Úspěšné čtvrtletí 2018
Čas oddělil jednu čtvrtinu ze stále ještě čerstvého roku 2018 a lze konstatovat, že vzestup našeho
tanečního sportu, započatý skoro v polovině roku předchozího, se ve světovém měřítku nezastavil.
Pravda, nemáme ještě žádnou „Zlatou Ester“ a proběhly teprve čtyři „pouhé“ evropské
šampionáty, ale nedá se popřít, že uvedená vzestupná tendence pokračuje.
Nejzářivějším příkladem je druhé místo našeho nejlepšího páru David Odstrčil – Tara Bohak
na březnovém Mistrovství Evropy dospělých WDSF v desítce. Vezmeme-li v úvahu, že na MS
kombinace v posledních dvou letech bylo ve finále vždy pět Evropanů, nelze přehlédnout, že post
prvých evropských vicemistrů je i ve světovém měřítku senzace. Navíc je nutno podotknout, že
David s Tarou tu podali vynikající výkon, zejména ve standardních tancích.
Někdo možná teď namítne, že na evropském mistrovství právě ve standardu se David a Tara
umístili až na 15. příčce, zatímco loni obsadili v semifinále 11. místo. Nu ano, ale okolnosti týkající
se zdravotního stavu Tary – hlavně v druhé polovině uplynulého roku – pozastavily jejich vzestup,
což se po MS projevilo i na letošním únorovém ME. Tím, že se intenzivně připravovali na desítku,
museli rozložit úsilí mezi dvě disciplíny, které mají diametrálně rozdílný charakter, přičemž síly
na STT často „užírá“ únava z LAT. Mezi jejich celkem úspěšné výsledky zle zařadit i 18. místo
na Grand Slamu v Helsinkách, kde nechyběl ani jeden z top dvaceti párů světového ranklistu (mezi
nimi je zvláště hodně ruských dvojic).
Ostatně ve standardním World Open WDSF v Brně se David s Tarou postarali o vynikající výsledek
svým třetím místem, a to před páry, které je na ME porazily (třeba Pasquale Farina – Sofie Koborg,
kteří byli na ME v semifinále).
Mimo to jsem ještě přesvědčen, že, kdyby se Miroslav Hýža a Dominika Feglová zúčastnili
zmíněného ME, určitě by vylepšili svoji pošramocenou pověst z loňského MS. Ti svým nádherným
rozlučkovým výkonem na třineckém MČR 2018 ve STT přímo nadchli publikum a mne, přiznám se,
až dojali. Byl jsem hrdý, že jsem mohl s tímto párem v poslední době trénovat a rád jsem si
vzpomněl, jak si Mirek mých rad, už jako malý chlapec, považoval.
Vraťme se však k další evropské scéně. Tím mám na mysli především Mistrovství Evropy WDSF
mládeže v latinskoamerických tancích v Soči. Svým 11. místem prokázali Jakub Brück s Annou
Riebauerovou svoji příslušnost ke světové extratřídě i v dílčí složce kombinace. Na vlastním ME
jsem je sice tančit neviděl, ale jejich výkonem jsem byl velmi potěšen na Brno Open. Skončili tam
druzí za vicemistry Evropy (Vladislav Untu - Polina Baryshnikova z Moldávie) a vynikali především
jistotou všech postavení a mimořádným vybalancováním pohybu. Za jejich zády zůstali i Karolis
Burneikis – Izabele Sekaite – na ME osmí!!! To svědčí o tom, že kvůli neúčasti na MS 2017 (to se
konalo současně s desítkou) byli Jakub s Aničkou na letošním ME určitým způsobem znevýhodněni.
Marian Hlaváč s Terezkou Maturovou si sice oproti loňskému Mistrovství světa o jedno místečko
pohoršili (na ME byli 15.), ovšem oproti MS, poněkud oslabenému zmíněnou desítkou, tady na ME
nikdo nechyběl.
S mírnými rozpaky jsem přijal ohodnocení výkonu našich dvou standardních formací na sočském
ME WDSF 2018 v této krásné kategorii. Formace byly kdysi naší chloubou (STYL JP, Metronom,
VŽKG Ostrava), a tak jestliže týmy TK Starlet Brno s TK Chvaletice uzavíraly výsledkovou listinu
na 7. a 8. místě (jako jediní vyřazení v 1. kole), nezbývá než jim popřát více kuráže a chuti ke

zlepšování. Na pováženou je o to, že v latinskoamerické soutěži nejsme schopni na MS vyslat
žádnou reprezentační formaci.
Také z dosud proběhlých republikových mistrovství 2018 jsem si odnesl dojem, že výkony ve
standardu i latině byly lepší než loni. Rekordmany v počtu titulů (čtyři – LA, ST, 10 mládež + LA 21)
se stali již zmínění reprezentanti Dvectis DSP Kometa Brno, Jakub Brück – Anna Riebauerová. Tři
tituly získali jejich kluboví kolegové Jonáš Tománek – Lucie Růžičková (LA, ST, 10 Junioři II) a aby
toho všeho nebylo pro Kometu málo, David Odstrčil s Tarou Bohak ovládli dva nejvyšší stupně
dospělých (ST, 10). Pro Olymp Olomouc získali dva mistrovské tituly Roman Pecha a Eliška Koldová
(ST, 10). Jednu zlatou a jednu stříbrnou si vydobyl pár Cool Dance Marek Bureš – Anastasiia
Iermolenko (LA a 10). Stříbrní ze STT Mirek s Dominikou se tedy rozloučili s aktivní činností a Mirek
se chce plně věnovat trenérské práci, ve které má již nyní pozoruhodné výsledky.
Ze stejných důvodů, vítězstvím v PD standardu, ukončili svoji dlouholetou velmi úspěšnou soutěžní
činnost Martin Dvořák – Zuzana Šilhánová. Reprezentovali, na MČR velice silný, MZ Dance Team.
Potěšilo mne, že se Martin ve své řeči a písemném prohlášení na webových stránkách zmínil
i o mně coby bývalém trenérovi. Přeji tedy Martinovi i Zuzce mnoho štěstí v jejich další činnosti pro
rozvoj našeho sportovního tance.
Neviděl jsem sice Mistrovství ČR 2018 v 10 tancích na vlastní oči, ale těšily mne informace, že
naším vicemistrům Evropy Davidovi a Taře, kteří na MČR kombinaci vyhráli, byl důstojným
soupeřem již zmíněný pár Marek Bureš – Anastasia Iermolenko. Ti byli mimo jiné na latinském
Grand Slamu v Helsinkách 17. v úžasně nabité konkurenci.
Věřím, že vzestup naznačený v prvém kvartále bude ještě strměji pokračovat!
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