
Vážený pane / vážená paní...

 tento dopis píšeme, jak Vám, našim pravidelným dárcům Českého červeného kříže, tak i Vám, 
kteří se jimi možná stanete právě dnes. Těm, kteří už pomáhají, děkujeme za jejich vytrvalou přízeň  
a podporu. Novým přátelům, kteří otevírají list ČČK poprvé, děkujeme za to, že si náš dopis přečtete 
až do konce.   

 Proč Vám ale píšeme. Dětská léčebna Charlotty G. Masarykové v Bukovanech, která každý 
rok pomůže přes 650 dětem trpících astmatem, potřebuje Vaši pomoc s rekonstrukcí čističky 
odpadních vod. Doufali jsme, že Vám už letos psát nebudeme, ale bohužel finanční náklady na 
rekonstrukci čističky jsou vysoké a tak se opět obracíme na Vás.   

 Pokud patříte mezi pravidelné dárce, patří Vám přesto náš velký dík. Vždyť se nám společně 
podařilo dát dohromady úctyhodných 417 000 Kč, a to není vůbec málo. Bohužel, k rekonstrukci 
čističky, která musí proběhnout do konce příštího roku, je potřeba nasbírat přes 2 miliony Kč. 

 Uzdravení dětské léčebny na Příbramsku je naším úkolem číslo jedna. Zavazuje nás 
k tomu jak tradice a historie léčebny, tak její smysluplné poslání. Bukovanská léčebna přestála jako 
jedna z mála léčeben v republice všechny politické změny a pomáhá dětem s chronickým onemocněním 
horních cest dýchacích, alergiemi a kožními nemocemi už bezmála 80 let. Léčebna se může pochlubit 
svými úspěchy léčbou i zásluhou pečlivě vybrané polohy 
uprostřed lesů v blízkosti Orlické přehrady. Snažíme se, aby léčba 
v Bukovanech byla dostupná pro všechny nemocné děti bez rozdílu. 
Proto za všechny potřebné děti hradí regulační poplatek Český 
červený kříž.

 Rekonstrukce je během na dlouhou trať. Nejde ji provést za 
jeden jediný rok. Práce probíhají postupně tak, abychom léčebnu 
nemuseli zavírat. Nyní nás trápí nevyhovující čistička, kterou je tře-
ba vyměnit za novou do konce příštího roku. Ta původní totiž slouží 
nepřetržitě od roku 1929 a přesto, že jde o technický unikát, její 
životnost je u konce. 

 Proto dnes pořádáme druhé kolo sbírky a spolu s našimi 
věrnými pomocníky oslovujeme i nové dárce. Věříme, že se 
nám podaří společnými silami bukovanské léčebně pomoci tak, 
aby mohla dětem sloužit aspoň dalších 80 let. Rádi se s Vámi příště 
podělíme o to, co všechno se nám s Vaší pomocí podařilo pro 
zdraví léčebny udělat. Za každý příspěvek děkujeme.    

Za všechny děti, kterým bukovanská léčebna pomohla, pomáhá a pomůže.

S úctou 
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Pro Vás, kteří dýcháte s námi
V minulém dopise jsme všechny přátele Dětské léčebny 
Bukovany zvali na Zámeckou slavnost, na které mohli 
poznat naši léčebnu osobně. 13. června se konal už její 
třetí ročník. Početná účast návštěvníků prozradila, že 
někteří z Vás naše pozvání vyslyšeli a přijeli. Jestli jste 
mezi nimi byli i Vy, věříme, že Vás atmosféra slavnosti 
okouzlila a ukázky práce naší léčebny Vás přesvědčily 
o jejím smyslu. Pokud jste se k nám letos v červnu 
nedostali, určitě si udělejte příští léto místo v kalendáři. 
Rádi přivítáme všechny, kteří nám svou dobrotou pomá-
hají vdechnout staré léčebně opět život. Je to pro nás 
příležitost, jak Vám poděkovat za Vaši pomoc. Žádná 
slova nenahradí osobní setkání. Dejte si stránky 
www.lecebnabukovany.cz mezi své oblíbené a z jara na 

nich určitě najdete termín konání v pořadí už čtvrtých Zámeckých slavností. Přijeďte a oslavte je 
s námi.

Pro Vás, kterým píšeme poprvé
Nejspíše o Dětské odborné léčebně v Bukovanech slyšíte dnes poprvé. Vězte tedy, že její historie 
sahá až do dvacátých let minulého století. V té době Československý červený kříž odkoupil zámeček 
v malé obci Bukovany na rozhraní okresů Příbram a Písek a v roce 1931 zde slavnostně otevřel 
dětskou léčebnu. Patronem léčebny se stal první prezident republiky T. G. Masaryk. Na památku 
své manželky zařízení pojmenoval - Dětská odborná léčebna Charlotte G. Masarykové. V léčebně se 
léčí až 120 dětí ve věku od 3 do 15 let. Nejmenší pacienti mohou trávit čas v léčebně spolu se svými 
rodiči. Ti starší zase mohou navštěvovat místní školu. Odborná lékařská péče se zaměřuje na 
léčbu chronických onemocnění horních cest dýchacích, různých druhů alergií a kožních nemocí. 
Od devadesátých let probíhá celková rekonstrukce léčebny. S pomocí dobrovolných dárců se 
podařilo vyměnit část oken, opravit kotelnu a rozvody topení, přestavět kuchyň s jídelnou nebo 
obnovit pavilon pro nejmenší děti a jejich maminky Domeček.

Pomozte nám pomáhat
Děkujeme!


