
1900 26. 7. narozena ve švýcarském Badenu 
v kantonu Aargau.

1911 Přestěhování rodiny do Bruselu.

1920 Absolvovala v Bruselu učitelský ústav. 
Vrací se do Švýcarska, v Ženevě přijímá 
místo domácí učitelky a externě navště-
vuje Pedagogický institut J. J. Rousseaua.

1921–1925 Na doporučení Pedagogického in-
stitutu J. J. Rousseaua se stává učitelkou 
jazyků v anglickém dívčím penzionátu 
The Garden School nedaleko Londýna.

1923 Seznámila se s Hnutím pro mezinárodní 
smír (IFOR) – tlumočila na konferencích.

1926 Na mezinárodní konferenci Hnutí pro 
mezinárodní smír v německém Oberam-
mergau se setkává s Přemyslem Pittrem.

1927 První návštěva Prahy, seznámení s Pitt-
rovými přáteli usilujícími postavit útulek 
pro mládež na Žižkově.

1928 Trvalý pobyt v Praze.

1933 Otevřen Milíčův dům, zahájena intenzivní 
vzdělávací a výchovná činnost.

1938 Otevřena ozdravovna v Mýtě u Rokycan.
 • I po nacistické okupaci byly v Mýtě 

i v Milíčově domě vychovávány společně 
židovské u nežidovské děti bez ohledu 
na pokyny nadřízených úřadů. • Olga 
Fierzová a Přemysl Pitter navštěvují ži-
dovské rodiny a přinášejí jim potraviny.

Olga Fierzová

Život v datech
—



1945 Olga Fierzová s Přemyslem Pittrem or- 
ganizují záchrannou akci „zámky“, kde 
soustřeďují děti různých národností 
z německých koncentračních a českých 
internačních táborů (Štiřín, Olešovice, 
Kamenice, Lojovice, penzion Ládví).

 • R. Hegnauer z Mezinárodní civilní 
služby spolu se zástupci UNRRA navští- 
vili zachráněné děti na „zámcích“ s účin-
nou materiální pomocí.

1947 Akce „zámky“ ukončena. Záchrannou 
akcí prošlo 810 dětí.

1948 Milíčův dům byl převzat do správy 
Ústředním národním výborem v Praze.

1950 17. 2. odjíždí Olga Fierzová na pohřeb 
své sestry do Švýcarska. • Návrat zpět do 
Československa nebyl totalitními úřady 
povolen.

1951 Přemysl Pitter zbaven funkce ředitele Mi-
líčova domu a hrozí mu zatčení. • Olga 
Fierzová organizuje jeho útěk za hranice.

1951 23. 10. první setkání s Přemyslem Pittrem 
v emigraci v Mnichově.

1952–1962 Péče o české a slovenské emi-
granty v táboře Valka u Norimberka.

1962 Ukončena činnost v táboře Valka. Olga 
Fierzová odjíždí s Přemyslem Pittrem 
do švýcarského Affolternu am Albis.

 • V prosinci vydávají exilový časopis 
Hovory s pisateli.

1963–1976 24. 11. 1968 první shromáždění 
Husova sboru Čechů a Slováků. • 18. 9. 
1971 zakládají Československou doplňo-
vací školu. • Účast v Čs. společnosti pro 
vědy a umění ve Švýcarsku, v Masarykově 
fondu při Svazu čs. spolků ve Švýcarsku.

1968 Otevřeny hranice Švýcarska pro české 
a slovenské uprchlíky, kterým poskytují 
aktivní pomoc.

1976 15. 2. umírá v curyšské nemocnici Přemysl 
Pitter. Olga Fierzová převzala za P. Pittra 
medaili in memoriam v Kirnbachu od 
Johannes-Mathesius-Gesellschaft, pokra-
čuje ve vydávání Hovorů s pisateli a ro-
zesílá je exulantům a přátelům do celého 
světa i ilegálně do Československa.

1977 Založila ve Švýcarsku spolek MILIDU (Mi-
líčův dům). • 12. 1. oceněna izraelským 
vyznamenáním Medailí Spravedlivých.

1985 21. 5. k poctě Olgy Fierzové vysazen 
strom v Aleji spravedlivých (památník 
Yad Vashem v Jeruzalémě).

1989 S nadšením uvítala politické změny 
v Československu.

1990 Velmi pozitivně reaguje na novoroční 
projev prezidenta Václava Havla, který 

uveřejňuje v Hovorech s pisateli. • 16. 6. 
se uskutečnilo setkání bývalých dětí z akce 
„zámky“ a přátel Přemysla Pittra a Olgy 
Fierzové ve Štiříně. Olga Fierzová poslala 
účastníkům shromáždění, na kterém byl 
přítomen ministr školství, mládeže a tělo- 
výchovy ČR, poselství s pozdravem a du- 
chovním odkazem P. Pittra.

1990 17. 6. zemřela Olga Fierzová ve švýcar-
ském Afolternu am Albis. • 26. 6. obdr-
žela od Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR „ČESTNÉ UZNÁNÍ“ in 
memoriam za obětavou práci s dětmi 
a za věrné vlastenecké cítění s českým 
národem.

1991 Převezen archiv Přemysla Pittera a Olgy 
Fierzové ze Švýcarska do Pedagogic-
kého muzea J. A. Komenského v Praze. 
Archiv je zpřístupněn badatelské veřej- 
nosti. • 28. 10. P. Pitter obdržel in me-
moriam řád T. G. Masaryka.

1992 Vychází v Praze dokumentární kniha 
Olgy Fierzové „Dětské osudy“, v níž za- 
znamenává okolnosti a problémy práce 
s židovskými a německými dětmi v po-
válečných zámeckých ozdravovnách. 
Připravuje se rozšířené vydání této knihy 
v němčině.

1993 27. 3. byl uspořádán Pedagogickým mu-
zeem J. A. Komenského ve Valdštejnském 

paláci mezinárodní seminář „Přemysl 
Pitter – Život a dílo“.

1994 Založena Nadace Přemysla Pittra a Olgy 
Fierzové ve spolupráci s Pedagogickým 
muzeem J. A. Komenského a spolkem 
MILIDU v Curichu.

1995 28. 3. – 31. 12. prezentovalo Pedagogické 
muzeum J. A. Komenského v prostorách 
Valdštejnského paláce výstavu „Přemysl 
Pitter – Život – dílo – doba“. • Generální 
konference UNESCO zařadila 100. výročí 
narození Přemysla Pittra mezi světová 
kulturní výročí roku 1995. • 21. 6. se usku- 
tečnil slavnostní večer „K poctě Přemysla 
Pittra“ v aule Karolina pod záštitou rek- 
tora Univerzity Karlovy. • 22.–23. 6. pro- 
běhla na Univerzitě Karlově mezinárodní 
vědecká konference „Přemysl Pitter – život, 
dílo, doba“. • 24. 6. se účastnilo na zámku 
Štiřín setkání účastníků a pamětníků zá-
chranné akce „zámky“. Ministr kultury ČR 
Pavel Tigrid odhalil na zámku Štiřín pa-
mětní desku Přemyslu Pittrovi. • 5. 9. pre-
zidentu Václavu Havlovi byla předána me-
daile Přemysla Pittra na Pražském hradě.

2000 Olga Fierzová navržena na Státní vyzna-
menání ČR k 28. 10. 2000.


