Tisková zpráva
(převzato z oficiální tiskové zprávy WDSF 21.11.2014, doplněno komentářem prezidentky ČSTS, Evy
Bartuňkové u příležitosti vysílání filmu na ČTSport)

Film o Světových hrách tanečního sportu vyhrál hlavní cenu v Baku
Oficiální film WDSF o Světových hrách tanečního sportu 2013 v Kaohsiungu získal Zlatou cenu (Gold
Award) na Mezinárodním festivalu sportovních filmů v Baku.
WDSF pověřilo španělského režiséra Pedra Tora produkcí oficiálního filmu u příležitosti premiéry
Světových her tanečního sportu s vědomím, že vybralo nejlepší osobu pro tutu práci. Sport a hudba
jsou vášní Pedra, a obojí je základem multi-oborové sportovní události, která se poprvé konala
v Kaohsiungu v září 2013.
Pedrův film o osmistech vrcholových sportovcích a pěti soutěžních dnech v Kaohsiugu, byl poprvé
představen během výročního zasedání WDSF (WDSF General meeting) v Bukurešti v červnu 2014.
Všichni přítomní odměnili film nekonečně dlouhými ovacemi vstoje. Mnohem významnější však bylo
ocenění od vysílacích společností z celého světa, které přišlo zakrátko na to.
20. listopadu 2014 film získal Zlatou cenu na II. Festivalu sportovních filmů v Baku, hlavním městě
Ázerbajdžánu, pod záštitou ministerstva kultury, ministerstva mládeže a sportu a národního
olympijského výboru. Na festival se přihlásilo 130 produkcí z 33 zemí světa, mezinárodní porota, jíž
předsedal Dr. Florian Endre Gabor z Maďarska, z nich vybrala 48 na ocenění.
Zlatou cenu převzala jménem režiséra členka prezidia WDSF Heidi Goetz, reprezentující sportovní
organizaci jako producenta dokumentárního filmu. Ve své řeči Heidi Goetz, která stojí v čele Komise
pro komunikaci (WDSF Communication Commission), podělovala Pedrovi za to, že vytvořil film, který
ukazuje vášeň a pravou radost, které je tanec jako sport schopný generovat, a to formou kterou ještě
nikdo před tím nenastínil. Heidi Goetz také poděkovala komunikačnímu týmu WDSF, organizátorům
her, městu Kaohsiung, a televizní společnosti Famosa TV za její účast na tvorbě filmu “Tanči svůj
tanec” (“Do your dance”).
Carlos Freitag, president WDSF a Lukas Hinder, první viceprezident WDSF, reagovali na ocenění
gratulacemi celému komunikačnímu týmu WDSF.
Carlos Freitag napsal: “Toto vítězství zcela určitě pomůže v procesu získání partnera na další edici
Světových her tanečního sportu.”
Lukas Hinder: “Toto ocenění potvrzuje, že máme nejlepší lidi v našem týmu, a věřím, že brzy
dosáhneme dalších milníků v oblasti komunikace tanečního sportu.”
Komentář Evy Bartuňkové, prezidentky ČSTS u příležitosti vysílání filmu „Tanči svůj tanec“ na
ČTSport: „Ráda bych poděkovala WDSF za uskutečnění této mimořádné světové sportovní události,
komunikačnímu týmu WDSF za její profesionální zdokumentování, dále celé české výpravě za
skvělou reprezentaci, která je ve filmu nepřehlédnutelná, a v neposlední řadě České televizi, která
nám umožnila tento film přenést na televizní obrazovku pro české diváky.“

