
Česká ambasadorka 
Plant-for-the-Planet 
sází s dětmi stromy, 
které považuje za 
fascinující organismy.  

Založil v ČR pobočku 
Plant-for-the-Planet 
a s chutí vezme do 
ruky rýč a sází stromy.
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80 tisíc členů ve všech možných 
zemích. Dětem to hodně dá, budou 
se moct aktivně zapojovat a my je 
v tom budeme podporovat,“ říká 
Šimon, který chce povzbudit nejen 
mladé lidi, ale také jejich rodiče 
a firmy k tomu, aby pomohli.  

Milion stromů 
pro Prahu

„Děti mají schopnost vzbudit po-
zornost, ale bilion stromů prostě 
samy nezasadí, s  tím jim musí 
pomoct dospělí. Když se příroda 
zalesní, je tam voda a s ní i život, 
a to pomůže všem. Mám radost, že 
po hromadě papírování se česká 
Nadace Plant-for-the-Planet roz-
jela a loni na podzim jsme společ-
ně s hlavním městem sázeli třešně 
v  sadu Třešňovka na pražském 

2. příběh 

Hedvika
Stachovcová

Šestnáctiletá Hedvika studu-
je ostravské Wichterlovo 
gymnázium. Ambasador-

kou Plant-for-the-Planet se stala 
v roce 2016. Vede skautský oddíl, 
hraje na klavír a maluje. 

Jsem blázen  
do přírody

„K lásce k přírodě mě vedli už ro-
diče, milovala jsem léto u babičky 
v Krkonoších. Měla chatu v sedle, 
kde byly nízké smrčky, všude borův-
čí a menší skalní útvary, po kterých 
jsem ráda lezla. Já byla vždycky tak 
trochu blázen. U nás neběžely po-
hádky, ale dokumenty o tropických 
pralesích. Přírodu vnímám jako 
naši nedílnou součást. Můžeme být 
zalezlí ve svých domech a městech, 
ale i tak ovlivňuje celý náš život. 
A čím dřív pochopíme, jak funguje, 
a naučíme se žít v souladu s tím 
komplikovaným systémem, tím lépe 
pro nás,“ vysvětluje Hedvika, kte-
rou velmi zaujal spolužák Šimon 
Michalčík, když ve škole vyprávěl 

Jarově. Časem by Praha měla mít 
o milion stromů víc. Podobné akce, 
i když v jiném rozsahu, se chystají 
v Brně, Ostravě a Olomouci. Nej-
větší radost mám, když vidím, jak 
si děti vlastnoručně zasazených 
stromů cení,“ chválí mladou ge-
neraci „stromový aktivista“, jak 
mu s oblibou říká textař Michal 
Horáček, který s ním založil čes-
kou pobočku nadace. 

● Lidé kolem mě

ZASAĎTE 
SI VLASTNÍ 
STROM 

Žije střídavě v  Ostravě a 
v britském Coventry. Na 
univerzitě ve Warwicku 

studuje globální udržitelný roz-
voj a byznys. V roce 2015 založil 
v Česku pobočku mezinárodní 
organizace Plant-for-the-Planet. 
Pořádá různé vzdělávací akce pro 
děti, se kterými zasadil už víc než 
500 stromů. 

Všechno to 
začal malý kluk

„Jednou jsem v  televizi zahlé-
dl film o  devítiletém Felixovi, 
kterému se nelíbila probíhající 
klimatická krize. Z biologie znal 
jeden základní fakt, totiž že stro-
my a  zeleň umí přeměnit oxid 
uhličitý na kyslík. A napadlo ho 
úplně jednoduché řešení. Sázet 
stromy! Vyburcoval k tomu další 
děti a  školy mezi sebou začaly 
soutěžit, kdo těch stromů vysází 
víc. Až se to rozkřiklo a sázet se 
začalo po celé planetě. Tak vznik-
la Nadace Plant-for-the-Planet, 
která sází stromy po světě. Naše 
síť dětských ambasadorů má přes 

Práce v nadaci 
je pro Šimona 

skutečnou vášní.

Předsedou 
nadace v Česku
je známý textař.

✼ Celosvětová iniciativa 
dětí a mládeže vznikla 
v roce 2007 v Německu. 
✼ Její zásluhou bylo 
vysázeno už 13,6 miliard 
stromů.
✼ Organizaci podpořil 
třeba herec Harrison 
Ford, herec Ondřej 
Vetchý, nositelka 
Nobelovy ceny Wangari 
Maathai nebo monacký 
kníže Albert II.
✼ OSN organizaci vybízí 
k vysazení bilionu 
stromů, což může pohltit 
až dvě třetiny emisí CO2.
✼ Předpokládaný nárůst 
teploty o 2° C může 
sázení stromů odsunout 
až o 15 let, než budou 
k dispozici lepší 
technologie. 
✼ Organizace vyrábí své 
vlastní čokolády, které 
jsou uhlíkově neutrální.

PLANT-FOR- 
THE-PLANET

1. příběh 

Michalčík
Šimon



o tom, co stromy pro planetu a náš 
život znamenají.

Děti jsou  
moc šikovné 

„S několika spolužačkami jsme se 
k němu přidaly a dodnes působí-

xxxx xxxx xxx xxx

me v Nadaci Plant-for-the-Planet. 
Jednou za rok organizujeme akade-
mii, kde prezentujeme organizaci, 
pořádáme workshopy a asistenci 
při sázení. Stromy sázíme s dětmi 
ve věku kolem deseti až dvanác-
ti let, jsou šikovné, stačí jim dát 

INZERCE

  

✼ Vyberte si druh stromu, 
duby a buky jsou 
nejodolnější.
✼ Vezměte si s sebou rýč 
a lopatu. 
✼ Jámu vykopejte tak 
hluboko, jako je délka 
kořenů, ani větší ani 
menší, ale asi 4krát širší, 
než je kořenový obal. 
✼ Při kopání vyndejte drn 
(kořenový systém trávy).
✼ Stromek zasaďte rovně, 
nasypejte trochu hlíny, 
zalijte vodou a znovu 
zasypte, nevznikne tak 
vzduchová kapsa.

✼ Při práci ve dvou stačí, 
když jeden přihrnuje hlínu, 
druhý drží stromek a vždy 
s ním lehce zatřese.  
✼ Nepoužívejte hnůj ani 
chemické hnojivo, popálily 
by se kořeny. 
✼ Přilepšit můžete kyprou 
hlínou.  
✼ Až zahrabete kořeny, 
drn vraťte na místo.
✼ Stromek zalijte.    
✼ Kmen stromu chraňte 
proti okusu zvěře 
prodyšným drátěným, 
nebo plastovým pletivem, 
či kartónovým papírem.

POJĎTE DO TOHO S NÁMI

základní instrukce. Za dobu, 
kdy působím v  nadaci, jsme 
vysázeli kolem tři sta třiceti 
stromů. Stromečky kupujeme 
v zahradnictví, a protože naše 
podnebí neumožňuje růst stro-
mům velkou rychlostí, navíc 
v  suchu, které nás poslední 
dobou sužuje, sázíme na pod-
zim a na jaře,“ popisuje mladá 
ambasadora a dodává: „Jako 
jedinci toho moc nezmůžeme, 
zajímavá mi přijde podpora 
lokálních farmářů a  šetření 
vodou. Společnost se sice 
dívá dopředu, ale náš životní 
styl i průmysl zanechávají na 
planetě nezvratné stopy. Ať 
už jsou to plasty v oceánech 
nebo skleníkové plyny nad 
našimi městy.“ 

Každý může 
něco udělat

I když za znečištěním stojí 
hlavně průmyslové aglome-
race, Hedvika věří, že hodně věcí 
může ovlivnit každý z  nás. „Já 
sama skoro nejezdím autem, pre-

feruju MHD, šetřím vodou, maso 
jím jen dvakrát za měsíc. Planetu 
tím asi nezachráním, ale když nás 
bude víc, aspoň jí trochu ulevíme.“

„Společně toho 
zmůžeme hodně,“

říká Hedvika.


