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Mistrovské příběhy vol. 2
Tak jako MČR v Praze ukázalo nadvládu klubu DSP Kometa Brno ve standardních tancích
(jeho svěřenci získali 2 zlaté a 2 stříbrné medaile v individuálních kategoriích a k tomu dvě
zlaté z družstev), tak Mistrovství ČR ve Zlíně potvrdilo sílu Tanečního klubu Trend Ostrava
v tancích latinsko-amerických. V kategorii Mládež brali zástupci tohoto klubu stříbro a bronz,
v kategorii Do 21 let zlato a stříbro a v hlavní kategorii zlato. K tomu v neděli dvě zlata
v družstvech (Do 21 let a Dospělí)…
Ale co dalšího nám národní šampionát v latinsko-amerických tancích přinesl? Skvělou
organizaci, až luxusní prostředí, elektrizující atmosféru a vynikající diváckou kulisu,
nechyběly emoce, líté souboje, radost a pohoda.
Co nás zaujalo? Velmi pozitivní ohlasy jsme zaznamenali od zahraničních porotců, kteří
hodnotili páry v sobotních soutěžích. Někteří z nich byli až šokování skvělou úrovní našich
párů. Pozitivní na tom z pohledu českého tanečního sportu je, že chválili zejména
mládežnickou kategorii, která přinesla vyrovnaný souboj páru Jakub Brück – Marina
Makarenko s párem Marian Hlaváč – Tereza Maturová, který Jakub s Marinou vyhráli
v poměru 3:2 na tance a získali po vítězství na Mistrovství ČR ve standardu svůj druhý letošní
mistrovský titul. Marian s Terezkou si stříbro z mládeže ještě osladili suverénním vítězstvím
v kategorii Do 21 let.
Stejně jako v případě šampionátu ve standardních tancích v Praze jsem si i ve Zlíně našel
mistrovské příběhy, shodou okolností také 4.

Příběh první: Překvapení z Uherského Hradiště
Sladký plod v podobě mistrovského titulu v kategorii Junioři I v latinsko-amerických tancích
přinesla poctivá příprava tanečnímu páru Matyáš Grossmann – Linda Ondrušová
z nenápadného, ale úspěšného klubu TK Rokaso Uherské Hradiště. To dokazuje, že nejen velké
kluby hrají prim. Pokusili jsme se Matyáše s Lindou po jejich úspěchu trochu vyzpovídat…
Jak jste se na mistrovství připravovali?
Matyáš: Hodně jsme trénovali, jezdili na soustředění, máme super
trenéry, kteří se nám maximálně věnují. Je to jejich velká zásluha a
chtěl bych jim všem moc poděkovat. Samozřejmě taky rodičům,
úžasným šikovným švadlenkám, které nás krásně oblékly, a hlavně
bych chtěl poděkovat Lindě, že si mě vybrala.
Linda: Koncem května 2018 jsme začali stavět s trenéry Yanou
Grischenko a Radkem Muchou naše sestavy, které jsme dokončovali
během letních kempů. Tréninky latiny máme u nás v Hradišti.
V pondělí, v úterý jsme si trénovali sami a s blížícím se mistrovstvím
jsme začali jezdit za našimi trenéry do Brna. Jezdíme na i taneční
soustředění.

Vy jste byli na podiu už na mistrovství ve standardních tancích v Praze, že? Je to stejná
radost, když to cinkne?
Matyáš: Ano, v Praze to bylo pro nás velké překvapení. Moc jsme chtěli postoupit do finále, ale
3. místo byl mega úspěch, protože Lili začala tančit standard až se mnou. Velké díky za přípravu
patří Klárce a Michalovi Drhovým. Teď to byla ještě větší radost, prostě paráda.
Linda: Já jsem tančila vždy jen latinu. Standard jsem začala až s Matym, který se mu věnoval již
delší dobu. Proto bylo finále a celkové třetí místo na mistrovství ČR ve standardu velkým
překvapením a radost byla obrovská. Za toto vděčím hlavně našim skvělým trenérům Michalovi
a Klárce Drhovým a mému partnerovi Matymu.
Jak dlouho spolu tančíte?
Linda: Teprve od května. Spolu jsme od května 2018. Před tím jsem tančila se svým bratrem
Davidem v TK Classic při SVČ Hodonín a trénovali mě Klárka Chovančíková a Vašek Masaryk.
Bratr mě hodně přerostl a asi po měsíci hledání nového partnera jsem v blízkém klubu TK
Rokaso UH našla Matyho – kluka stejně vysokého i stejně věkově starého jako já.
Trénujete jen na domácí půdě nebo absolvujete i nějaké externí kempy?
Oba: Trénujeme hlavně u nás v Uherském Hradišti, jezdíme do Brna, Hodonína a na kempy
do Telnice a Ostravice.
Jaký máte vztah s vašimi trenéry?
Oba: S našimi trenéry máme úplně skvělý
přátelský vztah a dobře si spolu rozumíme.
Podporují nás, povzbuzují a motivují. Na
tréninky s nimi se vždy těšíme.
Jaké máte nejbližší plány? Díval jsem se,
že jste přihlášení i na kombinaci v 10
tancích na konci března do Roudnice nad
Labem?
Oba: Ano, pojedeme i desítku a intenzivně se
připravujeme.
Kdo je vaším vzorem?
Matyáš: Mým vzorem je můj trenér Radek Mucha
Linda: Mým obrovským vzorem je Yanička Grischenko která je zároveň mojí úžasnou trenérkou.
Děkujeme za rozhovor, gratulujeme a přejeme hodně dalších úspěchů.

Na pár věcí jsme se zeptali i zástupců klubu – Jiřího Herůdka, prezidenta Tanečního klubu
Rokaso Uherské Hradiště z.s. a Martiny Gabajová, tajemnice TK Rokaso.
Jak se slaví vítězství na MČR?
Slavilo se symbolicky v kruhu rodičů a trenérů u šampaňského. Celý klub má teď za odměnu jarní
prázdniny a po nich určitě uděláme ještě oslavu společnou.
Jaké jsou podmínky v Uherském Hradišti pro taneční sport?
V Uherském Hradišti jsme stále mladým sportem. Je zde velmi silná konkurence folkloru, fotbalu
a hokeje. Ale zejména na základě podpory města, se snažíme našim párům vytvořit ty nejlepší
podmínky a zjevně se nám to velmi dobře daří.
Na čem klub stavíte?
Dalo by se říct, že náš klub stavíme na práci s dětmi a postupně si vychováme vlastní talenty.
Nedílnou součástí klubu je také seniorská základna, která nám přináší nemalé úspěchy.
Spolupracujete s nějakými kluby ve větších městech?
Spolupracujeme pouze s externími lektory a snažíme se jít vlastní cestou.
Děkujeme.

Příběh druhý: Medailové žně
Cinkat po tomto víkendu v uších bude pěkně dlouho tanečnímu páru Marian Hlaváč – Tereza
Maturová. Uznejte sami…
Mistři ČR v tanečním sportu – latinsko-americké tance kat. Do 21 let.
Vicemistři ČR v tanečním sportu – latinsko-americké tance kat. Mládež.
Mistři ČR v tanečním sportu – latinsko-americké tance – družstva – Do 21 let.
Mistři ČR v tanečním sportu – latinsko-americké tance – družstva – Dospělí.
A to vše za 2 dny!
Ale ty to výsledky nejsou u tohoto páru žádným překvapením. Vždyť figuruje aktuálně
na 2. příčce světového tanečního žebříčku v kategorii Mládež. A už kosí s přehledem
i nejednoho dospělého.
Máte z jednoho mistrovství zlato a stříbro. Tomu
se nedá říct jinak než úspěch... Nebo se mýlím?
Samozřejmě si mistrovského titulu moc vážíme, ale
přáli jsme si vyhrát i kategorii mládež, což se nám, sice
jen o chloupek, bohužel nepodařilo.
Navíc jste byli součástí úspěšných družstev. Odtud
máte další dvě zlata. To je víkend jak víno.
Družstva jsou pro nás vždy srdcovou záležitostí. Pod
vedením Jaroslava Kučery máme ten nejlepší
a nejsilnější tým. Všichni se navzájem podporujeme,
fandíme si. V této zcela jedinečné atmosféře podáváme
vždy ty nejlepší výkony a moc si to užíváme.

Velice uznale se k vám chovalo i publikum ve
Zlíně. Jak jste vnímali podporu z hlediště?
Moc děkujeme za tuto otázku. Podpora publika byla
pro nás tím nejkrásnějším, co jsme za tento víkend
zažili. Můžeme říct, že takovou úžasnou diváckou
podporu, která dokázala nakonec zahnat i slzy
smutku při vyhlašování vítězů, jsme nezažili nikdy v
životě a jsme za ni velmi vděčni. Chtěli bychom
proto touto cestou moc poděkovat všem, kteří ji pro
nás vytvořili. Nesmírně si toho vážíme. Velké
poděkování patří také organizátorům mistrovství, kteří připravili opravdu nádhernou soutěž.
Tančíte spolu už hodně dlouho. Jste takovými stálicemi. Kam máte namířeno? Čeho
byste chtěli dosáhnout?
Cílem pro letošní rok je probojovat se do finále MS mládeže ve Vídni. Budeme na sobě tvrdě
pracovat, pod vedením těch nejlepších trenérů u nás doma i v zahraničí. Jsme moc šťastni
a vděčni za to, že kolem sebe takové skvělé lidi máme.
Dlouhodobě si vedete skvěle i v zahraničí. Jste ve špičce světového ranklistu. To vám
také musí dělat radost...
Naše současné druhé místo ve světovém ranklistu mládeže je samozřejmě obrovský úspěch.
Chceme patřit ke světové špičce a jsme odhodláni udělat pro to maximum. Nejdůležitější však je
to, aby náš tanec i nadále přinášel lidem co nejvíce radosti a krásných zážitků. Budeme se o to
moc snažit.
Děkujeme za vaše slova a přeji co nejvíce radosti z tance.

Příběh třetí: Dlouho očekáváný přímý střet
V hlavní kategorii došlo na dlouho očekávaný přímý souboj našich tří nejlepších tanečních
párů, které jsou ozdobou každé soutěže. Srovnali se v pořadí:
1. George Eduard Sutu – Tereza Florová
2. Marek Bureš – Anastasiia Iermolenko
3. Tomáš Gál – Sabina Karásková
Toto pořadí bylo takto ve všech tancích. Bodové rozdíly však nebyly nijak významné.
Rozestupy mezi jednotlivými páry byly na konci necelé 4 body.
Pro Terezu Florovou to byl s rumunským partnerem Georgem Eduardem Sutu premiérový
společný titul, tak jsme ani je neušetřili všetečných otázek.
Jak se rodilo vaše vítězství?
Vítězství se rodilo těžce, tím že mám dvě děti a teď to nemyslím jako, že chci za to být
obdivována, jen bych ráda popsala celou tu situaci. Moje mamka nám hlídá děti a já ji za to
děkuji a obdivuji, že to vydrží. Občas děti zlobí tak moc, že máma volá a že už to nedává, končí
a půjde raději někam pracovat. Je to vždy velká krize, a pak musí zasáhnout můj muž, mámu
uklidnit a dostat celou situaci do normálu. Já se musím koncentrovat na trénink, George nesmí
nic poznat, aby byl v klidu a mohli jsme se plně soustředit na práci. Psychicky je to náročné pro
mě a i pro všechny kolem mě. To je na celém mém návratu do amatérského tancování to
nejtěžší. A děti nesmí trpět, jsou pro nás na prvním místě.

Jak jste se připravovali?
Přípravu a celý strategický plán připravil můj muž. Je náš hlavní šéftrenér. Vybral soutěže,
campy, naplánoval nám minimálně 6 lekcí týdně s ním, a bylo toho opravdu hodně, nedal nám
vydechnout. George se trochu divil, ale vše akceptoval a i během Vánoc jsme neměli skoro volný
čas. Ale vyplatilo se.
Podřídili jste tomu vše?
Ano. Jak jsem už naznačila dříve… Chod celé rodiny, svátky, peníze, vše bylo cíleně
orientováno na to dostat se co nejdříve do top 50. Vítězství na MČR bylo velmi nejisté
a kvalifikovat se na Mistrovství Evropy nebo světa jsme měli v plánu přes umístění v ranklistu.
Nakonec to dopadlo jinak, podařilo se vyhrát a můžeme se nyní soustředit plně na trénink
na Evropu a svět a nemusíme objíždět každou soutěž. V tempu samozřejmě nepolevujeme, to
nám trenér nedovolí. Už za týden odlétám do Rumunska, kde se budeme připravovat
na GrandSlam 17. března v Bukurešti.
Jak se líbí Georgovi v ČR?
Jemu se tady líbí. Říká, že tu jsou hezké
holky.
Jak to vůbec funguje logisticky?
Dobře. Ze začátku jsme pendlovali. On
jezdil on sem a já k němu. Nyní už je
většinu času tady. Přestěhovat natrvalo
se zatím nechce, Jarda mu to navrhoval.
Ale prakticky už to tak je. Buď jsme tady,
nebo na campech a soutěžích.
Když je tady, tak bydlí v bytě u mámy a
máma bydlí u nás. I tím je to vlastně těžké.
Bydlet s mámou a Jarda s tchyní není lehké, naštěstí spolu skvěle vycházíme, máma je mi oporou
a můj muž je velmi tolerantní a s mámou velmi dobře vychází také. Jsme
spokojená rodina. Děti to snáší dobře, snažíme se s nimi trávit co nejvíce času.
Když jsme já nebo Jarda na cestách, každý den si několikrát voláme.
Na jakou metu cílíte teď?
My chceme být letos co nejblíže semifinále GrandSlamu a Evropy a světa. Tajný sen je semifinále.
Uvidíme, jak se vše povede. Jdeme tvrdě za svým a nenecháváme nic náhodě. Ale konkurence
nespí. Uvidíme, držte nám palce.
Na závěr bych jen chtěla říci, že se pro mne v sobotu stalo něco, co jsem si ani ve snu
nedokázala představit. Byla jsem mistryní ČR v roce 2012, pak 6 let pauza, dvě děti,
tancování profíků (krásné období také, ale mnohem méně náročné oproti amatérům), a nyní
po 7 letech jsem se opět stala mistryní ČR v téže kategorii. Za to hlavně chci poděkovat
svému muži a mé mámě!!!! Žiji sen, ale je za ním mnoho odříkání, tvrdé práce a slz.
A děkuji ČSTS za skvělé prostředí v ČR, podporu a že tu máme tak krásné soutěže, a manželům
Felcmanovým za nádherné mistrovství ve Zlíně.
Děkujeme, ať se vám daří a žijete oba dál svůj sen ;)

Příběh čtvrtý: Nedělní návraty
Nedělní soutěže MČR družstev přinesly dva
sympatické návraty. Pravděpodobně pouze
ojedinělým vystoupením (rád bych se mýlil)
pomohl k zisku bronzových medailí
z Mistrovství ČR družstev v LAT kat. Dospělí
klubu Starlet Brno TK Orel Telnice taneční pár
Radek Mucha – Yana Grishchenko, který se
vrátil do soutěžního kolotoče po dvou letech.

Oku lahodící podívanou přineslo také první společné soutěžní vystoupení nově složeného
tanečního páru Matyáš Adamec – Anna Riebauerová. Matyáš působil nějaký čas
ve Švýcarsku, které reprezentoval i na ostravském Mistrovství světa, ale opět ho to přitáhlo
domů. A to v čase, kdy Anička hledala novou motivaci. A i z ohlasů to vypadá, že se na další
účinkování těší spousta lidí a že by to mohlo být nejen pro ně dva, ale i pro celý český taneční
sport velmi dobré. Je to prima, když se z rozpadlých párů stávají nové…

Závěrem mi dovolte jménem vedení ČSTS a celé taneční veřejnosti poděkovat za skvělou
organizaci mistrovských soutěží Tanečnímu klubu Fortuna Zlín pod vedením Radka
a Hanky Felcmanových a pohostinnost městu Zlín a Zlínskému kraji a v neposlední řadě
podporu všem partnerům.
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