5. březen 2019

Mistrovské ohlasy
Po skončení národního šampionátu v latině jsme požádali jednoho ze zahraničních porotců,
Dána Petera Stokkebroe, o zpětnou vazbu a zeptali jsme se na pár otázek.
Jak se vám v České republice líbilo?
Rád bych využil této příležitosti, abych upřímně srdečně blahopřál Českému svazu tanečního
sportu a organizátorům akce za naprosto skvělou realizaci soutěže a poděkoval za příležitost
hostovat zde jako zahraniční porotce.
Co říkáte prostředí a atmosféře českých šampionátů?
Když jsem vstoupil do sálu, byl jsem ohromen. Třípatrové
auditorium se změnilo v krásné taneční prostředí. Mnozí
tanečníci sní, aby si v něm zatančili. Hned jsem věděl, že to
bude zvláštní večer. Byla zde krásná scéna s velkoplošnými
obrazovkami a barevné profesionální osvětlení, které
každému, kdo vstoupilo do místnosti, muselo navodit to
správnou atmosféru.
Ale zajímá nás samozřejmě váš názor na kvalitu
českého tanečního sportu jako takového.
Jakmile začala první kola soutěží, uvědomil jsem si, že Česká republika s 10 miliony obyvatel, má
opravdu propracovaný systém. Byl jsem informován, že se do každé kategorie, která se účastnila
mistrovství, kvalifikoval limitovaný počet párů. Myslím, že to je ve skutečnosti něco, co může
mnoho tanečních federací po celém světě jen České republice závidět.
Pracoval jsem za posledních 5 let s českými tanečníky jak na reprezentační úrovni, tak v klubech.
Jsem rád, že jsem svědkem dobrého vývoje koordinace pohybu a mechaniky, a to u většiny
tanečníků. Další věcí, které jsem si všiml, byla celková prezentace dam i mužů na parketu. Páry se
snažily co nejlépe prezentovat s dobrým vkusem ve všech aspektech.
Ale vše dokonalé nebylo, že ne.
Jedním z aspektů, které jsem obecně postrádal, byla schopnost párů prezentovat charakteristický
vztah mezi mužem a ženou, který může využít esenci a jedinečnost každého tance k živějšímu
podání. Zdálo se, že se až příliš snažili zaujmout svým výkonem obecenstvo, nebo jen výkonem
dané činnosti s velkým úsilím a silou namísto souznění uvnitř páru, aby udělal určitý pohyb,
kterým by zaujal diváka. To podněcujte k tomu, abyste byli pozorně sledovaní a byli zvědaví, jaký
vývoj a interakce mezi tanečníky tanec přinesl.
Závěrem bych chtěl podotknout, že jsem byl velice potěšen úsilím tanečního svazu, která
vyvinula velké úsilí, aby získala co nejvyšší úroveň porotců z různých zemí, aby tuto
uspořádali úspěšný šampionát. Jsem si jistý, že tanečníci ocení, že jsou hodnoceni nejen
bývalými českými šampiony a finalisty i šampiony mezinárodními.
Peter Stokkebroe
Pětinásobný Mistr světa, úspěšný lektor a trenér, uznávaný mezinárodní porotce. Má bohaté
zkušenosti s výukou všech úrovní tance od začátečníků až po špičkové tanečníky na světě.
S jeho hlubokými znalostmi techniky latinskoamerických tanců, stejně jako duševním
přístupem k výkonu a soutěžím je o jeho lekce a přednášky zájem po celém světě.

Pár slov nám následně zaslal ještě jeden zahraniční porotce – Dmitry Timokhin.
„Nejprve bych vám chtěl poblahopřát k úspěšnému průběhu národních mistrovství 2019 v
latinskoamerických tancích všech věkových kategorií.
Jako jeden z pozvaných porotců bych chtěl poděkovat organizátorům a prezidentovi ČSTS
panu Petru Odstrčilovi za to, že odvedli
obrovskou práci při přípravě tohoto
šampionátu, a to na vysoké úrovni ve spoustě
aspektů. Ať už to byla porota, úžasná hala,
úroveň párů, které se na mistrovství
kvalifikovaly přes postavení v ranklistu
s mimořádně vysokou taneční úrovní. Musím
podotknout, že některé z tanečních párů jsou
vysoce hodnocené na mezinárodních soutěžích.
A to od nejmladších věkových kategorií až po
dospělé. Nicméně mezi sebou svedly férový a
spravedlivý souboj.
Nakonec bych rád poblahopřál Českému svazu tanečního sportu k nominaci tak skvělých párů
na světové a evropské šampionáty roku 2019. Rovněž přeji mnoho úspěchů svazu při dalším
rozvoji tanečního sportu.
Ještě jednou vám velmi děkuji za profesionalitu.“

Dmitry Timokhin
Mnohonásobný mistr Ruska, finalista, Mistr Evropy v latinskoamerických tancích, uznávaný
porotce a úspěšný lektor a trenér.
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