David s Tarou sahali po evropském zlatu
Vyvrcholením festivalu tanečního sportu Brno Open 2018 bylo samozřejmě Mistrovství
Evropy dospělých v kombinaci deseti tanců. 31 států Evropy vyslalo na tuto akci své nejlepší
reprezentanty a bylo opravdu nač se dívat. Párů bylo tím pádem také třicet jedna, protože
každou zemi může reprezentovat jen jedna dvojice.
Po dvou letech se na kombinační světovou scénu vrátili Konstantin Gorodilov s Dominikou
Bergmannovou a bylo jasné, že budou patřit mezi největší favority. Vyhráli totiž letošní
Mistrovství Estonska, ale po nečekané loňské porážce od Kirilla Medianova s Elisavetou
Semjonovou museli na loňských titulárních soutěžích Evropy i světa zákonitě pauzírovat. Naši
zástupci David Odstrčil a Tara Bohak se na mistrovství svědomitě připravovali a od prvních
kol bylo zřejmé, že i oni budou patřit k horkým favoritům.
Standard tančili skvěle a není podstatné, že v druhém kole ztratili několik setinek ve dvou
standardních tancích. Stejně standard i ve druhém kole vyhráli - to je stejné, jako když třeba
na 5000 m vede jeden nebo dvě kola závodník, který v cíli nevyhraje. Podstatné je, že David
s Tarou po finále standardu vedli s náskokem téměř čtyř bodů na Daniila Ulanova s Katerynou
Isakovych z Kypru a byli s nadějným téměř sedmibodovým rozdílem před Kosťou a
Dominikou. Bylo však vidět, že Kypřané si už s latinou asi moc nepomohou, a tak záleželo jen
na tom, jak si s touto skupinou tanců poradí ve finále Estonci a také ruský pár Michail Koptěv
s Alexandrou Atamantsevou.
Myslím, že se nedá jen tak říci, že se Davidovi a Taře v latině nedařilo. Tančili ji výborně, ale
úplně skvostný výkon vyprodukovali v závěrečném kole svojí procítěnou latinou estonský
partner a česká partnerka. Stejně tak k našemu brněnskému partnerovi neodmyslitelně patří
slovinská partnerka, která mu pomáhá udržovat nejen vzornou vertikálu, ale také zářivý
vzhled, ale tak už to v dnešním tanečním světě běžně chodí.
Zkrátka Konstantin Gorodilov a Dominika Bergmannová se stali podruhé mistry Evropy,
David Odstrčil a Tara Bohak jsou úřadujícími prvními vicemistry Evropy. Michail Koptěv s
Alexandrou Atamantsevou (Rusko) se pasovali na druhé vicemistry starého kontinentu.
Bramborovou medaili získal Daniil Ulanov s Katerynou Isakovych (Kypr). Pátými byli loňští
vicemistři Evropy Nikolaj Lund – Marta Kocik z Dánska a finále uzavíralo islandské duo Nicolo
Barbizi – Sara Ros Jakobsdottir.
Druhé místo a stříbrná medaile (a vůbec bedna) našeho páru je opravdu historickým
úspěchem, protože byly poprvé dosaženy v jedné ze tří nejcennějších kategorií dospělých, jak
již ostatně bylo konstatováno.
Obdivoval jsem také, jak David s Tarou fyzicky i technicky zvládli ještě náročný program,
který pro ně připravili pořadatelé Brna Open 2018. Na druhý den byli třetí na World Open
ve standardu a pomohli družstvu Brna k třetímu místu v soutěži partnerských měst. Klobouk
dolů!
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