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Zase o další krůček blíže medaili ze
světového šampionátu
Taneční pár David Odstrčil – Tara Bohak se probojoval v Moskvě v soutěži Mistrovství světa
v tanečním sportu – kombinace 10 tanců opět do finále a ještě o jednu příčku vylepšil své
dřívější umístění – obsadil skvělé 4. místo. Po návratu jsme je pro vás vyzpovídali.
Jak jste se na svou parádní
disciplínu připravovali?
„Toto mistrovství pro nás bylo
vrcholem desítkářské sezóny, na
který jsme se dlouho připravovali.
Během roku jsme absolvovali mnoho
campů a tréninků, a to jak
v domovském Brně a Mariboru, tak
v italské Molinelle. V Itálii, ať už
v taneční akademii nebo na lekcích
s našimi zahraničními trenéry, jsme
získávali důležité informace, které
jsme poté dopilovávali a vylepšovali s našimi trenéry/rodiči. Věnovali jsme se také naší fyzické
kondici, ať už v posilovně různým cvičením, či venku během podle připraveného plánu.
A nezanedbávali jsme samozřejmě ani regeneraci a absolvovali masážní programy a terapie pro
rychlejší a kvalitnější regeneraci“.
Takže se ta poctivá příprava vyplatila. Jste rádi, že se vám to úsilí podařilo přetavit
do takového úspěchu?
„Myslím, že se nám příprava vydařila. Do Moskvy jsme odlétali sebevědomí a připraveni podat co
nejlepším výkon.“
Během roku toho nacestujete dost a dost, tak už vám cesta do Moskvy ani už nepřijde nijak
zvlášť dlouhá…
„Cesta byla pohodlná a rychlá. Díky skvělé organizaci v Moskvě na nás po příletu čekal taxík,
který nás s našimi trenéry/rodiči odvezl do krásného hotelu. Vstávání bylo brzké nejen kvůli
časovému posunu, ale zejména ranní hodině, kdy jsme již v pět dvacet seděli na židlích v jednom
salónku (tedy spíše salónu), kde jsme se spolu se stovkami dalších tanečníků nechali
profesionálně učesat a připravit make-up. Poté následovala snídaně a v osm třicet nás už čekal
odjezd na soutěž.“
V Rusku bývají takové akce většinou dost monstrózní. Bylo tomu tak i v případě mistrovství
světa v desítce?
„Na sále jsme byli překvapeni nejen krásou nové sportovní haly, ale zejména precizní organizací
od lidí, kteří se starali o to, abychom našli cestu k šatnám a na sál v tomto rozsáhlém komplexu,
přes občerstvení, které pro nás bylo připraveno po celý den až po harmonogram, který běžel
téměř na minutu přesně.“

Takže o vás bylo postaráno a vše vám
hrálo do karet. Je to přeci jen lepší, než
když si spoustu věcí musí zařídit sám. Jak
tedy pak probíhala soutěž samotná?
„Musím říct, že se nám důkladná příprava
velice vyplatila. Když jsme po třech kolech
dvouminutových tanců přišli do finále, kde
jsme měli to štěstí a jako jediní jsme si po
„šťastném“ losu mohli zatančit 5
standardních tanců v kuse (vylosovali jsme
si totiž pořadí sólo tanců šest a jedna).
Výkon jsme podle komentářů našich
trenérů/rodičů i ostatních předvedli velice dobrý a podle názoru poroty i skoro vyrovnaný, jak ve
standardní, tak latinskoamerické části.“
Přes dobrý výkon zůstali David s Tarou těsně pod stupni vítězů, obsadili 4. místo, čímž
vyrovnali dosavadní nejlepší umístění českého páru na světovém šampionátu v dospělé
kategorii. Pokud budou v nastoleném trendu pokračovat, mohlo by to příští rok cinknout…
Nakonec dne si vysloužili bonus v podobě vylosování na antidopingovou kontrolu a kolem
půlnoci se odebrali zpět na hotel. Další den se vydali na cestu domů, přičemž prakticky hned
pokračovali v přípravě na druhý vrchol sezóny a to mistrovství světa ve standardních tancích
v litevském Vilniusu.
My budeme samozřejmě držet pěsti.
Děkujeme a gratulujeme.

