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âas plesÛ a masopustÛ
Vánoce jsou pryã a Velikonoce jsou daleko. Není ani období pÛstu, ale vánoãní svûtélka jiÏ zmizela. Noci se pomalu krátí, najednou si uvûdomujeme, Ïe svûtla je stále
víc. Jako kdybychom si chtûli zkrátit toto období. VÏdyÈ i únor má jen 28 dnÛ, kdyÏ není pfiestupn˘ rok jako letos. Je to období, kdy si kdysi krátil ãlovûk dlouhou chvíli
vyprávûním, ale ti bohat‰í také plesy. Ale to uÏ je dávno. Doba rozjímání a vyprávûní pfii draní pefií je dávno pryã. Pfiesto zde nûco zÛstalo, jako kdyby se lidem st˘skalo
po tûch ãasech, kdy si ãlovûk krátí dlouh˘ ãas a venku fiádí tfieskut˘ mráz.

VÏdy, kdyÏ sly‰ím o plese vybaví se mi film Vojna a mír
a Nata‰a Rostovová v roce 1805, kterou hraje Audrey
Hepburnová. Obãas vzpomenu i na svÛj maturitní ples,
ãi na dobu, kdy se vyrazilo na maturitní plesy spoluÏákÛ
ze základní ‰koly. Jako dûti kvûtin - hippies, jsme se
necítili vázáni spoleãensk˘mi konvencemi, ty platily
pouze pfii na‰em maturitním plese, ne v‰ak pfii plese
tûch druh˘ch; tam jsme se mohli vyfiádit a jít tfieba v
bíl˘ch kalhotách ãi v dÏínech.
Mûl jsem pocit, Ïe doba taneãních a plesÛ jiÏ dávno
minula a ejhle Kursy tance a spoleãenského chování
mají renezanci. Jakmile je dnes nûkde zápis do
taneãních, mládenci a panny jiÏ ãekají od ãasného rána
ve frontû. Dokonce v tûchto dnech chtûjí i v Montréalu
obnovit tento staroãesk˘ obyãej.
Stalo se jiÏ tradicí, Ïe v závûru ledna je Farní ples u
svatého Václava a v polovinû února sokolské ·ibfiinky.
Letos se mezi tyto dvû kratochvíle vklínil je‰tû televizní
ples The Golden Age Gala. Bylo pûkn˘m gestem od
farnosti svatého Václava, Ïe pfiesunula svÛj ples o
t˘den dfiíve, takÏe obû akce nekolidovaly.
·koda, Ïe Televizní ples byl narozdíl od
Svatováclavského v Mississauze, kam není snadné se
dostat mûstskou dopravou. Navíc v poslední dobû se
právû fiada hlavnû slovensk˘ch akcí odehrává v této
oblasti, takÏe zpohodlnûlí ToronÈané se pfii snûhov˘ch
vánicích nechají ãas od ãasu odradit závûjemi a
policejními protialkoholick˘mi kontrolami.
Ten, kdo se pfiece jen po vzoru pion˘rÛ Jacka Londona
bez psího spfieÏení dostal do Mississauga Grand

hudebník s trubkou pochází z vesnice s poetick˘m
názvem VíÈaz a dá se fiíci, Ïe zvítûzil i u pfiítomného
publika. Bûhem veãefie jsem se dovûdûl, Ïe zaãínal na
bicí, za kter˘mi ho nebylo vidût,  následoval akordeon,
odkud nebylo tûÏké pfiejít na klávesové nástroje. Z
Pre‰ova, pfies Ko‰ice a Michalovce pronikl i do
západního Slovenska, do Bratislavy. Následovalo
Rakousko a od roku 1997 zpívá profesionálnû. Pro ples
ho objevil Ján Kosiba, kdyÏ vystupoval v Chicagu. Jeho
Blueberry Hill byl nejlep‰í interpretací od roku 1965, kdy
jsem tuto písniãku sly‰el zpívat Louise Armstronga v
praÏské Lucernû. To v‰ak nebyl jeho slovensk˘ ctitel
je‰tû na svûtû. Tehdy Armstrongovi zazpíval spolu s
Evou Pilarovou trumpetista Jifií Jelínek Hallo Satchmo.
MoÏná, Ïe by bylo zajímavé, kdyby si tuto písniãku
Peter Armstrong Ondria rovnûÏ vyzkou‰el s Evou
Pilarovou a pak jsme to mohli porovnat.

Pfied ním v‰ak vystoupil Jirka Grosman a bûhem veãera
jsme si ho mohli poslechnout je‰tû nûkolikrát. Otázkou
je, pro koho byla vût‰ím záÏitkem módní pfiehlídka
Beaty Rajské, jestli pro muÏe nebo pro Ïeny. KaÏdá
skupina tuto kratochvíli chápe zcela jinak. MuÏe vût‰inou
potû‰í, kdyÏ toho má Ïena na sobû co nejménû, zatímco
Ïeny spí‰e hledí na jiné parametry. Beata Rajská se
pokusila o jak˘si kompromis, kter˘ jí vy‰el.

Banquet and Convention Centre, zakusil podobné pocity
jako dobyvatelé v roce 1905 v Dawson City. PfiipomeÀme
si, Ïe v té dobû zde Ïilo okolo 40000 obyvatel, zatímco
v roce 2006 jich tam bylo oficiálnû 1327, coÏ asi
odpovídá poãtu obyvatel Mississaugy na zaãátku století.
Chci tím fiíci, Ïe dostat se hezky do tepla, byl asi
podobn˘ pocit jako v Downtown Hotelu na Klondiku.
Ten, kdo se nezalekl vzdálenosti, byl v‰ak odmûnûn
nejen skvûl˘m biftekem k veãefii, ale i skvûlou hudbou;
vÏdyÈ sly‰et po pÛl století opût ArmstrongÛv hlas je
skuteãnû záÏitkem. Nebyl to sice Louis, ale Peter
Armstrong Ondria z v˘chodního Slovenska. Tento skvûl˘

Peter Armstrong Ondria

I takto se na plesu tančilo

Monika Stanislavová

Pokračování na str.7

NaĎA Urbánková


