
Nebo by možná bylo poctivější začít 
takto: Na začátku byla Olga Havlová, 
zakladatelka Výboru dobré vůle, která by 
v loňském roce oslavila 85 let. Paní Olga, 
která v roce 1993 zasadila v Dětském cen-
tru v Olomouci Topolanech strom. První 
dáma sem přijela na pozvání navštívit děti 
s kombinovaným postižením a zasazení 
stromu, lípy dobré vůle, bylo takovým 
hezkým symbolickým aktem. Vedení 
centra později nechalo ke stromu umístit 
krásný pamětní kámen.

Ambiciózní plán
Po téměř pětadvaceti letech nám poslali 
z Topolan fotografii, abychom viděli, jak 
se stromu daří. Z malého křehkého kmínku 
je dnes veliký strom s nádhernou hustou 
korunou. Strom, který šíří dobrou vůli.

A právě při pohledu na fotografii čtvrt sto-
letí starého stromu ředitelku Výboru dobré 
vůle Moniku Granja napadlo, že těžko by-
chom vymysleli důstojnější oslavu nedoži-
tých narozenin paní Olgy než zopakováním 
toho, co udělala ona sama. Projekt začal 

nabírat obrysy. Cílem bylo zaplavit v roce 
2018 Českou republiku stromy dobré vůle, 
stromy se jménem Olgy Havlové. Stromů 
bude 85, tedy tolik, kolik by bylo paní Olze 
let, kdyby tady byla s námi.

Byl to velmi ambiciózní plán, ale díky 
mimořádnému úsilí zaměstnankyň na-
dace, zejména ředitelky Moniky Granja 
a koordinátorky projektu Libuše Bautzo-
vé, se vše podařilo – s pozitivní odezvou 
ještě větší, než jsme čekali. Přitom se ani 
na chvíli nezastavila běžná činnost nada-
ce, po celý rok řádně probíhaly grantové 
programy a konala se výběrová řízení.

Nejprve bylo třeba shromáždit 85 měst, 
obcí či institucí, které by měly zájem 
zapojit se do projektu Rok Olgy Havlové 
a vysadit na její památku strom. Oslovili 
jsme plošně města a obce a pak vysvět-
lovali, radili, plánovali termíny. Zájem 
narůstal a 85 míst se „rozebralo“ poměrně 
rychle. Bylo jasné, že se vše musí usku-
tečnit ve dvou vlnách, jarní a podzimní, 
tedy v době vhodné pro sázení stromů.

Jaký druh stromu v obci či městě ponese 
jméno Olgy Havlové, to jsme nechali 
na našich partnerech. Chtěli jsme jen 
jediné: aby to byl strom listnatý a aby pro 
něj bylo vybráno důstojné místo. 

zAčAlo to nA ŽiŽkově…
Kde jinde začít takový projekt než 
ve čtvrti, kde se Olga Havlová narodila 
a prožila dětství. První strom tak zapustil 
kořeny 7. března 2018 v parku Parukářka 
v Praze 3. V ten den ráno tady ještě ležel 
sníh a zeminu, která měla přikrýt kořeny 
prvního stromu dobré vůle, ohřívali za-
hradníci pro jistotu v garáži. V čase sázení 
se však jako zázrakem mraky roztrhaly 
a zasvítilo slunce. Olžinu lípu požehnal 
biskup pražský, Mons. Václav Malý. 

Byl to nádherný okamžik a po něm násle-
dovalo ještě 84 dalších, všechny pro nás 
nezapomenutelné. Na tomto omezeném 
prostoru není možné zmínit všechna místa, 
kde jsme stromy Olgy Havlové společně 
s našimi partnery vysadili (ta jsou v po-
době fotografií k vidění na www.vdv.cz). 

vzpomínkA 
nA Rok olgy 
HAvlové

na začátku byl dobrý nápad, pak 
následovala spousta práce – která ovšem 
byla bohatě vyvážená mnoha krásnými 
chvílemi. A na konci se dostavila obrovská 
radost, že se projekt podařil… 

MUDr. Milena Černá 
předsedkyně správní rady VDV
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Bylo to několik pražských čtvrtí stejně tak 
jako malé české a moravské obce, jejichž 
jména jsme předtím ani neznali. Sázení 
stromu většinou doprovázela více či méně 
slavnostní akce s programem, který si 
často vzaly na starost místní školy či 
skautské oddíly. Zpívalo se, přednášelo, 
vzpomínalo na paní Olgu i jejího chotě 
Václava Havla. Někde bylo sázení stromu 
spojeno s vernisáží putovní výstavy foto-
grafií o paní Olze a Výboru dobré vůle. 

Potěšilo nás, že na některých místech jako 
například v Praze 8, v Kolíně či v Kutné 
Hoře jsme se setkali s občanskými inicia-
tivami založenými tu na obnovu místního 
parku, tu na společné trávení volného času 
anebo pěstování místních tradic. V Pobě-
žovicích se sázel strom v zenové zahradě, 
kterou založily japonské ženy na počest 
princezny Mitsuko Coudenhove Kalergi, 
která jako první Japonka žila v Čechách, 
a to právě na poběžovickém zámku. 

… pokRAčovAlo  
nApříč Republikou…
V Olomouci Holicích bylo sázení stromu 
Olgy Havlové spojeno se zahájením vý-
stavby cyklostezky, v Českém Krumlově 
s oslavou prvního májového dne, v praž-
ských Kunraticích s koncem školního 
roku, v Šumperku s otevřením nové 
knihovny, ve Volyni se vznikem skautské-
ho hnutí, v řadě měst a obcí s podzimními 
oslavami vzniku republiky. Ve Varnsdorfu 
si vybrali k vysazení stromu Olgy Hav-
lové den, kdy se ve zdejší škole konala 
velkolepá oslava Mezinárodního dne 
dětí, účastníků bylo okolo sedmi stovek. 
V Říčanech se v první školní den oteví-
ral sportovní areál a počet lidí, z nichž 
nejvíce představovali žáci přilehlé školy, 
dosáhl možná tisíce.

Sázelo se ve veřejných parcích, ale 
i v zámeckých zahradách – jako třeba 
v Častolovicích nebo v Rabštejně nad 
Střelou. V Manětíně, Kralupech nad Vl-
tavou, Kadani, Poděbradech a na dalších 
místech zakořenil strom Olgy Havlové 
na školní zahradě. Dějištěm slavnosti 
zasazení stromu někdejší první dámy bylo 

i několik sociálních terénních či pobyto-
vých zařízení, a to například v Táboře, 
v Unhošti, ve Zlíně, v Blansku, ve Znoj-
mě a znovu také v Olomouci Topolanech. 
Nezapomenutelné bylo setkání se členy 
Sdružení Neratov v obci stejného jména 
v Orlických horách, kde stojí poutní kos-
tel s mystickou atmosférou. 

Na všech místech vždy zástupci či 
zástupkyně VDV předali představitelům 
města, obce, instituce či spolku mosaz-
nou tabulku s nápisem STROM OLGY 
HAVLOVÉ a stručnou vysvětlivkou, proč 
byl vysazen.

Vzhledem k loňskému 100. výročí 
založení republiky a také proto, že je to 
národní symbol, volili naši partneři jako 
strom, který ponese jméno Olgy Havlové, 
nejčastěji lípu. Celkově ale bylo spektrum 
dřevin velmi široké. Sázely se sakury, 
liliovníky, buky, duby, jasany, smuteční 
vrby, javory, platany, pavlovnie, třešně, 
jabloně i jedna hruštička polní. Kuriozitou 
se stal nahovětvec dvoudomý, který vy-
sadili v lázeňském parku v Třeboni jako 
připomínku toho, že paní Olga vždy stála 
na straně chudých a diskriminovaných. 
Různorodost při výběru druhu stromu 
svědčí o tom, že zástupci měst a obcí peč-
livě zvažovali symboliku, tedy nejen to, 
jaký strom je vhodný pro určité prostředí, 
ale také to, jaký se nejvíc hodí k paní Olze 
a jejím vlastnostem.

… A skončilo  
nA boŽím DARu 
Poslední strom jsme vysadili 30. října 
na Božím Daru v Krušných horách, což 
bylo nejvýše položené místo, kde se po-
dobná akce v rámci Roku Olgy Havlové 
uskutečnila. Podobně jako v březnu na Pa-
rukářce i tady po ránu poletoval sníh. 
Na náměstí u kostela se sešli snad všichni 
obyvatelé městečka, aby byli svědky his-
torické události, zima nikomu nevadila.

S Božím Darem i celým projektem jsme 
se rozloučili přípitkem – paní Olze i její-
mu odkazu a na dobrou budoucnost nás 
všech.

Projekt skončil a my jsme konečně měli 
čas se ohlédnout. Během roku jsme najez-
dili tisíce kilometrů a potkali mnoho sto-
vek skvělých lidí s obrovským nábojem 
dobré vůle. Byli jsme spokojeni. Potvrdili 
jsme si, že se na paní Olgu nezapomně-
lo, a jsme si jisti, že stromy se jménem 
první dámy budou živit její památku ještě 
dlouhé roky. 

Na všech místech, která jsme navštívili, 
jsme zažívali milá přijetí a mnohdy jsme 
žasli, co všechno dokázali místní organi-
zátoři při této příležitosti přichystat, často 
ve výzdobě místa, v podobě kulturních 
vystoupení, nebo třeba koláčů s logem 
VDV. 

Těm, kdo se ve městech, obcích, spolcích 
a dalších institucích na akcích podíleli, 
resp. všem, kdo se do projektu Rok Olgy 
Havlové přihlásili, srdečně děkujeme. 
Pro ty, kdo se nemohli žádného ze setkání 
zúčastnit, přinášíme tuto speciální přílohu 
Dobrých zpráv, kde jsme se pokusili za-
znamenat atmosféru slavnostních okamži-
ků a sílu našeho zážitku.

Sázení stromů Olgy Havlové bylo 
doposud největší osvětovou akcí, kte-
rá se za dobu existence Výboru dobré 
vůle uskutečnila. Jejími partnery byly 
Česká televize, Český rozhlas, Nadace 
BLÍŽKSOBĚ, společnost ČEPRO, české 
zastoupení Volvo a Auto Průhonice, Junák 
– český skaut, portál Pražské stromy, 
kina Cinema City, Kino Aero, Kino Atlas, 
Kino Evald, Kino Lucerna, Kino Světozor 
a Kino Pilotů. 

Bez pomoci těchto partnerů by se akce 
v takovém rozsahu nemohla uskutečnit, 
proto jim za to také patří velké poděko-
vání. Děkujeme rovněž za dotaci Minis-
terstva zahraničních věcí, které podpořilo 
zahraniční aktivity Roku Olgy Havlové 
v rámci projektů veřejné diplomacie 
v oblasti zahraniční politiky ČR a meziná-
rodních vztahů. 

Ať se daří všem stromům a s nimi ať žije 
dál i odkaz paní Olgy.



1.  lípa velkolistá zasazena 7. března na parukářce v praze 3.
2.  morušovník bílý zasazen 12. března v areálu the park 

v praze 11 chodově.
3.  lípa velkolistá zasazena 13. března v Holickém lese 

v olomouci.
4.  Jírovec žlutý zasazen 16. března v areálu kateřinské zahrady 

vFn v praze 2. 
5.  Hruška polnička zasazena 22. března v zákolanech –  

budči. 
6.  platan javorolistý zasazen 23. března v parku mládí 

v prachaticích.
7.  lípa malolistá zasazena 24. března u kostela sv. václava 

v pečkách.
8.  buk červený převislý zasazen 28. března v parku přátelství 

v příbrami.
9.  lípa malolistá zasazena 4. dubna na zálabské straně lávky 

v kolíně. 
10.  Dub cer zasazen 9. dubna v parku Dlážděnka v praze 8. 
11.  lípa malolistá zasazena 10. dubna v kladrubech n. l.
12.  třešeň velkokvětá zasazena 11. dubna na náměstí 

slezského odboje v opavě. 
13.  liliovník tulipánokvětý zasazen 12. dubna v areálu  

mŠ olgy Havlové v kadani. 
14.  liliovník tulipánokvětý zasazen 16. dubna v libosadu v Jičíně. 
15.  buk lesní lemovaný zasazen 18. dubna v plzni 

na slovanech. 
16.  lípa malolistá zasazena 20. dubna v Dětském centru 

v olomouci – topolanech. 
17.  Jeřáb ptačí zasazen 21. dubna ve staré vsi zooparku 

chomutov. 
18.  Javor mléč zasazen 21. dubna na zahradě červeného 

Hrádku v Jirkově.
19.  kaštanovník jedlý zasazen 23. dubna v ulici u kašny 

v praze 13 stodůlkách. 
20.  lípa malolistá zasazena 24. dubna u kostela sv. Jana 

křtitele v manětíně.
21.  buk lesní nachový zasazen 24. dubna u zámku Rabštejn 

nad střelou.
22.  lípa zasazena 25. dubna u knihovny v turnově.
23.  lípa malolistá zasazena 25. dubna na ostrově v semilech. 
24.  lípa srdčitá zasazena 1. května v městském parku 

v českém krumlově.

stRomy 
olgy HAvlové

v roce 2018 by se zakladatelka vDv, paní olga 
Havlová, dožila 85 let. na její počest byl tento 
rok vyhlášen Rokem olgy Havlové. v jeho 
průběhu se zasadilo po celé české republice 
85 stromů olgy Havlové a další čtyři stromy 
v zahraničí. na následujících čtyřech stranách 
jsme pro vás vybrali fotografie ze sázení 
na některých místech česka. A abychom 
neošidili ty obce, města či instituce, na jejichž 
fotografie se už nedostalo, přinášíme vám 
zároveň přehled všech míst, kde budou stromy 
olgy Havlové zapouštět své kořeny. 

redakce Dobrých zpráv 
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„olgA HAvlová nebylA Jenom 

mAnŽelkou pReziDentA václAvA HAvlA, 

bylA přeDevŠím stAtečnou Ženou 

s DobRým sRDcem, kteRá se poDílelA 

nA tom, Že Jsme v nAŠí zemi obnovili 

svoboDu A DemokRAcii, zA coŽ Jí 

pAtří nAŠe uznání, náŠ Dík A Já Jen 

DouFám, Že tAkovýcH liDí buDe v nAŠí 

společnosti přibývAt." 

Josef Hermann, 
1. místostarosta města český krumlov 
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stromy olgy havlové

Foto: zdeněk chrapek a Jiří stokláska

Foto: archiv vDv



25.  buk lesní zasazen 3. května u zŠ václava 
Havla v poděbradech.

26.  buk lesní zasazen 10. května v parku před 
radnicí v Rychnově nad kněžnou.

27.  lípa malolistá zasazena 12. května v parku 
lužánky v brně. 

28.  Javor cukrový zasazen 14. května  
před zŠ lánecká ve světlé nad sázavou.

29.  lípa stříbrná zasazena 16. května 
u knihovny v týništi nad orlicí. 

30.  lípa zasazena 17. května u kostela sv. Filipa 
a Jakuba ve lhotě pod Radčem.

31.  lípa srdčitá zasazena 18. května 
v městském parku u hřbitova v mikulově.

32.  Javor červený zasazen 19. května v areálu 
Fn v Hradci králové. 

33.  buk Rohanův zasazen 20. května 
v lesoparku na sluneční v kořenově.

34.  lípa malolistá zasazena 22. května v areálu 
campus science park v brně. 

35.  lípa malolistá zasazena 22. května u sídla 
veřejné ochránkyně práv v brně.

36.  sakura zasazena 23. května 
v masarykových sadech v českém těšíně.

37.  pavlovnie plstnatá zasazena 24. května 
u zámku v častolovicích. 

38.  Javor červený zasazen 25. května 
u Domova dobré vůle slunce v unhošti.

39.  lípa malolistá zasazena 26. května 
u lázeňského hotelu grand v lázních 
bělohrad.

40.  lípa malolistá zasazena 27. května 
u kostela nanebevzetí panny marie  
v Ústí nad orlicí.

41.  lípa zasazena 29. května u vilA Štvanice 
v praze 7. 

42.  sakura zasazena 30. května v Domově 
olgA v blansku. 

43.  Jilm habrolistý zasazen 1. června v areálu 
zŠ edisonova ve varnsdorfu.

44.  Dub zasazen 15. června v centru kaňka 
v táboře. 

„olgA HAvlová bylA JeDnou 

z pRvnícH osobností, kteRé 

veřeJně upozoRňovAly 

nA pRoblémy liDí se zDRAvotním 

postiŽením A HleDAly cestu, JAk 

Jim pomoci zApoJit se Do běŽnéHo 

ŽivotA. nyní, kDyŽ se česká 

RepublikA připoJilA k Úmluvě 

osn A ombuDsmAn má zA Úkol 

systemAticky se pRávy liDí se 

zDRAvotním postiŽením zAbývAt, 

Je přiRozené, Že se k oDkAzu olgy 

HAvlové Hlásíme.“ 

Anna Šabatová, veřejná ochránkyně práv
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Foto: kateřina kubínová

Foto: Jiří bednář

Foto: soňa brišová Foto: stanislav biler



45.  lípa zasazena 21. června u mŠ 
v kunraticích. 

46.  lípa malolistá zasazena 23. června 
v zámeckém parku v Hrochově týnci.

47.  sakura zasazena 27. června v zámeckém 
parku v poběžovicích.

48.  třešeň zasazena 11. července v parku 
u císařských lázní poblíž lavičky václava 
Havla v karlových varech.

49.  lípa zasazena 11. srpna u pivovaru 
v neratově.

50.  platan zasazen 1. září u městské knihovny 
t. g. masaryka v Šumperku.

51.  lípa malolistá zasazena 3. září  
u zŠ u říčanského lesa v říčanech.

52.  magnolie zasazena 4. září poblíž oranžerie 
václava Havla v zámeckém parku 
v ostrově. 

53.  lípa srdčitá zasazena 4. září v parku lázní 
evženie v klášterci nad ohří.

54.  lípa zasazena 7. září v parku na náměstí 
Republiky v Jáchymově.

55.  lípa malolistá zasazena 12. září 
před gymnáziem v mozartově ulici 
v pardubicích. 

56.  Javor babyka zasazen 14. září  
v kc zahrada v praze 11. 

57.  smuteční vrba zasazena 15. září botanické 
zahradě v bečově nad teplou.

58.  třešeň bělokvětá (sakura) zasazena 18. září 
v zahradě Domu pokojného stáří ve zlíně. 

59.  lípa velkolistá zasazena 20. září v parku 
u bašty u městských hradeb v Hlučíně.  

60.  nahovětvec dvoudomý zasazen 21. září 
v komenského sadech v třeboni.

61.  lípa zasazena 22. září u zuŠ Harmony 
v Dolních břežanech.

62.  sakura zasazena 24. září u památníku 
obětem komunismu v náchodě. 

63.  lípa srdčitá zasazena 25. září u sochy  
k. H. borovského v kutné Hoře. 
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„pRvně Jsme se 

s pAní olgou viDěly 

v Roce 1991, kDyŽ 

Jsme společně 

otvíRAly nAŠi 

Školu ve stocHově. 

násleDně zA námi 

DocelA čAsto 

i neoHláŠeně JezDilA. 

váŽilA Jsem si toHo, 

JAk DoveDlA s nAŠimi 

klienty zAcHázet. 

nebylo Jí zAtěŽko se 

i s nimi obeJmout nebo 

Dokonce políbit. bylA 

mým vzoRem v tom, 

JAk DokázAlA vŠem 

pomáHAt A RozDávAt 

RADost.“ 

blanka Dvořáková, ředitelka 
Domova dobré vůle slunce
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Foto: archiv vDv
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64.  třešeň zasazena 26. září u budovy krajské 
vědecké knihovny v liberci. 

65.  převislá sakura zasazena 27. září  
u zŠ václava Havla v kralupech n. vltavou.

66.  lípa velkolistá zasazena 28. září 
v evangelickém parku v proseči.

67.  lípa zasazena 28. září u pomníku  
t. g. masaryka v sušici. 

68.  lípa zasazena 1. října pod hřištěm zŠ 
Hradecká v telči.

69.  lípa malolistá zasazena 3. října v zahradě 
portheimka v praze 5 na smíchově. 

70.  liliovník tulipánokvětý zasazen 4. října 
u gymnázia olgy Havlové v ostravě. 

71.  liliovník tulipánokvětý zasazen 5. října 
v letovicích u nemocnice milosrdných bratří.  

72.  lípa malolistá zasazena 9. října  
v areálu Jihočeské univerzity v českých 
budějovicích.  

73.  buk lesní zasazen 12. října u obchodní 
akademie, odborné školy a praktické  
školy olgy Havlové, v Janských lázních.  

74.  sakura zasazena 15. října v kampusu 
západočeské univerzity v plzni.

75.  buk lesní zasazen 16. října  
u zŠ a mŠ Horská ve vrchlabí. 

76.  Jeřáb břek zasazen 17. října v lázních 
bechyně. 

77.  Jabloň zasazena 18. října u Denního 
stacionáře sv. Damiána ve znojmě.  

78.  lípa velkolistá zasazena 19. října 
na ortenově náměstí v praze 7. 

79.  lípa zasazena 25. října u památníku  
t. g. masaryka v českém brodě.  

80.  lípa zasazena 26. října u zuŠ ve volyni. 
81.  lípa zasazena 27. října v parku 

za smetanovým domem v litomyšli.  
82.  lípa zasazena 27. října ve voigtových 

sadech v litvínově. 
83.  lípa zasazena 28. října na zahradě 

u občanského centra v pržně. 
84.  liliovník tulipánokvětý zasazen 29. října 

u pedagogické fakulty mu v brně.
85.  lípa zasazena 30. října u kostela sv. Anny 

v božím Daru.

„olgA HAvlová říkAlA, není potřebA 

liDem Jenom pomáHAt, Ale Je 

potřebA Je nAučit, Aby si pomáHAli 

sAmi. A to Je symbolické pRopoJení 

mezi touto iniciAtivou A posláním 

nAŠí FAkulty − vzDělávAt buDoucí 

učitele, Aby i oni moHli RozvíJet 

u svýcH Žáků tAkové scHopnosti 

uplAtnění ve společnosti.“ 

doc. phDr. Jiří němec, ph.D., děkan 
pedagogické fakulty masarykovy univerzity
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„Převzatý stromek jsem hned druhý 
den zasadil u nás doma v Bad Endorfu 
v Bavorsku, kde žiji od doby, kdy jsem 
byl jako dítě z komunistického Českoslo-
venska z politických důvodů vystěhován. 
Stromku se daří dobře a alpské klima pro 
něj bude zajista tím pravým,“ napsal nám 
David Besten.

Nevidomý fotograf Václav Fanta, kte-
rý je nositelem Ceny Olgy Havlové za rok 
2016, věnoval svůj javor městu Stádlec, 
kde stromek zasadili před obecním úřa-
dem a památku Olgy Havlové bude spolu 
s ním připomínat i pamětní deska, kterou 
věnoval městys Stádlec. Děti z místní 
MŠ a ZŠ, které se slavnostního sázení 
účastnily, se pak díky Vaclavu Fantovi 
seznámily blíže se světem nevidomých: 
čítankou v Brailově písmu, hmatovými 
hrami a hrou Qardo, kterou pan Fanta 
vymyslel a hraje se už po celém světě. 
Václav Fanta se pak zúčastnil ještě sázení 

dalšího javoru, kterým se pyšní Pobytové 
rehabilitační a rekvalifikační středisko pro 
nevidomé Dědina v Praze 6.

Naše bývalá spolupracovnice a ny-
nější dobrovolnice Marie Prausová svůj 
javor přivezla do Písku, kde byl v červnu 
za přítomnosti občanů města zasazen 
na ostrůvku u Elektrárny královského 
města Písku.

Fotografie na této stránce představují 
další místa, kde javory pro Olgu Havlo-
vou našly svůj „domov“ a letos na jaře 
se zde opět zazelenaly. Děkujeme vám 
všem, kteří jste se k této akci připojili 
a připomněli tím odkaz Olgy Havlové. 
Naše zvláštní poděkování míří k těm, kteří 
nám poslali fotografie se zprávou, jak se 
jejich sazenicím daří, například zpěvákovi 
a kytaristovi kapely Wohnout Honzovi 
Homolovi, Haně Broučkové, Davidu Bes-
tenovi, Marii Prausové, Jiřímu Šedému, 
Evě a Ludvíku Ťulpíkovým z organizace 
SALET, Marii Břízové, Aleně Kosové 
a zástupcům společnosti Maxprogres. 

Ať vám stromy přinášejí radost!

JAvoRy 
ve vŠecH 
koutecH 
českA
Jana Taušová 
Foto: z archivu VDV

městys stáDlec: 
Děti z místní mŠ A zŠ 
nA slAvnostním sázení 
stRomu

v rámci projektu Rok olgy Havlové jsme na ceně olgy 
Havlové loni v květnu věnovali hostům 300 sazenic 
javoru dlanitolistého. naše dárce a partnery jsme vyzvali, 
aby javor zasadili na památku zakladatelky vDv. Jak se 
stromkům daří? 
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z Dopisů o tom, 
JAk se sázely JAvoRy: 

„JeŠtě JeDnou DěkuJi 
zA sAzenice JAvoRů, JeJicHŽ 
Fotky ze síDliŠtě RoHoŽník 
(pRAHA 21) posílám. JeDen 
Roste u skAutské klubovny 
(23. střeDisko − DouglAskA), 
DRuHý nA síDliŠti − nAvíc 
i v poDzimním zbARvení.“
Hana broučková, praha

„stRomek pRo pAní olgu 
HAvlovou Jsme Dnes Ráno 
zAsADili nA nAŠí zAHRADě. 
tAké Jsme Ho pokřtili voDou 
z nAŠí stuDánky A DAli 
Jméno povzbuzení, JAké 
nese i soŠkA pRo lAuReáty 
ceny olgy HAvlové. buDu se 
o stRomek stARAt.“
Jiří Šedý, držitel ceny olgy Havlové 
za rok 2002

„vAŠe přání při přeDání 
stRomku, Aby nám přináŠel 
RADost, se bezezbytku 
nAplnilo. JAvůRek Roste 
JAko z voDy.  zA pět měsíců 
vyskočil o JeDen A půl 
metRu.“
eva Ťulpíková, komunitní centrum 
FAvoR, Javorník, o. s. sAlet

mARie pRAusová 
A zástupci městA písek 
u zAsAzenéHo JAvoRu 



Ve švýcarské Ženevě, v parku Charlese II de Brunswick, roste 
od dubna čínská lípa, kterou zasadili členové a příznivci tamní 
sesterské organizace VDV l’Association Olga Havel, branche 
helvétique. „Je to takový malý přistěhovalec, stejně jako my – 
česká a slovenská komunita ve francouzském Švýcarsku,“ říká 
paní Marcela Salivarová Bideau, předsedkyně asociace. A pokra-
čuje hezkými slovy: „Předkové lípy z Číny sem přišli před 120 
lety, my před 50, po tragickém konci Pražského jara. Až lípa do-
spěje, bude 15 metrů vysoká a přeroste všechny stromy v okolí. 
Její lístečky budou půvabně roztřepené a vůně jejích květů bude 
přitahovat všechny včely z celého okolí.“ 

Od loňského podzimu stojí v blízkosti lípy „Lavička Václava 
Havla“ – umělecké dílo Bořka Šípka a dar od l’Association 
Olga Havel, branche helvétique, městu Ženeva jako poděkování 
za všechny, které tato země po invazi vojsk v roce 1968 přijala 
„mezi sebe“. „Stejně jako ta lípa se ničím nelišíme od rodilého 
Švýcara. Něco nás však přesto odlišuje – naše kořeny,“ řekla 
Marcela Salivarová Bideau. 

Koncem léta byl v Polsku, ve městě Kudowa Zdrój, zasazen 
dub Olgy Havlové, který bude růst jako součást Aleje svobody 
v tamním lázeňském parku. Stalo se to během Festivalu česko-
-polské přeshraniční spolupráce, konaného pod záštitou českého 
i polského ministerstva kultury. Zasazení stromu doprovázela 
výstava fotografií Olga Havlová a Výbor dobré vůle, kterou tvoří 
série černobílých snímků známých českých fotografů mapujících 
vznik Výboru dobré vůle a setkání paní Olgy s evropskými osob-
nostmi i s lidmi se zdravotním či sociálním znevýhodněním. 

Na podzim přibyly k tomuto dubu dva další stromy vysazené 
na počest paní Olgy v Polsku: prvním byl javor ve Vratislavi, 
v Parku Słowackiego poblíž Muzea architektury. Druhému byly 
zaházeny kořeny zeminou o den později ve Varšavě, u Centra 
současného umění − Zamek Ujazdowski. Taťjana Langáš-
ková, ředitelka Českého centra ve Varšavě, při té příležitosti 

vzpomínala na spolupráci s paní Olgou: „Já osobně ji pokládám 
za výjimečnou osobu. Náležela do politického světa, ale byla 
velmi nezávislá a využila své pozice na to, aby dělala velice pro-
spěšnou společenskou práci. V případě Olgy Havlové mě dvakrát 
těší, že to je žena, která je výjimečná v mnoha ohledech – jako 
žena politika, která věnovala své síly společensko prospěšné 
práci a pomoci sociálně slabým a handicapovaným lidem.“ Třetí 
strom na počest paní Olgy byl zasazen v dubnu 2019 v v areálu 
zámku Czecin.

Ve Vratislavi i ve Varšavě se po slavnostním zasazení obou 
stromů promítal dokument „Olga“ režiséra Miroslava Janka, kte-
rý život a názory paní Olgy divákům přiblížil podrobněji. O to se 
snažil i historik architektury a vysokoškolský pedagog Vladimír 
Šlapeta, který se zasadil o výsadbu stromu ve Vratislavi. Pan 
Šlapeta Olgu Havlovou ve svých vzpomínkách popisoval jako 
„ženu, která měla velice vyvinutou sociální empatii a skvěle četla 
myšlenky i chování lidí a tím − jistě nejen tím − byla Václavovi 
velmi nápomocna. Setkal jsem se s ní osobně jen jednou, na Kar-
lově mostě, když jsem ji a paní Barbaru Bush provázel po této 
památce... Asi o dva roky později jsem v Praze, z budovy fakulty 
v Dejvicích, viděl na střešovickou vilu, kterou si Havlovi poří-
dili. Vždy tam svítila v přízemí okna, paní Olga už byla velmi 
nemocná. A jednoho dne jsem přišel do práce a okna nesvítila...
To byl její konec. Smutná chvíle pro všechny.“

A přesto tu paní Olga s námi je a stromy nesoucí její jméno 
jsou důkazem, že na její hodnoty jsme nezapomněli: svobo-
da, pravda a respekt k ostatním. „Olga Havlová po listopadu 
1989 vrátila důstojnost a společenský význam postavení první 
dámy,“ řekla ředitelka VDV Monika Granja při návštěvě Žene-
vy. „Založila jednu z prvních charitativních organizací v zemi 
a neúnavně v ní pracovala. A svou energií dokázala nadchnout 
pro pomoc nejenom občany Československa, ale také Čechy 
žijící v zahraničí.“

stRomy  
pAní olgy  
v zAHRAničí
Monika Granja 
Foto: Hana Husak

Ženevský stRom olgy HAvlové s lAvičkou 
václAvA HAvlA, nA kteRé seDí mARcelA biDeAu 
A bývAlý stARostA Ženevy Rémy pAgAni

kromě 85 stromů zasazených v roce 
2018 v česku najdeme i pět, které rostou 
od loňska na její počest v cizině. Je to více 
než symbolické: myšlenky soucítění s lid-
mi ohroženými, svoboda, pravda a respekt 
k ostatním… neznají hranice.
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