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KONCERT
âESKÉHO A SLOVENSKÉHO

SDRUÎENÍ V KANADù
HOLD RODNÉ ZEMI

se koná v pátek 23. kvûtna, 2003
v 8.00 veãer v MacMillan Theatre,

Edward Johnson Building,
80 Queen’s Park, Toronto

(na jih od Ontario Museum).

Program
Konferenciér Jan Rube‰

âlenové Nového divadla
Zdenka Novotná a Pavel Král

recitují básnû Jaroslava Seiferta a Josefa Hory
 a Peter Hamva‰ a Maja Breinerová

recitují básnû Andreje Plávky a Milana Rúfuse.
Jana Fabiánová, doprovázená Josefem Musilem,

zpívá nûkolik písniãek, nakonec Krylovu “Bratfiíãku,
zavírej vrátka“.

Milan Ichniovsk˘
zpívá a hraje hrst slovensk˘ch písní.

Muzika na rohu
Jifií Grosman, Josef Musil, Lenka Nováková, Marie
FraÀková, Darren Moore, Tim Hamel, Tim Crease a

Bohdan Turok zpívají a hrají JeÏkovy skladby na
slova Jifiího Voskovce a Jana Wericha.

První ãást koncertu zakonãí
Peter Breiner

vlastní skladbou, Sonatina
z “42 000 Sonatin pro klavír.”

Druhou ãást zahájí
Small Chamber Harmony

Zdenka Jaro‰ová, Milan Bruner, Jaroslav Jarosil a
Kevin Manaugh  skladbami J.A. Plánického,

W.A. Mozarta a Bohuslava MartinÛ.

Montrealsk˘ baryton Karel Ludvík,
doprovázen˘ Derekem Bramptonem,

zpívá Dvofiákovy Biblické písnû
a árie z Prodané nevûsty a Rusalky.

Jaroslav Jarosil, doprovázen˘ Kathrinou Sametz,
hraje Dvofiákovu Humoresku.

Antonín Kubálek
 zakonãí koncert skladbami Antonína Dvofiáka a

Bedfiicha Smetany, Siluety  a Z ãesk̆ ch tancÛ

Koordinátorem programu
je Josef âermák s Brigitou Hamva‰ovou.

Vstupenky - $40.00, $30.00 a $20.00 - laskavû objednejte
na adrese Czech and Slovak Association of Canada,

740 Spadina Avenue, Toronto, Ontario, M5S 2J2 nebo

E-mailem: csskho@interlog.com;
telefonem: 416/925-2241;

faxem 416/925-1940.

SLAVNOSTNÍ BANKET
u pfiíleÏitosti 55. Kongresu âSSK se koná  v sobotu 24. kvûtna 2003

v Colony Hotel, 89 Chestnut Street, Toronto
(za torontskou radnicí).

Koktejly v 18.00 hodin, veãefie v 19.00 hodin, k poslechu hraje E. Vokurka.
Po veãefii budou pfiedány Masarykovy ceny.

Vstupenky $55.00 na osobu
Vstupenky laskavû objednejte na adrese: Czech and Slovak Association of Canada, Toronto Branch,

740 Spadina Avenue, Torono, Ontario M5S 2J2

Franz Kafka a Kongres SdruÏení
Teprve pfii prohlíÏení digitálních fotografií z nedávné náv‰tûvy Prahy z jiÏ neexistujícího fotoaparátu, jsem si

v‰iml na náhrobku Franze Kafky rok narození 1883. Znamená to, Ïe od jeho narození uplynulo 120 let a pfií‰tí
rok to bude 80 rokÛ od jeho pfiedãasné smrti. Aãkoliv se Kafka narodil v Praze a je pohfiben na Îidovském
hfibitovû na Ol‰anech, je oznaãen v svûtové encyklopedii osobností Chambers Biographical Dictionary jako
rakousk˘ spisovatel. Kafka psal nûmecky, ale obãas pouÏil ãeské slovo nebo ãeskou vûtu. Jeho román Proces
je evidentnû situován do Prahy. Spolu s âapkem a Ha‰kem patfií k spisovatelÛm, ktefií vstoupili do historie
svûtové literatury. NedokáÏi si v‰ak pfiedstavit, Ïe by se nûco po Kafkovi jmenovalo, napfi. Kafkova ‰kola, ãi Ïe
by se udûlovaly Kafkovy ceny.
Pfii tom by si to tento praÏsk˘ rodák zaslouÏil. UÏ jen proto, Ïe málokdo byl v dobách komunismu tak na indexu

právû jako on. Jeho knihy mohly vycházet jen po krátkou dobu v ‰edesát˘ch letech a filmy podle nûj natoãené
bûÏely jen ve filmov˘ch klubech. Kafka dokázal dokonale popsat absurditu spoleãnosti, její byrokratické
mechanismy, osamûlost jedince, kter˘ se snaÏí do tohoto systému proniknout. JenÏe pádem komunismu
nezmizela osamûlost lidí. Problémy, o kter˘ch Franz Kafka psal témûfi pfied sto lety jsou zde stále.
Pfiímo kafkovsky znûly nûkteré absurdity minulého reÏimu: Napfiíklad v Îenevû byl ãesk˘ zástupce YMCY,

která v‰ak v âeskoslovensku neexistovala. Práce státní bezpeãnosti pfiipomínala velice nápadnû ãinnost
hlídaãÛ v Kafkovû Procesu. Získat odpovûì od nûjaké instituce bylo stejnû nemoÏné jako pro pana K. dostat
se do zámku. Mnoho institucí bylo naprosto samoúãeln˘ch a nemûly smysl.
V tûchto dnech se schází Kongres âSSK. Organizace, která skuteãnû nebyla v minulosti zbyteãná. Sám jsem

se díky SdruÏení dostal kdysi do Kanady. SdruÏení pomáhalo novû pfiíchozím. Patfiilo zkrátka do skupiny
organizací, o kter˘ch se dalo fiíci, Ïe nebyly zbyteãné. Naposledy se to projevilo pfii loÀsk˘ch povodních. Pfiesto
v‰e je dnes jaksi na rozcestí. Otázkou je dal‰í existence tohoto seskupení a hlavnû jeho smysl. Velice lehko se
mÛÏe stát, Ïe se ze SdruÏení stane právû kafkovská organizace nebo organizace dÛchodcÛ. MÛÏe se stát nûco
podobného, co se stalo s YMCOU v âeskoslovensku: Îe zde bude organizace, která bude reprezentovat
neexistující ãeskou a slovenskou komunitu. Aby k tomu nedo‰lo, je zapotfiebí aby tento Kongres byl sv˘m
zpÛsobem resuscitaãní, oÏivující, aby se âSSK zaãalo opût zab˘vat problémy mlad˘ch, novû pfiíchozích, tûch,
co pfii‰li po roce 1989, aby znovu zdÛraznilo dva hlavní poÏadavky: uzákonûní dvojího obãanství a zru‰ení víz.
Pokud totiÏ mlad‰í generace nebude mít pocit, Ïe je zde organizace, která se za nû bere, bude pokládat SdruÏení
za kafkovskou organizaci a SdruÏení dfiíve nebo pozdûji zanikne. Ale‰ Bfiezina

***

Hrob Franze Kafky v Praze


