NEZAPOMÍNEJME
NA SVÉ KOŘENY
Stromy přetrvávají stovky let. Svými
kořeny pomyslně propojují jednotlivé
generace. U stromů lidé od nepaměti
odpočívali, povídali si, slavili důležité
milníky.

Jedním z nich bylo i první výročí oslav
vzniku samostatného Československého
státu. Právě při této příležitosti vysázeli
lidé po celé republice tisíce lip, které
měly symbolicky připomínat tuto zásadní
událost v dějinách naší země.
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KAMPAŇ
STROMY SVOBODY
Připomeňme si demokratické hodnoty, na kterých
naše země stojí a oslavme místo, kde můžeme žít.
Místo, o nějž bychom měli pečovat podobně jako
o nově vysazené stromy, aby se u nich mohly scházet i další generace.

PŘÍBĚH STROMU SVOBODY
Lípa u kostela sv. Michala
Lípa u kostela sv. Michala v Náchodě není nijak
zvlášť vzácným, mohutným, ani starým stromem.
Brzy oslaví „pouhých“ 100 let.
Nezaujme vás na první pohled. Pravděpodobně byste ji
v parčíku minuli bez povšimnutí.
Tak proč se o tomto obyčejném neobyčejném stromu
zmiňujeme? Patří totiž k jedné z tisíců lip, které lidé vysadili u příležitosti oslav nově vzniklého Československa.
13. dubna 1919 se v odpoledních hodinách vytvořil u náchodského nádraží slavnostní průvod, v němž byste našli
zástupce všech náchodských spolků a ženy v pestrých
národních krojích. Průvod se zastavil v parku u kostela
a vystoupil z něj pan učitel Kulíř, aby promluvil u nedalekého domku pana Škody. Z vyvýšeného místa za Sokoly hovořil o významu tohoto památného zasazení slovanské lípy. Pak Sokolky zapěly a dorost strom ověšený
stuhami zasadil.

ČEHO CHCEME
KAMPANÍ
DOSÁHNOUT?

ZMAPOVAT

1918 Stromů svobody
PODPOŘIT

péči o minimálně 20 Stromů svobody
USPOŘÁDAT

celorepublikový happening Den Stromů svobody
POSÍLIT

význam Dne vzniku ČSR u veřejnosti

Pan starosta slavnostně slíbil, že vezme lípu pod svou
ochranu. A všichni zúčastnění zazpívali obě národní
hymny. Přestože v ten den nebylo zrovna příznivé počasí, všichni se i díky hudbě dobře bavili. Po oslavě byl lidový koncert v sokolovně.
Krásná oslava svobody a demokracie, nemyslíte? A že
jich podobných bylo…
Na většinu těchto lip, zvaných Lípy svobody, se bohužel
v průběhu let zapomnělo.
Díky kampani Stromy svobody se ale příběhy těchto
obyčejných neobyčejných stromů opět dostanou na
světlo, aby připomínaly historii naší země nám i dalším generacím.

HARMONOGRAM
KAMPANĚ

PODZIM 2017

JARO 2018

27. 10. 2018

Hledáme Stromy svobody

Pečujeme o Stromy svobody

Den Stromů svobody

Mapování Stromů svobody s pomocí
veřejnosti

Odborné ošetření Stromů svobody,
které jej potřebují

Celonárodní happening spojený
s výsadbou nových Stromů svobody

Vytvoření interaktivní mapy

JAK SE MŮŽETE DO KAMPANĚ ZAPOJIT?
— Zjistěte, jestli ve vaší obci roste strom (lípa) vysazený u příležitosti vzniku, nebo výročí vzniku
samostatného Československa.
— Označte jej cedulkou či trikolorou a zaneste ho do mapy na www.stromysvobody.cz.
— Jedná se o historicky významný strom. Podejte návrh na jeho památkovou ochranu.
— Nechte strom s naší pomocí na jaře 2018 odborně ošetřit.
— Oslavte s občany 100. výročí vzniku Československa výsadbou nového Stromu svobody.
27. října pořádáme Den Stromů svobody. První stovce přihlášených pro tyto účely darujeme
zapěstovanou vzrostlou lípu srdčitou.

ZÍSKEJTE FINANČNÍ PROSTŘEDKY
PRO VÁŠ STROM SVOBODY
Kontaktujte nás!
MIROSLAVA FLORIÁNOVÁ
E miroslava.florianova@nap.cz
T +420 515 903 125

Připojte se k naší crowdfundingové kampani Stromy svobody 1918 — 2018
a vyberte díky ní finanční prostředky na odborné ošetření stromu nebo
komunitní výsadbu nových.

www.stromysvobody.cz
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