13. listopadu 2019, Petr Barnat

Nováčci mezi profesionály bodují
Taneční pár Robin Ondráček – Tereza Jendrulková
začal po přestupu do profesionální divize WDSF hned
titulárními soutěžemi. Po 14. místě v mistrovství
Evropy ve standardních tancích v Kišiněvě, 29. místě
na mistroství světa ve standardu v Lipsku, se
v sobotu umístil na mistrovství světa v kombinaci 10
tanců na skvělém 4. místě. Co tomu všemu
předcházelo a jaké to vlastně bylo jsme se nemohli
nezeptat. Robin toho moc nenamluví, tak to za něj
vzala Tereza…
4. místo na mistrovství světa – tomu říkám vstup do
profesionální kariéry…
Již od začátku jsme cítili, že „desítka“ bude naší hlavní
disciplínou. Na přípravu jsme měli od sólových
mistrovství ani ne měsíc. Ladit techniku nebyl čas.
Snažili jsme se co nejlépe připravit hlavně fyzicky, hodně jsme „prektisovali“, prakticky každý
den, simulovali soutěžní formát “desítky“, takže střídali standard/latinu v různých kombinacích
včetně dvouminutových skladeb a finálového formátu.
S čím jste na MS jeli?
Našim cílem bylo se za tak krátkou dobu co nejlépe připravit, poté podat maximální výkon a
hlavně si naše první mistrovství světa v „desítce“ užít!
Soutěž začínala s menším zpožděním v pozdních odpoledních hodinách. Já osobně jsem soutěž ve
Vila Nova de Famalicao v minulosti zažila v rámci Evropského poháru, takže jsem věděla, že
portugalské publikum nezklame. Atmosféra byla skvělá, sportovní hala byla plná až do pozdních
hodin, kdy finále končilo v 1:30 hod. v noci.
Jak jste spokojení, jak ten úspěch
vnímáte?
S výsledkem jsme nad míru spokojeni.
Byli jsme nadšení už ze
samotného postupu do finále. Když se
pak ve standardní části dokonce
objevily známky, které nás na waltz
vyšvihly na 2. místo a na dva tance na
3. místo, nevěřili jsme, že se to
opravdu děje! V latinské části jsme se
těsně přetahovali o 4. a 5. místo
s japonským párem. Před vyhlášením
vítězů jsme vůbec nevěděli, jak to
v součtu bodového hodnocení dopadlo. A bylo z toho úžasné konečné 4. místo!

Tančit finále mistrovství světa byl nezapomenutelný zážitek, za který vděčíme zejména lidem, se
kterými dlouhá léta spolupracujeme – Martin Odstrčil a Jan Tománek, Zoran Plohl, Tatsiana
Lahvinovich Galchun a Paolo Bosco.
Velký dík patří samozřejmě také našim rodinám, přátelům.

My moc děkujeme vám, gratulujeme a přejeme hodně dalších úspěchů.

