6. dubna 2019

Bilance 1. čtvrtletí 2019
Galavečer tanečního sportu
Co se událo v průběhu 1. čtvrtletí roku 2019? Začali jsme hned první lednový víkend pěkně
zostra. Hned 5. ledna 2019 se konal v pražském Forum Karlín Kongres ČSTS, v jehož rámci
jsme si vyhlásili medailisty ranklistu v jednotlivých kategoriích. Večer na kongres navázal
Galavečer tanečního sportu, v jehož programu jsme představili nejlepší taneční páry
tanečního sportu v pohárové soutěži Czech Ranklist Final ve standardu a v latině. Soutěž se
konala v atraktivním formátu battle. Standard vyhrál taneční pár David Odstrčil – Tara
Bohak, latinu pak taneční pár Tomáš Gál – Sabina Karásková.
Do Síně slávy ČSTS byli uvedeni Martin Dvořák a Zuzana Šilhánová a manželé Jana
a Jaroslav Krtičkovi, Vycházejícími hvězdami se stali Jakub Brück s Annou Riebauerovou
a Hvězdami roku pro rok 2018 jsou David Odstrčil s Tarou Bohak.

Mistrovství ČR STT
První titulární akcí letošního roku bylo Mistrovství ČR v tanečním sportu – standardní tance,
které se konalo ve Velkém sálu pražského Paláce Lucerna. Toto mistrovství přineslo pár
zajímavých zápletek a příběhů, o kterých jsme psali v Mistrovských příbězích.
Mistry ČR pro rok 2019 se v jednotlivých věkových kategoriích ve standardu stali:
Junioři I:
Martin Novák – Natálie Vališová – TK Gradace Kroměříž
Junioři II:
Matyáš Felcman – Lucie Růžičková – TK Fortuna Zlín
Mládež:
Jakub Brück – Marina Makarenko – Dvectis DSP Kometa Brno
Do 21 let:
Tomáš Přikryl – Sanela Los Chovancová – iDance Studio
Dospělí:
David Odstrčil – Tara Bohak – Dvectis DSP Kometa Brno
Mistrovství ČR družstva STT
V novém formátu se letos konaly soutěže Mistrovství ČR družstev, které byly „přilepeny“
k hlavnímu mistrovství příslušné disciplíny a konaly se hned v neděli po hlavním mistrovství.
Družstva měly vždycky svoje specifické kouzlo a atmosféru a ani v Lucerně tomu nebylo jinak.

Mistry ČR v družstvech se pro rok 2019 ve standardních tancích stala družstva:
Junioři:
TK Olymp Olomouc
Do 21 let:
Dvectis DSP Kometa Brno
Dospělí:
Dvectis DSP Kometa Brno
Mistrovství ČR LAT
Mistrovství České republiky v tanečním sportu – latinskoamerické tance se konalo v krásných
prostorách Kongresového centra ve Zlíně. Vstupenky byly již dlouho dopředu vyprodány
a diváci se opět u latiny velmi dobře bavili. Napínavý souboj přinesla soutěž hlavní věkové
kategorie Dospělí, v níž proti sobě nastoupili v přímém souboji dva velcí rivalové. Z toho
srovnání nakonec vyšel lépe rumunsko-český pár z ostravského klubu.
Mistry ČR pro rok 2019 se v jednotlivých věkových kategoriích v latině stali:
Junioři I:
Matyáš Grossmann – Linda Ondrušová – TK Rokaso Uherské Hradiště
Junioři II:
Ondřej Vokurka – Eliška Hřebíčková – Cool Dance
Mládež:
Jakub Brück – Marina Makarenko – Dvectis DSP Kometa Brno
Do 21 let:
Marian Hlaváč – Tereza Maturová – TK Trend Ostrava
Dospělí:
George Eduard Sutu – Tereza Florová – TK Trend Ostrava

Mistrovství ČR družstva LAT
Nedělní družstva v latinskoamerických tancích přinesla také řadu skvělých tanečních výkonů.
V tomto formátu to není zase až takový kvapík, jako to bylo, když byly obě disciplíny v jeden
den, ale zase je to o to náročnější pro taneční páry, které mají v nohou a hlavách den starý
šampionát.
Mistry ČR v družstvech se pro rok 2019 ve standardních tancích stala družstva:
Junioři:
Cool Dance
Do 21 let:
TK Trend Ostrava
Dospělí:
TK Trend Ostrava

Brno Open Dance Festival 2019
Tradičně těsně před polovinou března se uskutečnil v areálu kampusu Masarykovy univerzity
v Brně 17. ročník významné taneční akce – Brno Open Dance Festival. Každý ze soutěžních
dnů nabídl více než třináct hodin soutěžení a velmi pěkné podívané na kvalitní taneční páry.
Sobotní program nabídl kromě soutěží světového tanečního okruhu WDSF a soutěží pod
hlavičkou DSE i tradiční a unikátní týmovou soutěž Partners Cup – pohárová soutěž měst,
která jsou partnerskými městy Brna. Té se letos zúčastnili zástupci Bratislavy, Vídně,
Ljubljany, Stuttgartu, Lipska, Moskvy a samozřejmě domácího Brna.
Brno Open přilákalo velké množství tanečních párů. Celkový počet přihlášek přesáhl počet
800. A zvuk soutěží v Brně přilákal velmi kvalitní taneční páry.
Startovní listina soutěže WDSF World Open Standard naplnila bonifikační kvótu 96
startujícími, o jednu zemi jí utekl bonus za počet 26 zemí (nakonec startovaly páry z 25 zemí)
a tato soutěž nabídla celkem 7 párů z TOP 50 světového tanečního žebříčku.
A navíc soutěž přinesla českým barvám radost v podobě vítězství, když na nejvyšším stupni
stanul domácí taneční pár David Odstrčil – Tara Bohak.
Za standardem nepokulhávala ani latina. Brno přivítalo pro soutěž WDSF International Open
Latin finalistu Mistrovství světa – francouzský taneční pár Charles Guillaume Schmitt –
Elena Salikhova, který s přehledem zvítězil a divákům nabídnul úchvatnou podívanou. Škoda
jen, že skvělé výkony všech finalistů hlavní nedělní soutěže sledovala již jen hrstka věrných
diváků, protože by si to určitě zasloužilo bouřlivější atmosféru a potlesk uznalého publika.
Ani v dalších kategoriích se české páry zaskvěly. Např. v nabité soutěži mládeže ve
standardních tancích se do finále prosadil náš elitní pár Jakub Brück – Marina Makarenko
(skončili 5.), Matyáš Felcman s Lucií Růžičkovou vyhráli soutěž DSE European Children
Grand Prix Junior II standard a v latině byli 5., mezi seniory vyhráli v kat. Senior II Ivo
Šimáček – Kateřina Bendová a mezi Seniory III Josef a Eva Stehlíkovi a na bednách byly
v dalších kategoriích další české páry.
Upřímně řečeno se na této akci těžko hledají chyby. Ale proč bychom to dělali? Proč bychom
nemohli jen jednoduše konstatovat, že se to fakt povedlo…
Gratulujeme organizátorům Brno Open Dance Festival k úspěšnému zvládnutí organizace
takto významné akce a medailistům k jejich úspěchu a všem českým tanečním párů za hojnou
účast a podporu domácí akce.
Mistrovství ČR v kombinaci 10 tanců
Národní šampionát v kombinaci 10 tanců se vrátil po 9 letech do Roudnice nad Labem.
Vypadalo to na takový pohodový den. Petr Odstrčil „otevřel“ své poslední mistrovství v křesle
prezidenta ČSTS a taneční páry Dvectis DSP Kometa Brno zválcovalo svou konkurenci – až na
jednu kategorii jsou všechny mistrovské páry z jednoho tanečního klubu…

Mistry ČR v kombinaci 10 tanců pro rok 2019 se v jednotlivých věkových kategoriích stali:
Junioři I:
Martin Novák – Natálie Vališová – TK Gradace Kroměříž
Junioři II:
Matyáš Felcman – Lucie Růžičková – Dvectis DSP Kometa Brno
Mládež:
Jakub Brück – Marina Makarenko – Dvectis DSP Kometa Brno
Do 21 let:
Jan Metlický – Ela Kasalová – Dvectis DSP Kometa Brno
Dospělí:
David Odstrčil – Tara Bohak – Dvectis DSP Kometa Brno
Myslím, že můžeme směle konstatovat, že to bylo moc hezké čtvrtletí.
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