Životní jubileum prezidenta ČSTS
Petr Odstrčil je jméno, které dlouhá desetiletí rezonuje v celém tanečním světě. A to nejen
v českém, ale i mezinárodním. Dnes oslaví 70 let svého úspěšného života.
Tanci se začal věnovat v roce 1967, jeho prvním „klubem“ byla skupina Duban, což byla
zkratka pro Dušanovu bandu, kterou vedl pan Dušan Maděra. Zhruba po třech letech začal
tančit se svou celoživotní partnerkou Marcelou. Spolu to dotáhli do výkonnostní třidy A
ve standardu i v latině a mezi seniory získali bronz na Mistrovství ČR.
S Marcelou také založili klub Impuls Brno, kde vychovali spoustu úspěšných tanečníků.
V roce 1971 se jim narodil syn Martin a o čtyři roky později dcera Kamila – z obou vyrostli
úspěšní tanečníci a dnes pracují jako trenéři s
vynikajícími výsledky.
Postupně se Petr Odstrčil začal čím dál více
angažovat i na úrovni celosvazové, velmi výrazně se
podílel mimo jiné na vývoji a struktuře legislativy.
Je duchovním otcem projektu Sportovního centra
mládeže, který se posléze transformoval do
projektu Sportovně talentovaná mládež, a také se
spolupodílel na založení trenérských studií při
Univerzitě Karlově a Univerzitě Palackého.
Na mezinárodní úrovni působil v prezidiu IDSF a byl zástupcem generálního sekretáře IDSF
(dnes WDSF). Spolu s Natašou Ambrož pracoval na vytvoření dress code WDSF, dnes se
aktivně podílí na vývoji systému hodnocení a je autorem nových modelů soutěží, jako je
například battle systém schválený pro soutěže PD WDSF.
Petr Odstrčil byl ve funkci prezidenta ČSTS celá čtyři funkční období po sobě, a to v letech
1999 – 2011. V tandemu se svým viceprezidentem Petrem Barnatem st. se zasloužil o rozvoj
soutěžního a informačního systému.
Po změně ve vedení svazu se na české scéně stáhnul trošku do ústraní, zato velmi aktivní
zůstal na úrovni mezinárodní.
V roce 2012 byl za celoživotní přínos tanečnímu sportu uveden do Síně slávy ČSTS. Ve stejné
době pak v rámci vyhlášení nejlepších sportovců Jihomoravského kraje za rok 2012 převzal
významné ocenění za celoživotní přínos jihomoravskému sportu.
Na českou funkcionářskou scénu se vrátil na začátku roku 2016, kdy vstoupil jako moderátor
mezi dvě znesvářené skupiny a od té doby vede svaz dosud.
Za zmínku však stojí i jeho „netaneční“ záliby: doma je velký kutil, který rád vyrábí nábytek
a běžně jej potkáte v montérkách a se svářecí pistolí v ruce. Vystudoval elektrotechniku
na VUT, což posléze zúročil právě v tanečním světě: to on stojí za vybudováním světelného
parku pro taneční soutěže, to on sám vyrobil scénu pro Brno Open.
Petře, jménem celého vedení tanečního svazu, všech kolegů a členské základny za všechno,
co jste pro český tanec udělal, Vám ze srdce děkujeme. A do dalších let přejeme pevné zdraví,
svěžího ducha a hodně radostných zážitků.
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