Tomáš G. Masaryk v Rotterdamu
Vzpomínková slavnost na počest historického setkání v roce 1914
Sto let poté
Velvyslanec České republiky v Nizozemsku a velvyslanec Slovenské republiky v Nizozemsku nedávno
obdrželi první výtisk renomované Rotterdamské ročenky 2014. V ní popisuje Gert Andeweg, jak
pražský profesor Tomáš G. Masaryk, nositel tradice Jana Amose Komenského, vycestoval v září 1914
po vypuknutí první světové války do neutrálního Nizozemska, aby v tajnosti v rotterdamském hotelu
Weimar získal podporu pro svou vizi budoucnosti střední Evropy. Demokrat a humanista Masaryk
předestřel své myšlenky svému příteli, britskému novináři Robertu Seton-Watsonovi, který je dále
předal ministerstvům zahraničních věcí států Dohody. Po válce se v mírových ujednáních ukazuje, že
Masarykův příspěvek v hotelu měl prorockou povahu. Hranice nových států se totiž vinou podél linií,
které už o čtyři roky dříve nastínil Masaryk v hotelu Weimar pro novináře Seton-Watsona. Masaryk se
zároveň stává prvním prezidentem nově vznikajícího československého státu.
Památník
Abychom připomenuli toto historické setkání v Rotterdamu, rozhodli jsme se postavit památník na
místě, kde až do bombardování v roce 1940 stával hotel Weimar. Naše iniciativa vedla k živé
spolupráci také s Rotterdamským centrem pro vizuální umění (Centrum beeldende kunst, CBK), které
pověřilo umělce Hanse Citroena, aby památník navrhnul. Jeho umístění se nyní plánuje a realizace je
v plném proudu.
Poděkování
Velmi děkujeme našim sponzorům a členům iniciativy, kterými jsou:
 Gert Andeweg, který se zabýval touto událostí;
 město Rotterdam, které souhlasilo s naším projektem;
 Výtvarné umění a veřejný prostor (Beeldende kunst en openbare ruimte), součást CBK, která
uhradila náklady za návrh památníku a podpořila projekt;
 Nadace Muzea J. A. Komenského v Naardenu (Comeniusmuseum in Naarden), budoucí
vlastník památníku;
 velvyslanec České republiky v Nizozemsku a velvyslanec Slovenské republiky v Nizozemsku ,
kteří na projekt pozitivně zareagovali;
 Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky, který naši iniciativu ocenil;
 České centrum v Rotterdamu, které iniciativu podporuje;
 rotterdamská čtvrť Stadsdriehoek, která projekt nadšeně přijala.
Jak projekt podpořit finančně?
Doufáme, že dílo Hanse Citroena budeme moci představit na podzim 2015. Stále jsou však potřeba
prostředky na přípravu památníku a organizaci jeho slavnostního odhalení. Pokud máte zájem se
finančně na projektu podílet, neváhejte se na nás obrátit a my vám poskytneme další informace.
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