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Ostrava – město latině zaslíbené
První říjnový víkend patřil již tradičně na domácí scéně Ostravě. Tým kolem Františka
Dávidka organizoval již 20. ročník Czech Dance Open. Organizátoři se rozhodli pro letošní rok
uspořádat jako titulární soutěž Mistrovství světa v tanečním sportu kat. Senior I
v latinskoamerických tancích a domácí páry se jim odvděčily nejen hojnou účastí, ale
i skvělými výkony. Hned dva z nich byly v semifinále a jednomu z nich dokonce chyběl jediný
křížek k postupu do finále. Pár Milan Dufek – Romana Motlová obsadil 7. místo a pár Josef
Kukaň – Barbora Kukaň byl 13. Ve finále se zaskvěla se svým španělským partnerem česká
rodačka Eva Krejčířová.
Do Ostravy se sjelo na tuto populární otevřenou soutěž 81 tanečních párů z 22 zemí. Hned 23
tanečních párů ve startovní listině bylo z České republiky.
Nejlépe si z domácích vedl pár Milan Dufek – Romana
Motlová. Romana se radovala nejen z výsledku, ale
i z atmosféry v Ostravar Aréně. „Prožívali jsme to naplno.
Měli jsme kolem sebe fantastickou skupinu lidi, která nás
podporovala. Nejen z našeho klubu, ale celé i publikum.
A to se hned tančilo lépe. Cílem byl dostat do semifinále,
a to se splnilo. Finále byl sen. A skoro to vyšlo. Chyběl nám
1 křížek. Máme obrovskou radost a moc si toho vážíme. Je
to pro nás odpovědnost. Hlavně proto, že bylo MS doma
a doma je to vždy těžší. Ale díky fanouškům a vřelým lidem
v publiku se tančilo skvěle,“ nešetřila Romana superlativy.
Zajímalo nás, co mají oba společně ještě v plánu. „Letos
máme před sebou ještě hodně soutěží, včetně Mistrovství
ČR. Dokud bude zdraví sloužit, tak chceme tančit dál,
protože to oba milujeme a je to náš život. Moc bychom
chtěli poděkovat trenérům Evě a Petrovi Bartuňkovým
a Tomášovi Markovi a vůbec celému Maestru za podporu
a fandění a všem, kteří v hale byli, za vytvoření fantastické
atmosféry,“ uzavřela Romana.
Děkujeme za výkon a reprezentaci, gratulujeme ke skvělému výsledku a přejeme hodně zdraví
a dalších úspěchů.
Přestože nad stupni vítězů nevlála česká vlajka, radost z medaile nám přinesl výsledek české
rodačky reprezentující aktuálně se svým tanečním partnerem Španělsko, Evy Krejčířové. I ona
měla samozřejmě velkou radost a mísily se v ní velké emoce… „Všechno jsme prožívali
samozřejmě velmi silně. Mistrovství světa je mistrovství světa! Pro mě o to důležitější a srdcovější
záležitost, protože to bylo doma!“ Eva s Gerardem netančí dlouho, a přesto už mají medaili
z Mistrovství světa. Dařilo se jim už na prestižním German Open Championships, kde byli také
3. „Začali jsme spolu tančit na konci června a mojí podmínkou bylo jet právě toto mistrovství,
protože jsem možnost tančit mistrovství světa v ČR nikdy před tím neměla a je úplně jedno, že
tančím za Španělsko. Pořad jsem Češka a jsem na to hrdá! Tančit v Ostravě bylo skvělé, protože
nás přijela podpořit spousta lidi.“ Zajímali jsme se, jak se podařilo takto narychlo vyřešit ta

vzdálenost mezi ČR a Španělskem. „Vzhledem k tomu, že spolu tančíme 3 měsíce, ale dohromady
v podstatě asi tak dva, protože na tréninky pendlujeme mezi ČR a Španělskem, jsme chtěli co
nejlepší umístění. Ale stojíme nohami
pevně na zemi, takže cíl byl postup
do finále a dál se mělo vidět, jak to
sedne. Bedna byla takové skryté
přání. Nemůžeš jet na soutěž s
malým cílem, takže jsme naprosto
spokojení!“ Z Evy úplně čiší
obrovská energie. Chvíli neposedí,
je plná energie a stále usměvavá.
Zajímaly nás i plány do budoucna.
Kam hodlá tu energii dál směrovat…
„No příští rok první místo ne? Takže
teď hodně trénovat a jet na co nejvíce soutěží, co nám čas a finance dovolí. A potom také
mistrovství Španělska, které je někdy v květnu. Do té doby musíme tančit 6 národních soutěží,
abychom se mohli zúčastnit.“ Takže je to jasné. Máme se na co těšit. Děkujeme, přejeme hodně
úspěchů a hlavně radost z tance.

