25. září 2019, Petr Barnat

Cesta do semifinále mistrovství světa
Šestnáctimilionová čínská metropole Chengdu hostila tradiční zářijovou akci kalendáře WDSF,
v jejímž programu organizátoři pořádají obvykle některý ze světových šampionátů. V letošním
roce to byla soutěž WDSF World DanceSport Championship Latin
Under 21, které se účastnily i dva české páry. Taneční pár Matyáš
Adamec – Anna Riebauerová se dostal až do semifinále a obsadil
12. místo, pár Martin Hlawiczka – Joanna Škňouřil skončil 41.

Rok plný změn

Zejména pro Matyáše s Annou to byla velice zvláštní soutěž, protože
spolu netančí dlouho na to, že jeli na mistrovství světa. Vždyť ještě před
rokem tančili každý s jiným partnerem. Anna dokonce na den přesně
před rokem tančila s Jakubem Brückem na mistrovství světa mládeže
ve standardních tancích v maďarském Kisteleku, kde obsadili 27. místo. Několik dnů nato
však tento pár oznámil konec společné kariéry a každý se vydal jinou cestou. I Matyáš Adamec
před rokem netušil, kde za rok bude. Na říjnovém mistrovství světa v latině v Ostravě
reprezentoval Švýcarsko a byl 35.
V únoru se zničehonic oba objevili na národním
šampionátu družstev v latině v barvách MZ Dance
Team, kterému pomohli k zisku stříbrných medailí.
Pak se na půl roku zase soutěžně odmlčeli, Anička se
přestěhovala z Brna zpět do Prahy, věnovala
dokončení studií a společně se na parketu objevili ve
Stuttgartu, kde skončili v soutěži GOC Adult Rising
Stars Latin na 21. místě. Generálkou na mistrovství
světa pak byla soutěž Super taneční ligy na začátku
září v Brně, kde obsadili 4. místo. Takže žádné
taneční soutěžní dostihy, poctivá příprava a bylo
z toho semifinále mistrovství světa.
Cesta do Chengdu se Matyášovi s Annou trochu zkomplikovala na přestupu, kde se nedostali
do letadla a museli neplánovaně 8 hodin čekat na další, ale nakonec docestovali v pořádku.
Vyrazili (stejně jako druhý pár) už ve středu, aby se stihli aklimatizovat. Kromě hlavního
trenéra Martina Dvořáka s sebou měli i trenéra kondičního, Jiřího Čejku.
Anička nám své pocity z účasti na MS vylíčila následovně. „I přes několik zádrhelů to bylo
dobré. Podařilo se nám dobře zatančit, atmosféra byla skvělá, soutěž jsme si moc užili a jsme
moc rádi, že jsme to dotáhli až do semifinále. Nevím jak Matyáš, ale za sebe bych toto mistrovství
popsala jako jednu z nejlepších soutěží za mou taneční kariéru. Více než ve stresu jsem byla
pozitivně nervózní. Cítila jsem se mnohem více v pohodě ve srovnání s předchozími
absolvovanými šampionáty. Měli jsme s sebou skvělý tým, který nám pomohl se v Číně
aklimatizovat a perfektně nás připravil, za což mu patří velký dík. Bohužel jsem měla ráno v den
soutěže špatnou zkušenost s místními vlasovými stylisty. Jen mě dočesali, běžela jsem si to rychle
předělat a nalíčit se. Podle mě nejspíš ti stylisté česali tanečníky poprvé. Ale platilo pořekadlo, že

co se pokazí, bude nahrazeno něčím pozitivním, a jsem ráda, že se to vynahradilo právě v soutěži
a zobrazilo se to ve skvělém umístění.“
Matyáš si šel podle všeho jasně za svým cílem. „Příprava probíhala víceméně normálně.
Všechno probíhalo v klidu, žádný stres, na všechno bylo dost času. Až tedy ta neschopnost
čínských hairstylistů… Výsledek je pro mě osobně jednak potvrzením si nějaké pozice, a pak také
návratem tam, kde jsem zakončil svůj poslední dobrý reprezentační výsledek (s Natálií
Otáhalovou na MS v roce 2016).“ Zeptali jsme se také, jestli si dokázal představit, kde bude rok
poté, co v Ostravě reprezentoval Švýcarsko na mistrovství světa hlavní věkové kategorie.
Matyáš se vyjádřil jasně: „Ano. Představit jsem si to dokázal. Od chvíle, kdy jsem začal tančit
s Aničkou, jsem věděl, že chceme jet tuto soutěž, i to, v jakém kole chci skončit. A tak se taky
stalo.“
Děkujeme, gratulujeme a přejeme hodně dalších úspěchů.

Premiérové mistrovství
Taneční pár Martin Hlawiczka – Joanna Škňouřil se od okamžiku
oznámení nominace začal na svou první titulární soutěž intenzivně
připravovat. Chtěli podat co nejlepší výkon. „Tancovalo se nám výborně
a jsme rádi za přímý postup do dalšího kola. Byl to skvělý zážitek a
zkušenost, být na perfektní soutěži v exotickém prostředí a utkat se s
nejlepšími páry světa,” popsal Martin své pocity ze soutěže. „V Číně
rozhodně nebyla nuda. Ať už to byla komunikace s Číňany, objednávání
jídel, kdy donesený talíř byl mnohdy s překvapením, nebo návštěva
roztomilých pand. Užili jsme si to. A naučili jsme se i důležité slovíčko
‘děkujeme’ – xie xie.”
My děkujeme za reprezentaci.

