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V areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové vysadili Strom pro Olgu Havlovou 

 
Před budovou Emergency Fakultní nemocnice Hradec Králové byl v sobotu 19. května u 
příležitosti nedožitých 85. narozenin Olgy Havlové vysazen pamětní Strom pro Olgu 
Havlovou. Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové připomíná tuto významnou 
osobnost vysazením 85 stromů po celé České republice. Výsadba javoru červeného byla 
současně oficiálním zahájením cyklu akcí k letošnímu 90. výročí vzniku areálu FN HK. 
Koordinátorka projektu z Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové Libuše Bautzová  
desítkám účastníků slavnostního vysazení stromu řekla, že se jedná o 32. pamětní strom, který 
Olgu Havlovou a její práci připomíná. „Stromy se vysazují například v areálech vysokých 
škol, ale i na různých místech ve velkých městech i na malých obcích,“ uvedla Bautzová. 
Sobotního slavnostního zasazení pamětního stromu se zúčastnil člen Správní rady Výboru 
dobré vůle – Nadace Olgy Havlové Ivan Douda, primátor města Hradce Králové Zdeněk Fink 
či účastníci takzvané Zlaté promoce, kteří si připomínali 50 let od své promoce na Lékařské 
fakultě v Hradci Králové. 
Ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové profesor Vladimír Palička připomněl velký vztah 
Olgy Havlové k medicíně. „Založila mnoho podpůrných aktivit, například pro děti s cystickou 
fibrózou, handicapované a další. Proto jsem rád, že její osobnost i její dobré skutky můžeme 
tímto způsobem připomenout,“ řekl ředitel Palička. 
Fakultní nemocnice Hradec Králové si 90. výročí svého areálu připomene různými akcemi, na 
červen se například chystá Den otevřených dveří nemocniční lékárny či Dětský den pro děti 
zaměstnanců FN HK. V areálu FN HK budou také vystavené historické fotografie z doby 
vzniku areálu a na říjen se připravuje Společenský večer v Kongresovém centrum Aldis. 
Současně je výročí připomínáno na různých akcích, například Veletrhu pracovních příležitostí 
pro studenty Lékařské fakulty UK v Hradci Králové nebo na odborných konferencích. Stavba 
areálu nemocnice nedaleko soutoku Labe a Orlice začala 21. dubna 1926 a dokončena byla 
v listopadu 1928. 
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