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Ozdravte Dětskou odbornou léčebnu 
v Bukovanech

V Praze dne 12. listopadu 2007

Milí přátelé dětí,

blíží se Vánoce a určitě budete chtít udělat někomu blízkému radost, potěšit ho milým dárkem, splnit mu
nějaké přání.  

Pro děti bojující každý den s astmatem a alergiemi je takovým přáním možnost volně a bez
bolesti dýchat, zbavit se zdravotních problémů. Bohužel rok od roku těchto přání přibývá. Počet
malých alergických a astmatických dětí stále roste.      

I tyto děti ale mohou prožít šťastnější život. Je dokázáno, že 90% dětských astmatiků se do konce puberty
vyléčí, pokud jsou správně léčeni.  

Český červený kříž nemocným dětem pomáhá už od roku 1931, kdy v malé obci Bukovany vybudoval dětskou
léčebnu, která každý rok pomůže stovkám malých i větších dětí z celé České republiky. Lékařská péče je zaměřena
na léčbu horních a dolních cest dýchacích, alergií a kožních nemocí a rekonvalescentní a doléčovací pobyty. Léčebna
je díky své poloze u Orlické přehrady ideálním místem pro léčbu takto postižených dětí. V okruhu 25 kilometrů totiž
nenajdete žádné průmyslové objekty, které by významným způsobem znečišťovaly životní prostředí.  

76 let existence dětské léčebny se projevilo na jejím zdraví. Zub času udělal své. Aby objekt
léčebny mohl dále sloužit svému poslání, potřebuje kompletní rekonstrukci. Bohužel rekonstrukce tak velkého
objektu s vlastní kuchyní, kotelnou, školou, zahradou a lůžky pro 120 dětí je finančně velmi nákladná.    

V současnosti je třeba vyměnit původní okna, která jsou v havarijním stavu. Okna nedrží
v rámech, vypadávají a ohrožují děti i personál léčebny. Špatné izolační vlastnosti stařičkých oken způsobují navíc
velké tepelné ztráty a tím zbytečné náklady na provoz. S výměnou oken souvisí i zabudování nových bezpečnostních
mříží. Kromě toho je třeba vyměnit děravé okapy, ze kterých vytéká voda přímo na omítku a způsobuje její opadávání.  

Výměna oken a s ní související úpravy přijdou na 3 miliony korun. Na to bohužel naše prostředky
nestačí. Bez pomoci dobrovolných dárců nebudeme moci výměnu oken uskutečnit. 

Proto se na Vás obracíme s prosbou o pomoc. Pomozte nám ozdravit Dětskou odbornou léčebnu
v Bukovanech, která pro spoustu dětí znamená jedinou šanci na vyléčení. Na každém příspěvku se dá stavět,
zvlášť, když se jich sejde více. 

Udělejte o Vánocích radost sobě i nemocným dětem, které se bez naší pomoci neobejdou. Podpořte Český
červený kříž. Nadělte dětem v Dětské odborné léčebně v Bukovanech ten nejvzácnější vánoční dárek – možnost
zbavit se svých zdravotních potíží. Pokud se rozhodnete darovat Dětské odborné léčebně v Bukovanech alespoň
500 Kč, pošleme Vám na přání sadu 10 vánočních pohlednic i s obálkami. 

Děkujeme!  

Radostné Vánoce a hodně zdraví za všechny, kterým pomůžete, Vám přeje

JUDr. Jiří Procházka
ředitel Úřadu ČČK

P.S.: Jako poděkování za Vaši laskavou pomoc od nás prosím přijměte tuto vánoční pohlednici. Určitě udělá radost
Vašim blízkým. 

Váš dar Českému červenému kříži je daňově odečitatelnou položkou. Souhrnné potvrzení za celý rok
2007 Vám bude vystaveno a zasláno automaticky v průběhu měsíce ledna 2008. 



Dětská odborná léčebna 
Ch. G. Masarykové 
v Bukovanech 
pomáhá dětem dýchat

Již v roce 1925 se Československý červený kříž věnoval
myšlence léčby dětí. Za tímto účelem odkoupil zámeček v malé obci
Bukovany, aby zde v roce 1931 otevřel Dětskou ozdravovnu. Jejím
patronem se stal první prezident republiky T. G. Masaryk. 
Toto zařízení nese dodnes jméno Dětská odborná léčebna Charlotte 
G. Masarykové tak, jak ho na památku své matky pojmenovala první
předsedkyně Československého červeného kříže Alice Masaryková. 
V roce 1940 zámek zkonfiskovali Němci. 

Po válce byl nakrátko vrácen Československému červenému
kříži, ale hned v roce 1949 se stal součástí majetků státních
zdravotnických zařízení. Až v roce 1992 byl zámek vrácen zpět
Českému červenému kříži, který se stal opět zřizovatelem Dětské
odborné léčebny poskytující péči dětem z celé České republiky.
Zařízení umístěné v čisté přírodě se zaměřuje na léčení astmatických 
a alergických dětí a vybraných kožních chorob.  

Na Vaší pomoci můžeme stavět

Co všechno se nám společně podařilo udělat pro záchranu 
Dětské odborné léčebny v Bukovanech.
a) V roce 2005 nás zahřála dílčí rekonstrukce kotelny a rozvodů teplé

vody.
b) Od roku 2006 si naši malí strávníci mohou pochutnat na jídle 

z nové kuchyně.
c) Zakoupili jsme 12 inhalátorů pro děti s chronickým onemocněním

horních cest dýchacích.

A co nás ještě čeká?
d) Bukovanská léčebna má asi 75 původních oken, které dosluhují 

a potřebují vyměnit.
e) Staré prorezavělé okapy, ze kterých voda vytéká na fasádu, 

by měly nahradit nové. 
f) Po výměně oken i okapů chceme provést opravu fasády tak,

abychom chránili nosné zdi před poškozením. 
g) Pro zvýšení bezpečí nemocných dětí v rozsáhlém areálu léčebny

potřebujeme opravit část plotu, který na některých místech chybí.   
h) Kvůli ochraně dětí je třeba vyměnit v současnosti vratké 

bezpečnostní mříže v oknech.

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 je zpracovatelem
osobních údajů 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 ohledem na účel jejich zpracování, kterým je nezisková činnost v oblasti terciárního sektoru, neváhejte nás prosím kontaktovat na výše uvednou 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.

Český červený kříž, Thunovská 18, 118 04  Praha 1, tel: 245 005 091, fax: 224 032 036, www.cervenykriz.eu, IČO: 00426547


