
ke znovuodhalení
památníku Jana Masaryka
v rámci rekonstrukce parku Rigot kantonem Ženeva

14. září 2020 | 17.30 | Av. de la Paix 10,
Ženeva

P O Z V Á N K A

RSVP do 10. září 2020 na sekretariat.zeneva@gmail.com 



Antonio Hodgers
Prezident Republiky a Kantonu Ženeva 

Michaela Marksová 
náměstkyně ministra zahraničích věcí

Jiří Oberfalzer 
místopředseda Senátu České republiky

Tomáš Czernin
Předseda Stálé komise Senátu pro krajany
žijící v zahraničí

Kateřina Fialková 
velvyslankyně České republiky ve Švýcarsku

Alexander Micovčin
velvyslanec Slovenské republiky ve Švýcarsku

Petr Gajdušek 
velvyslanec a stálý představitel České
republiky při OSN

Juraj Podhorský 
velvyslanec a stálý představitel Slovenské
republiky při OSN

ČESTNÍ HOSTÉ 



Přivítání hostů Pierrem Allanem, prezidentem Nadace Jan Masaryk.

Proslovy čestných hostů. 

Vzpomínky na rodinu Masaryků Libuší Paukert-Lehar.

Proslov Jaroslava Havelky, čestného předsedy spolku Beseda Slovan a
místopředsedy Svazu spolků Čechů a Slováků ve Švýcarsku.

Odhalení děkovné desky Čechů a Slováků.

Odhalení revitalizovaného monumentu Jana Masaryka.

Závěrečná slova, slavnostní přípitek a malé občerstvení.

Čestní hosté jsou zváni na večeři v hotelu Intercontinental. Ostatní
účastnící jsou vítáni připojit se na vlastní náklady (prosíme o potvrzení
přes RSVP).

PROGRAM 



Jan Masaryk, narozen 14. září 1886, byl československý diplomat a politik, syn prvního
československého prezidenta T.G. Masaryka. V letech 1940-1948 zastával post ministra
zahraničních věcí Československa. V Ženevě byl v letech 1946-1947 prvním prezidentem
Světového sdružení OSN (WFUNA). Často navštěvoval Ženevu, kde od roku 1914 žila jeho
sestra Olga, provdaná za ženevského lékaře Henri J. Revilliod.

ŽIVOT JANA MASARYKA

NADACE JAN MASARYK
Založena v roce 1956 WFUNA s dodnes
nezměnými cíly, a to přispět podpoře
mezinárodního povědomí a pochopení; pomoct
organizovat kurzy a výzkum týkající se OSN a
jeho specializovaných agentur; a uchovat
památku Jana Masaryka. „Z  titulu ministra zahraničních věcí a

vedoucího československé delegace
na konferenci v San Francisku byl
Jan Masaryk zcela bez nadsázky

jedním ze zakladetelů
OSN. Byl jedním z nejvěrnějších
zastánců hodnot Charty OSN,

hodnot demokracie, lidských práv a
míru založeného na kolektivní

bezpečnosti.“

BÝVALÝ GENERÁLNÍ
TAJEMNÍK OSN KOFI ANNAN

řekl v Praze 1999 o Janu Masarykovi:

BESEDA SLOVAN
Beseda Slovan je sdružením českých a
slovenských krajanů, žijících v Ženevě a okolí.
Byla založena v roce 1901 s původním cílem
zjednodušit organizaci jejich zájmových
činností. Později se zapojila i do politických
aktivit, spojených s bojem za svobodu a
demokracii, a podporovala úsilí T.G. Masaryka.


