10. září 2019, Petr Barnat

Úspěšný český reprezentační víkend
v Moskvě
O víkendu se konaly v Moskvě soutěže mistrovství světa v tanečním sportu, a to hned
ve dvou kategoriích. V latinskoamerických tancích hlavní věkové kategorie Dospělí
a formací ve standardních tancích. V obou soutěžích měla Česká republika po dvou
zástupcích.
V latinskoamerických tancích nás reprezentovaly páry George Eduard Sutu – Tereza
Florová a pár Marek Bureš – Anastasiia Iermolenko. V soutěži formací nás
reprezentovaly taneční kluby Danza Brno a TK TŠ Starlet Brno.
O překvapení, historický úspěch a velkou českou radost se postarala formace Danza
Brno, která se při své premiéře na světovém šampionátu dostala do šestičlenného finále,
aby v konečném účtování obsadila skvělé 5. místo.
Vyhrála domácí ruská formace Vera Tyumen Standard Team, před stříbrnou další ruskou
formací Duet Perm a dvěma německými formacemi – TSC Schwarz-Gold d. ASC
Göttingen 1846 na 3. místě a Braunschweiger TSC na místě 4. Formace TK TŠ Startlet
Brno obsadila 10. místo.
Na tento finálový úspěch čekaly formace přes 20 let. Petr Pohlodek, který formaci provázel
a posílal nám v průběhu víkendu aktuální informace, zhodnotil počínání nové brněnské
formace následovně: „Jsme
velmi spokojeni. Nevěděli jsme, co
můžeme očekávat, jelikož jsme
na MS byli poprvé a jeli vlastně z
pozice náhradníků, jelikož na
českém šampionátu jsme skončili
na 3. příčce. Na trénink nebylo moc
času, protože nominace došla na
poslední chvíli a sjednotit
tréninkový plán pro 16 lidí je v létě
obzvlášť náročné. Právě i proto si
toho výsledku opravdu moc vážíme.
Když se po semifinále na tabuli
ukázal seznam formací, hned jsme
nechápali, že jsme opravdu
postoupili do finále. Asi 20 minut
jsme zjišťovali, zda to tak opravdu je a zda se můžeme radovat nebo ne. Celá soutěž se
odehrávala ve velké sportovní hale, kam jsme se podívali už den předem na prostorovou zkoušku.
V semifinále v hale ještě moc diváků nebylo, ale na finále, které bylo před finále mistrovství světa
v latině, se hala už naplnila a publikum bylo skvělé. Moc děkujeme i druhému českému týmu za
podporu“.

Petr pozitivně hodnotil i organizaci celé soutěže. „Soutěž byla v duchu ruské preciznosti
a vše fungovalo, tak jak mělo. Po celou dobu jsme měli přiděleného našeho “průvodce”, který vše

zajišťoval, všude nás doprovázel a zjišťoval a vyřizoval vše důležité. Celá soutěž tak pro nás byla
bez stresu a mohli jsme se soustředit na náš výkon a užívat si atmosféru celého MS“.

Nemohli jsme se nezeptat na budoucnost… „V současné době se budeme připravovat na blížící
Mistrovství ČR do Ústí nad Labem, na které se již teď moc těšíme. Uděláme maximum pro to,
abychom se ještě zdokonalovali a Českou republiku reprezentovali na MS třeba i příští rok.
Také zvažujeme účast na Blackpool dance festival v roce 2020“.
V Moskvě si polepšili ve srovnání s loňskem čeští zástupci i v párových disciplínách
v latinskoamerických tancích. Jen pro osvěžení si připomeňme, že na loňském domácím
světovém šampionátu v Ostravě skončil pár Bureš – Iermolenko 21. a pár Gál –
Karásková 22. Letos si pár Marek Bureš – Anastasiia Iermolenko polepšil o celých 5
míst a skončil 16. a hned za ním, na 17. místě skončil pár George Eduard Sutu – Tereza
Florová. České páry od sebe dělil
v hodnocení neuvěřitelně malý rozdíl –
0,084 bodu.
Marek vyjádřil velkou spokojenost
i s organizací šampionátu. „Mistrovství
bylo opravdu super. Musím říci, že
organizace byla na skvělé úrovni. Vše
zařízeno... Hotel postaven k MS
ve fotbalu, takže pěkné prostorné
pokoje. Vše nové, čisté. Na soutěži byl
připraven i catering pro páry. Hala byla
vyprodaná. Pro Rusy to byla akce roku,
takže atmosféra skvělá. Bylo prima, že jsme se tam blíže seznámili i s formacemi z Brna,
takže jsme si na večerní ceremonii udělali takový český ostrůvek a všechny oficiality nám
lépe utekly. MS jsme si velice užili“, uzavřel Marek Bureš.
Tereza Florová se nám svěřila, že
„výkon nebyl podle očekávání a byl
ovlivněn zraněním, které se nelepší. První
kolo bylo dobré. Druhé kolo, kde jsme
chtěli zabrat, se nepovedlo podle našich
představ. Třetí kolo se nám podařilo
ukázat vše, co jsme chtěli, ale bohužel
už bylo pozdě. Atmosféra a publikum
bylo super, od druhého kola byla hala
plná lidí, takže se nám tancovalo super,
diváci s námi komunikovali a celkově
pořadatelé odvedli super práci. I co se
týče šaten a občerstvení pro veškeré
páry, o nás bylo nás velmi dobře
postaráno. Dále chceme pracovat na zlepšení, fyzické kondici a tvorbě jasnějšího vlastního
stylu“.
Oběma formacím i párů děkujeme za reprezentaci, gratulujeme, přejeme další úspěchy
a radost z tance.

