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Vážení přátelé,

 Dětská odborná léčebna Charlotty G. Masarykové v Bukovanech je zdravotnické zařízení Českého červe-
ného kříže, které již více, než 80 let slouží dětem s chronickými obtížemi dýchacích cest. 

 Aby mohla léčebna i nadále plnohodnotně plnit svoji nenahraditelnou funkci a mohly se v ní úspěšně léčit ne-
mocné děti, neobejde se bez naší společné pomoci. Má už totiž svoje roky, byla založena v roce 1931 a čas na ní 
zanechal svoje stopy. Její nezbytná rekonstrukce a modernizace však stojí nemalé peníze.

 Postupná rekonstrukce léčebny probíhá již několik let především díky 
pomoci Vás - dobrovolných dárců Českého červeného kříže. 

 Jen s Vaší pomocí jsme mohli vybudovat novou stravovací část s moderní 
kuchyní a jídelnou, rekonstruovat a zmodernizovat pavilon pro nejmenší děti a je-
jich maminky, postavit novou ekologickou kotelnu na spalování biomasy a  rekon-
struovat rozvody topení i kanalizace, vybudovat moderní čistírnu odpadních vod 
a ústavní prádelnu. 

 Ke všem léčebným i hygienickým procesům v léčebně je zapotřebí voda, 
hodně vody. A právě voda je teď pro nás kritickým problémem a je i důvodem proč 
se na Vás dnes opět obracíme s žádostí o pomoc.

 Zdroj vody, který léta máme v léčebně k dispo-
zici, je opakovaně znečišťován, tedy nevyhovuje 
hygienickým normám a nemá ani potřebnou kapa-
citu. Proto jsme vyvrtali novou studnu a vybudovali 
náhradní zdroj pitné vody pro léčebnu. Aby však 
byla voda z nového dostatečného zdroje v léčebně 
bez problémů použitelná, musíme ji nejdříve upravit 
a zbavit nežádoucích látek. 

                                                                    

Praha 12. června 2012

Nová úpravna vody 

              pro léčebnu v Bukovanech 

                       je nutností!



       
                                   Zkrátka musíme vybudovat úpravnu vody. 

 Každý rok se u nás léčí kolem 650 dětí, a proto úpravnu vody 
potřebujeme dokončit co nejrychleji, nejlépe do konce listopadu 
tohoto roku. Náklady na její realizaci včetně projektové dokumentace 
představují sumu 1,6 mil. korun.

 
Pomozte nám prosím zprovoznit nový vydatný zdroj pitné vody!

 Vás, kteří nám svým finančním příspěvkem průběžně pomáháte, je 
už kolem 15 000. Zůstaňte nám prosím věrni i tentokrát! Už minimální 100 
korunový dar od každého z Vás nám dává velkou šanci, že i tato rekon-
strukce v Bukovanech bude úspěšně realizována.   

DĚKUJEME!

S úctou

RNDr. Josef Konečný
   ředitel Úřadu ČČK

Váš dar Českému červenému kříži je daňově odečitatelnou položkou. Souhrnné potvrzení za celý rok 
2012 Vám bude vystaveno a zasláno automaticky v průběhu měsíce ledna 2013. 

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 uvedené adrese nebo telefonu 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 obrátit se na 
Úřad pro ochranu osobních údajů.
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