21. října 2019, Petr Barnat

Úspěšný poslední desítkový mládežnický
světový šampionát
V sobotu se konala v ukrajinském Kyjevě soutěž Mistrovství světa v tanečním sportu
kategorie mládež kombinace 10 tanců, kde jsme měli velké želízko v ohni – taneční pár
Jakub Brück – Marina Makarenko. Po bronzu na Mistrovství Evropy v Bratislavě zazářili
i na Mistrovství světa a obsadili skvělé 4. místo.
Jak hodnotili výsledek sami přímí účastníci? „Tento rok byl pro nás asi největší výzvou. Už
před 2 lety se podařilo probořit brány finále Mistrovství světa i Evropy mládeže“, ohlédl se
Jakub kousek do minulosti. Chtěl na ten úspěch navázat hned další rok, což se mu
bohužel nepodařilo, protože na nominační soutěže nejel. Teď měl před sebou poslední rok
v mládežnické kategorii a velice krátký čas na přípravu… O své sny a cíle si stále pečoval,
takže zbývalo si je „jen“ splnit.“
Kubův cíl pro mistrovství
světa byl znovu prolomit
brány finále Mistrovství
světa a snažit se dostat
výše než před tím. A to
se jim taky podařilo. „To,
že jsme se dostali do
finále Mistrovství světa
pro mě znamenalo, že
můj sen není
nesplnitelný, a že tvrdou
a poctivou prací toho i
kluk z Brna může
dosáhnout.“
Důležitou součástí cesty
za úspěchem je
partnerka Marina…
„Vždycky jsem si přál
tancovat s tanečnicí z Ruska a Marina splnila všechna má očekávání, dokonce bych řekl,
že je předčila… Její pracovitost, svědomitost, starostlivost, chuť se zlepšovat nás oba
posunula hodně daleko a udělala z nás nejen lepší lidi, ale i tanečníky… A proto největší
DÍKY patří mojí „Rusandě“.“
Jakub v euforii po úspěchu pokračoval v děkování… „Jsme velmi rádi a poctěni, že jsme
na své zatím krátké společné cestě potkali takové skvělé lidi, se kterými jsme si sedli
lidsky, kamarádsky a trenérsky. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na této naší malé
křížové výpravě podíleli… Ale nejvíc bych chtěl poděkovat Martinovi Odstrčilovi, tento
úžasný člověk, který tu se mnou byl pořád, byl výborný trenér, skvělá morální podpora,
největší kamarád, náhradní maminka a tatínek,“ nešetřil díky Jakub.

Co nejvíc přispělo k vašemu úspěchu? „Musím říct,
že jsem se vždy považoval za dříče, trénoval jsem
vlastně pořád. Ale až poslední rok jsem zjistil, co
znamená význam slova dřina … Příprava v Rusku
byla tvrdá, inspirativní a velmi nám pomohla
k dosažení těchto výsledků. Bylo to naše poslední
mládežnické desítkové mistrovství a dali jsme do
toho VŠE!!!“
Jsme rádi, že všechno vyšlo, že se Kubovi s Marinou
zadařilo, děkujeme za reprezentaci, gratulujeme,
přejeme další úspěchy a radost z tance.

