
Vážení přátelé,

 JSME TADY PRO ZDRAVÍ DĚTÍ UŽ 80 LET!

 Dětská odborná léčebna Charlotty G. Masarykové v Bukovanech je nestátním 
zdravotnickým zařízením Českého červeného kříže. Léčebna byla založena už v roce 
1931 první prezidentkou tehdy ještě Československého červeného kříže, paní Alicí 
Masarykovou. 
 

Všechny, jimž jsme zavázáni a již nám svou přízní pomáhají tuto významnou  
léčebnu provozovat, a také všechny, kteří dokáží myslet na druhé,

zveme na

Přijďte se s námi pobavit na zámeček v Bukovanech!
V sobotu, 18. června, v areálu Dětské odborné léčebny 

Charlotty G. Masarykové!

Program:
Celodenní prohlídka léčebny, ukázky léčebných procedur a rehabilitačních cvičení.
Seznámení se s výsledky, plány a dalšími aktivitami Českého červeného kříže.

	 •	 Vystoupení	hudebních	skupin:	Ginevra,	Sekvoj,	Cirkus	Hulata,	 
	 	 Dětský	soubor	Hlásek,	Přelet	SM,	Cimbálová	muzika	Donovan
	 •	 Vystoupení	tanečních	skupin:	Příbramské	mažoretky,	Ježata
	 •	 Divadelní	pohádka:	„Bylo-nebylo“	v	podání	divadelního	souboru	 
  Žlutá houpačka

  ...šermířské vystoupení, lety balónem, zámecký jarmark  
  s ukázkou lidových řemesel...

Všichni budete vítáni! Vstupné je dobrovolné! 
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Zámeckou slavnost!



RNDr.	Josef	Konečný
ředitel Úřadu ČČK

A pro Vás, již se naší slavnosti nebudete moct zúčastnit osobně,  
bychom rádi zdůraznili, že bez Vaší velkorysé pomoci  

by se Český červený kříž neobešel!

Finanční dar v jakékoliv výši, 

který nám poskytnete teď anebo v budoucnu,  
poslouží právě těm, jejichž život závisí na naší společné pomoci!

Zaregistrujte se na webu ČČK  
www.cervenykriz.eu 

a získejte plyšového medvídka  
s děkovným certifikátem pro dárce ČČK! 

Na Zámecké slavnosti Vám je s poctami předáme! 

V případě, že se slavnosti nebudete moct zúčastnit osobně, zašleme Vám medvídka 
i certifikát na Vaši adresu. 

Medvídka	můžete	věnovat	i	dětem	z	léčebny	v	Bukovanech.	

Stačí	vyplnit	formulář	na	našich	internetových	stránkách	www.cervenykriz.eu	

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	odstra-

nění 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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