo řezbářství. Děti pak určitě najdou zalíbení v mnoha 
soutěžích a zábavných atrakcích. Všichni se mohou seznámit s ukázkami rehabilitačního cvičení 
a léčebných procedur, projet se na koních nebo si zblízka prohlédnout historickou vojenskou 
a současnou hasičskou techniku. Nabitý den, který začíná v 10 hodin, pak vrcholí zámeckou večerní 
tancovačkou se skupinou Ajeto! 

A je to, teď už nezbývá než se 13. června na naši Zámeckou slavnost vypravit. Těšíme se na Vás.

Váš dar Českému červenému kříži je daňově odečitatelnou položkou. Souhrnné potvrzení za celý rok 
2009 Vám bude vystaveno a zasláno automaticky v průběhu měsíce ledna 2010.

Upozornění: V případě, že zjistíte, že Český červený kříž  nebo společnost fundraising s.r.o., identifikační číslo 26491851, sídlo Praha 1, Václavské náměstí 56, č.p. 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 vyhoveno, je Vaším právem se obrátit 
na Úřad pro ochranu osobních údajů.
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