28. září 2019, Petr Barnat

Bronzová mládežnická radost
V hlavním městě našeho bratrského státu, ve slovenské Bratislavě, se v sobotu 21. září konala
soutěž Mistrovství Evropy v tanečním sportu – kombinace 10 tanců kategorie Mládež.
V českých barvách nás zastupoval ostřílený reprezentant Jakub Brück s partnerkou Marinou
Makarenko. V silné konkurenci se jim podařilo stanout na stupních vítězů a získali
bronzové medaile za 3. místo. Vyhrál favorizovaný a suverénní moldavský pár Vladislav
Untu – Polina Baryshnikova před ruským párem Yaroslav Kiselev – Sofia Philipchuk.
Jakub tancuje s Marinou 10 měsíců a už mají medaili z titulární soutěže! Nemusíme
sáhodlouze popisovat, jak je složitá koordinace aktivit a času tanečních partnerů, když jejich
domovy dělí tisíce kilometrů, vízová povinnost a další věci.
Tento taneční desetiboj je obdivuhodná disciplína. Je skvělé
pozorovat, na jak vysoké kvalitativní úrovni jsou špičkové páry
schopny tančit latinu i standard.
Z Kubova výrazu v tváři na stupních vítězů jsme trochu četli
drobné zklamání z 3. místa, ale to bývá u sportovců velmi zdravé.
Každý chce vyhrát a stanout na stupni nejvyšším.
„Já měl vždy vyšší nebo spíš vysoké cíle. Ještě i s předchozí taneční
partnerkou, než jsme se rozešli... Po rozchodu s Annou se otevřely
nové možnosti, jako třeba tančit s partnerkou z Ruska, což byl jeden
z mých snů v taneční kariéře. A tak asi po měsíční pauze jsme se dali
dohromady s Marinou a začali jsme si na sebe zvykat. Trochu nám
to znepříjemnil fakt, že jsme museli rychle nasbírat body do českého
ranklistu, abychom mohli jet národní šampionáty a kvalifikovat se
na všechny mezinárodní titulární soutěže. Naštěstí se nám to
povedlo. Chtěl jsem sice skončit druhý, ale i tak jsem strašně rád, že
to cinklo a máme medaili z mistrovství Evropy, protože to rozhodně jednoduché to není...“
Nutno podotknout, že nejen, že se Kubovi s Marinou podařilo nejen se na mistrovství ČR
dostat, ale ono se jim je podařilo všechny vyhrát – zvítězili na začátku února ve standardu
v Praze, na konci února v latině ve Zlíně i poslední březnovou sobotu v kombinaci 10 tanců
v Roudnici nad Labem. A mohla začít příprava na mezinárodní titulární soutěže.
V Bratislavě podal Kuba s Marinou skvělý výkon, byla na nich viditelná
radost z tance a medaili si zasloužili. I díky tomu, že to do Bratislavy není
z Brna daleko, byla v Národním tenisovém centru, které se změnilo na
víkend na taneční centrum, spousta českých fanoušků, a to nejen z
mateřského klubu Dvectis DSP Kometa Brno, ale fandili i další. Chvílemi to
vypadalo, že i větší než domácí slovenský pár, který se také dostal do finále.
Čeští fanoušci se spojili a vytvořili pěknou atmosféru.
Kubovi s Marinou děkujeme za skvělou reprezentaci, moc gratulujeme
a přejeme hodně dalších úspěchů.

