Ohlédnutí za evropskými šampionáty v Soči
Soči jsou krásné přímořské lázně, jejichž kulisu tvoří pohoří Kavkaz. Nádherné přírodní prostředí,
ve kterém byla vybudována sportoviště pro zimní olympijské hry 2014. Všechny haly jsou stále
využívané, ale k nejvíce vytíženým patří okruh pro automobilové závody F1, který se proplétá
celým areálem. Letiště i v létě patří nejvíce lyžařům, kteří využívají olympijské tratě ve 40 km
vzdálené vysokohorské Krásné Polaně.
Víkend 23. - 25. 2. 2018 však jednoznačně patřil tanečníkům. V sobotu rokenrolu a v neděli našim
disciplínám. Nejdůležitější pro nás byly ME mládeže v LA a ME formací ve ST.
Taneční soutěže se odehrávaly v hale pro curling, která má poetický název Ice Cube. Vše na naše
poměry samozřejmě obrovské. Taneční plocha 30 x 30 m, velkoplošná obrazovka 25 x 15 m, řada
dalších světelných stěn a efektových ramp. Perfektní ozvučení bylo samozřejmé, a tak snad jediná
výhrada mohla směřovat k trochu rozbitému zvuku způsobenému ne zcela zaplněnými tribunami.
Pořadatelé se o vše pečlivě starali a s jejich pomocí se vyřešila i ztráta dokladů našeho doprovodu,
která by jinak asi skončila velkými nepříjemnostmi.
WDSF nominovala do poroty pro ME mládeže v LA Petra Bartuňka a do poroty ME formací ST mne,
a tak jsme mohli vše sledovat velmi zblízka.
Mládež latina
V soutěži ME mládeže v LA jsme měli naše současné mládežnické hvězdy Mariana Hlaváče s
Terezkou Maturovou a Jakuba Brücka s Aničkou Riebauerovou. Mariana s Terezkou jsem chválil již
po GOC. Jakub s Aničkou tehdy nebyli ve vrcholné formě, ale na dalších soutěžích již nenechávali
nikoho na pochybách, že ani nejvyšší mety pro ně již nejsou nedosažitelné.
Oba naše páry se lehce dostaly přes první kola. K lámání chleba došlo ve čtvrtfinále. Jakub
s Aničkou postoupili de semifinále, Marianovi s Terezkou postup o pouhých 1,234 bodu unikl
a skončili na 15. místě.
Jakub s Aničkou se kolo od kola zlepšovali (čtvrtfinále 145,102, semifinále 147,918) a v semifinále
jsme je již skoro viděli mezi finalisty. To se sice nepovedlo, skončili celkově 11., ale bodový rozdíl
mezi nimi a 8. místem byl pouhých 1,314 bodů.
Oba naše páry si již získaly u svých soupeřů i jejich trenérů patřičný respekt, a tak jsme i my byli
velmi pyšní, protože odlesk jejich slávy padal trochu i na nás. Oba páry jsou již technicky velmi
zdatné, mají charizmatický projev a také dostatečnou kondici. Oba se již naučili prohrávat a teď je
před nimi éra vyhrávání. To zvládá o trochu lépe Jakub s Aničkou. Svůj výkon dokáží stupňovat až
do závěru soutěže a to je řadí k našim velkým nadějím pro budoucnost. Marian s Terezkou toto
také určitě zvládnou a těším se na jejich další reprezentační starty.
Ve finále jasně dominovaly ruské a moldavské páry. Pro nás by měly být inspirující právě výkony
moldavských párů. Nejchudší země Evropy je schopna se rovnocenně utkávat s tanečním obrem
a dosahovat stejných výšin. Klobouk dolů. 5. místo Litevců ukázalo sílu pobaltských zemí, ale 6.
místo francouzského páru budilo obecné rozpaky. Naše páry tančily minimálně na této úrovni,
možná Francouze posunulo do finále jejich trochu přehnané "šoumenství", které je na obrovském
parketu zviditelňovalo více než ostatní páry.

Formace standard
Soutěž ME formací ST byla poznamenána malou účastí. Po dvou formacích domácích, německých
a našich už jen formace z Běloruska a Maďarska. Celkem 8 účastníků je snad nejmenší počet
v novodobé historii formačního tancování. Soči je přece jen daleko, letenky jsou drahé a obvyklá
evropská cesta autobusem nepřipadá v úvahu. Takže přijeli jen ti, kteří si činili naděje na finále
nebo se chtěli podívat na nádherný Kavkaz.
První kolo se nejvíce povedlo adeptům na titul, domácímu týmu Vera Tjumen. Ostatní odvedli sice
slušné, ale nijak oslnivé výkony a maďarskému týmu se toto kolo vůbec nepovedlo. To vzbudilo
velké naděje v obou našich týmech. Bohužel jen naděje. Rozdíl mezi finálovými týmy a našimi byl
jasně viditelný a ještě jej umocnily školácké chyby při nástupech. Nepomohlo ani zaváhaní
Maďarů, a tak naše formace sledovaly finále jen ze zákulisí. Lépe dopadl tým TK TŠ Starlet Brno,
který alespoň zaujal nástupem ve stylu bondovek. Oba naše týmy mají co dohánět především
v základních tanečních dovednostech a v kompaktnostech týmů. Choreografie umíme udělat,
oblečení také, takže chce to jen více trénovat. Smůlou pro naše týmy bylo, že nepřijely formace
z obvyklého středu startovního pole, což jsou naši tradiční soupeři, se kterými nejen dokážeme
držet krok, ale porážíme je.
Finále bylo velmi zajímavé, protože domácí favorizovaný tým udělal několik chyb a některé
dokonce skončily pádem. Přesto nikdo nezapochyboval o jejich prvenství. Byli jednolití, technicky
nedostižní, měli vynikající choreografii, a tak jen nervozita z povinnosti zvítězit jim zřejmě
nedovolila dosáhnout absolutního výkonu. Ale ani ostatním týmům se plně nedařilo. Pouze
maďarský tým neopakoval chyby z prvního kola, úžasně se soustředil a dobře prodal své taneční
schopnosti. Jejich trenér Laszlo Csaba mohl být nadmíru spokojen. Třetí místo bylo daleko výše,
než kdo mohl očekávat.
Ze Soči
Petr Odstrčil
A tady je ještě pár ohlédnutí samotných reprezentantů:
Formace TK TŠ Starlet Brno
„V den soutěže jsme zažili trochu stresu, protože transfer přijel o půlhodinu později a k jinému
vchodu, takže jsme náš termín generálky nestihli. Díky pružnosti a ochotě německého týmu jsme
alespoň narychlo absolvovali prostorovou zkoušku. Samotná soutěž byla velkolepá včetně
doprovodného programu (skoky na trampolíně, ohňostroj, hiphop atd.) a bez prodlev. Věděli jsme,
že první kolo bude rozhodující, a tak jsme do něj dali všechno. Potvrdili jsme naše umístění
z Mistrovství ČR. Naši přátelé, ale věční rivalové z Chvaletic skončili těsně za námi a jsou pro nás
stálou motivací na zlepšení. V tomto čase už pracujeme na přípravě nové choreografie. Kromě
samotné soutěže byl nejsilnějším zážitkem dobrodružný transfer při zpáteční cestě, kdy jsme se
v Moskvě museli přemístit z jednoho letiště na druhé a kvůli zácpě doběhli na check-in
s pětiminutovou rezervou.“
Formace TK Chvaletice
„Všichni jsme zatančili maximum dle svých aktuálních možností a schopností. Projev však působil
nervózně a nebyl tak sebejistý jako na předchozích zahraničních soutěžích. Přestože jsme měli dvě
partnerky z týmu na antibiotikách, jednoho partnera po autonehodě – naštěstí jen s lehkým
zraněním kolene a lokte, tak jsme si to všichni snažili naplno užít. Tři páry jsme také měly nově

poskládané, na nácvik jsme měli 5 tréninků. Brno objektivně zatančilo lépe než my a předvedlo
jeden ze svých nejlepších výkonů. My jsme měli několik větších hrubých chyb a nervózní
projev. 8. místo z 8 týmů bereme samozřejmě jako neúspěch. Co se týká organizace, bylo to asi to
nejhorší, co jsme zažili, transfer čekal úplně někde jinde. Místo konání soutěže ale bylo velmi
pěkné.“
Jakub Brück – Anna Riebauerová, Dvectis DSP Kometa Brno
„Tančilo se nám dobře, cíl – semifinále – jsme splnili, i když vždy míříme ještě výš, než je jen ten cíl…
Organizace místy vázla, těžko jsme se domlouvali, protože málokdo uměl anglicky a na soutěži bylo
docela málo lidí. Cesta do Sochi byla náročná a cesta zpět ještě více, noc jsme strávili v Moskvě na
letišti. Před odletem zpátky do Prahy jsme ale měli celý den na prohlídku Soči a pobřeží moře, takže
jsme mohli nabrat síly na další taneční soustředění před další důležitou soutěží.“
Marian Hlaváč – Tereza Maturová, TK Trend Ostrava
„V Soči bylo nádherně, každou takovou vrcholnou soutěž si moc užíváme a jsme šťastní, že se jí
můžeme účastnit. Oba se učíme ruštinu, tak jsme si ji trochu procvičili. S 15. místem jsme i nejsme
spokojeni. Je to hezký výsledek, ale jelikož semifinále uteklo o kousíček, tak to mrzí... Ale vzhledem
k našemu věku máme ještě spoustu času vše vylepšit a už teď se těšíme na další reprezentaci ČR.“

