Největší taneční událost roku
V pátek se do Olomouce sjedou nejlepší světové páry, aby se utkaly na mistrovství Evropy ve
standardních tancích. Soutěž zaštítila ministryně školství a sportu Kateřina Valachová, která
nevyloučila osobní účast na šampionátu, pokud jí to aktuální politická situace dovolí.
Na Hanou padla volba i díky tomu, že Olomouc je evropským městem sportu pro rok 2017.
A vlastně za to může trochu i náhoda.
„Při kontrole nominací našich reprezentačních párů jsme s prezidentem ČSTS zhruba v únoru
zjistili, že toto mistrovství není zatím vůbec vypsáno. Rozhodli jsme se, že se této akce
ujmeme,“ říká předseda organizačního výboru a člen výkonné rady ČSTS František Dávidek.
Olomouc se nabízela také proto, že v příhodném květnovém termínu (mistrovství Evropy
probíhají vždy v první půli roku a mistrovství světa v té druhé) se na zdejším Výstavišti Flora
pravidelně koná mezinárodní soutěž okruhu WDSF. Její součástí bude právě prestižní
evropský šampionát, a to v pátek odpoledne.
Každý evropský taneční svaz může na šampionát vyslat dva
reprezentační páry. Do Olomouce tak přijede současná taneční
špička, v jejímž čele se bude o obhajobu titulu mistra Evropy
ucházet ruský pár Dmitrij Žarkov– Olga Kulikova. Česko budou
reprezentovat trojnásobní mistři republiky David Odstrčil –
Tara Bohak (loni na ME ve Wroclavi 25.) a také vicemistři
Michal Drha – Klára Zámečníková (loni na děleném 35. místě).
Celkově by se v rámci mistrovství Evropy mělo na parketu představit zhruba šedesát párů.
Prezident ČSTS Petr Odstrčil očekává napínavý souboj o vítězství, do kterého ovšem Češi
nejspíše nezasáhnou.
„Poslední GrandSlam počátkem dubna ve Wuhanu vyhrál Žarkov z Ruska nad Segatorim
z Německa jen o 0,042 bodu! Přitom Žarkov vyhrál waltz a slowfox, Segatori tango a valčík
a za quickstep měli oba stejně 39,125 bodů! Průběh musel být velmi napínavý, protože
Segatori vedl po tangu o 0,01 bodu, ve valčíku náskok ještě zvětšil, ale Žarkov vše strhnul
na svoji stranu ve slowfoxu, a to i přes zjevnou nepřízeň dvou porotců! Chápeme Horsta Beera
z Německa, ale ostudný výkon podal Mirca Gavrila z Rumunska, který Žarkovovi dával
nejhorší hodnocení,“ nechává Petr Odstrčil nahlédnout do zákulisí. Tento souboj se podle něj
v Olomouci opakovat nebude, protože Segatori za Německo
nenastoupí. „Bude to tedy souboj Žarkova s Litevci a
Gallupem z Itálie,“ předpovídá prezident svazu.
Na mistrovství Evropy navazuje po oba víkendové dny již
tradiční 4. ročník mezinárodní taneční soutěže 4th Bandi
OK Dance Open. V sobotu jsou na programu standardní
tance pro hlavní kategorii a seniory, latinskoamerické pro
juniorské a mládežnické páry. V neděli se disciplíny vymění – tedy dospělí budou tančit tance
latinskoamerické a junioři a mládežníci standard. A jedna potěšující zpráva pro soutěžící:
všechny starty WDSF jsou naplánovány na odpoledne a večer, žádný na brzké ráno.
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