
Strom Olgy Havlové v DC 90 v Topolanech u Olomouce 

 

V letošním roce by se Olga Havlová dožila 85 let. Organizace Výbor dobré vůle – Nadace Olgy 

Havlové, kterou někdejší první dáma založila, si toto výročí připomíná vysazením 85 stromů 

Olgy Havlové. Posláním Výboru dobré vůle je pomáhat lidem, kteří se pro svůj nepříznivý 

zdravotní a sociální stav jen s obtížemi začleňují do společnosti a nemohou se bez pomoci 

druhých sami o sebe postarat.    

Organizace DC 90 o. p. s. v Topolanech u Olomouce se vysazením stromu Olgy Havlové připojí 

k řadě organizací a obcí celé České republiky. DC 90 (dříve Dětské centrum) je nestátní 

nezisková organizace, která již od počátku devadesátých let nabízí komplexní, tj. sociální, 

zdravotní a výchovně-vzdělávací služby lidem s postižením. DC 90 pro uživatele sociálních 

služeb zřizuje denní stacionář a chráněné dílny, ale také základní a střední školu pro žáky  

se speciálními vzdělávacími potřebami. 

K slavnostnímu zasazení stromu Olgy Havlové v zahradě DC 90 dojde v pátek 20. dubna  

ve 12 hodin. „20. dubna tohoto roku totiž uplyne na den přesně dvacet pět let od návštěvy 

tehdejší první dámy u nás v Topolanech. Tehdy v zahradě DC 90 zasadila lípu, z níž je za čtvrt 

století dospělý strom. Místu, kde lípa roste, se říká Sad dobré vůle. Považujeme tedy za vhodné 

v tento den, kdy si připomínáme návštěvu Olgy Havlové u nás, Sad dobré vůle rozšířit. Osobně 

bych byl velmi rád, kdybychom tímto gestem pomohli rozšířit ve společnosti i opomíjené 

hodnoty, které Olga Havlová společně se svým manželem v české společnosti zasadili,“ říká 

Jiří Přivřel, pracovník v DC 90. 

„Akce je určena pro veřejnost, byť uznávám, že v páteční poledne bude pro řadu lidí nemožné 

přijít. Přijedou představitelé Výboru dobré vůle, pozvali jsme i významného, nám milého hosta, 

avšak rozhodli jsme se konkrétní jména neuvádět. Pokud se někdo rozhodne přijít, ať přijde  

za námi, k lidem s postižením, pro vzpomínku na Olgu Havlovou a jako vyjádření své dobré 

vůle. Akce tak bude mít průběh neformálního, přátelského happeningu. Zváni jsou všichni lidé 

dobré vůle,“ doplňuje Jiří Přivřel. 

 

Bližší informace o pořádajících organizacích: 

www.vdv.cz 

www.dc90.cz 

 

          

http://www.vdv.cz/
http://www.dc90.cz/

