GERMAN OPEN CHAMPIONSHIPS 2016 –
STUTTGART aneb že by blýskání na časy?
Vrcholné události, dalo by se říci, ještě před prázdninami, nám mnoho důvodů k radosti nepřinesly.
Jedině mládežníci (do 18 let) se na Mistrovství světa v Japonsku mohli pochlubit 15. a 23. místem,
zatímco latináři v dospělých na Mistrovství Evropy 2016 (Itálie – Rimini) v podstatě neuspěli a ve
standardu se, díky nepozornosti prvého páru při rozdělování skupin, čtyřiadvacítka na Mistrovství
Evropy ve Wroclavi po delší době nepodařila, když druhý pár vyloženě zklamal. Totéž lze prakticky říci
i o Juniorech II na Mistrovství světa Standard v Témešváru. O proto mne ve Stuttgartu zajímaly
především Grand Slamy uvedené kategorie dospělých a WDSF Open kategorie Mládež standard
(nedivím-li se, že z Juniorů II se do Stuttgartu na Standard neodvážil nikdo).
Nejprve tedy GOC z hlediska naší účasti…
Dlužno podotknout, že všechny soutěže ve Stuttgartu mají rozhodně mnohem nabitější (vyšší)
celkovou úroveň než titulárky, protože titulární soutěže mají povětšinou jen dvojnásobné účastenství
z každého státu (země).
Z toho důvodu byl postup do TOP25 našeho nejlepšího páru David Odstrčil – Tara Bohak ve WDSF
Grand Slam Standard vpravdě senzací (nakonec 24. místo) a dělené 68. – 71. místo Michala Drhy
s Klárou Zámečníkovou lze považovat ve srovnání s ME za posun vzhůru. Umístění do stovky je na
GOC ještě možno brát jako úspěšné představení (Miroslav Hýža – Domika Feglová – dělené 95. místo,
Tomáš Přikryl – Sanela Los Chovancová dělené 98.), ale další naši se už nějak příliš čím chlubit nemají.
Soutěž WDSF GrandSlam Latin zastihla Radka Muchu s Yanou Grishchenko zřejmě v lepší formě a
pohodě než Mistrovství Evropy. Umístění na děleném 37. místě je jasným posunem výš. Škoda, že
postup do TOP48 těsně utekl Michalu Horníčkovi a Darie Kartyshové (50. místo), zatímco Tomáš Gál
se Sabinou Karáskovou mohou dělené 62. míst považovat za celkem úspěšné vystoupení na GOC.
Horší to bylo ale s párem Lukáš Bartuňek – Kateřina Hrstková. Nevěřil jsem svým očím, když jsem je
mezi 97 nejlepšími už nenašel, zvláště když den před tím postavili svojí exhibicí „Zombie“ komplet
celý sál do nadšených ovací. Umístění na 122. pozici bylo jejich dosud nejhorším výsledkem. A ti, kteří
skončili ještě níž, rozhodně nemají žádný důvod jásat.
Zajásat si naopak mohli Tomáš Přikryl se Sanelou Los Chovancovou, když se jim podařilo dostat se
v nabité soutěži WDSF Open Youth mezi „Top twenty“ (mezi 24 nejlepšími obsadili dělené 20. místo).
Bylo to, stejně jako v případě našich mistrů ve standardu dospělých – vskutku senzační.
Roman Pecha a Kateřina Srostlíková mohli dosáhnout TOP49, ale pouhý smolný bodíček je od
„osmifinále“ oddělil (nakonec dělené 50. místo), nicméně mezi 143 zúčastněnými páry to byl silnější
nadprůměr. Dva další naše páry skončily těsně pod průměrem a jeden pár vypadl v 1. kole. Tedy
žádná radost ani spokojenost.
Myslím ale, že pádný důvod k radosti měli i Marian Hlaváč s Terezou Maturovou ve WDSF Open
Junior II Latin, protože 23. místo bylo poněkud nečekané, i když tento pár mne příznivě oslovil už
v Olomouci.
Protože Junioři I žádné titulární mistrovství dosud ve WDSF nemají, máme možnost se porovnat se
s opravdovou světovou špičkou jedině na „nadupaných“ soutěžích ve Vídni nebo Stuttgartu. Zpočátku
to na GOC nebyla žádná sláva (Daniel a Barbora Borůvkovi dělené 41. místo v deseti tancích a dělené
40. místo v latině, Jonáš Tománek s Lucií Růžičkovou 44. místo v latině). Poslední den se však přece
jen trochu „zablýskalo na časy“ v podobě 19. místa Borůvkových ve standardu a děleného 27. místa
Olivera Los Chovance a Jany Klenkové.

Mezi 201 startujícími páry v latině Mládeže se rozhodně neztratily 2 naše dvojice. Matyáš Adamec –
Natalie Otáhalová pěkným děleným 31. místem a Jakub Brück – Anna Riebauerová dělené 53. místo.
Ostatní jistě vědí, kde je „tlačí bota“ (kde musí přidat).
V amatérských soutěžích Vycházejících hvězd se, na rozdíl od předcházejících případů, na naše barvy
usmálo štěstí lépe v části latinsko-amerických tanců. Nejlepšími byli Tomáš Gál se Sabinou
Karáskovou na 24. místě. To nebylo věru špatné a také Matyáš Adamec s Natálkou Otáhalovou
zaslouží pochvalu. Vzhledem k počtu startujících párů (228), lze ještě Mariána Michňu a Karolínu
Veselou (na 85. místě) označit za celkem úspěšné.
Ve standardu byl nejlepším naším párem Robin Ondráček – Markéta Skorkovská (dělené 80. místo),
a je možno je oklasifikovat asi jako Michňu s Veselou.
Někdo možná namítne, že jsem měl začít našimi nejúspěšnějšími disciplínami. Ale já říkám – nejlepší
nakonec!
V kategorii Senior III standard (218 účastníků) se manželé Josef a Eva Stehlíkovi probojovali až do
finále. Totéž se v kategorii Senior I standard podařilo Zdeňkovi a Lence Přibylovým a do třetice se
z finálového postu mohli radovat Filip Karásek s Terezou Florovou na Super GrandPrix profesionální
divize v latině. Všechny uvedené páry skončily na šestých místech, ale já je viděl vždy o něco výš.
Zvláště výrazný a skvělý výkon jsem obdivoval u Terezky. Připomnělo mi to její úspěšné tažení až do
finále „jedenadvacítek“ v Blackpoolu před pár lety.
Ing. Zdeněk Landsfeld

