25. listopadu 2019, Petr Barnat

Dva české taneční páry v TOP8 mistrovství
světa
V sobotu 16. listopadu se konala ve Vídni soutěž WDSF World DanceSport Championship
Youth Latin. A nás reprezentovaly dva nejlepší mládežnické páry, které naše taneční scéna
nabízí. A bylo to vidět i na parketu, kde byly hodně vidět. Taneční pár Marián Hlaváč –
Tereza Maturová se dostal až do finále a obsadil 5. místo a pár Jakub Brück – Marina
Makarenko skončil 8.
Požádali jsme oba páry o zhodnocení jejich vystoupení a pocity.
Terezko, gratulujeme k finále / 5.
místu z mistrovství světa! Jaká byla
ve Vídni atmosféra?
Ve Vídni je vždy skvělá atmosféra. Na
tanec se zde chodí dívat mnoho lidí,
sjíždí se zde velké množství tanečníků,
trenérů a spousta dalších, kterých se
tanec určitým způsobem dotýká. Pro
takové publikum je radost tancovat.
Navíc to ve Vídni moc dobře známe,
protože se každým rokem Austrian
Open účastníme. Kromě titulárních, je
pro nás Vídeň, po GOC, druhou
nejprestižnější soutěží a tyto velké
soutěže jsou pro nás vždy velkou výzvou. Nevyhýbáme se jim.
Měli jste s sebou nějaký fanklub?
„Vídeň je natolik blízko, že se na nás mohly přijet podívat naše rodiny, přátelé, trenéři, fandili nám
i někteří naši zahraniční kamarádi z řad tanečníků, kteří vypadli již v dřívějších kolech, ale
podporovali nás i úplně cizí lidé, kterým se naše tančení líbilo. Tímto bychom jim všem chtěli
z celého srdce moc poděkovat. Bylo to opravdu nádherné.“
Jak se vám tančilo a jste spokojení?
„Jak už jsme zmínili v předchozí odpovědi, tančilo se nám opravdu úžasně. Moc jsme si to užili a je
to pro nás nezapomenutelný zážitek. Jsme moc šťastni, že se nám podařilo splnit si sen – tančit
finále MS. Možná to pro mnohé papírově vypadalo, že jsme na finále jedni z jasných favoritů, ale
jak už to v tanečním sportu bývá, není to vždy tak jednoduché. Hrají zde velkou roli různé faktory
a mnohé z nich není v našich silách ovlivnit. Věděli jsme, že to nebude vůbec snadné, spíše hodně,
hodně těžké. Rozhodli jsme se ale, že se nevzdáme, budeme bojovat a že si půjdeme naší cestou,
což znamená trénovat, trénovat, trénovat, neustále se tanečně zlepšovat a rozvíjet po všech
stránkách. Máme to štěstí, že nás obklopují lidé, kteří nás vedou tím správným směrem. Na každý
trénink a čas s nimi strávený se upřímně těšíme. Moc moc moc tímto děkujeme našemu hlavnímu
trenérovi Jaroslavu Kučerovi, Mariusovi s Kristinkou, Peterovi Stokkebroe, se kterými se
připravujeme pravidelně, ale i mnohým dalším, se kterými trénujeme. Děkujeme jim všem za to, že
jsme mohli prožít nádherné okamžiky, na které nikdy nezapomeneme. Obrovský dík patří také

našim rodinám. Jsme strašně šťastni, že jsme to dokázali. Jsme hrdí, že jsme
mohli reprezentovat Českou republiku a že se nám podařilo vybojovat pro
české tančení další historický výsledek. Rádi bychom tímto motivovali naše
mladší kamarády tanečníky a ukázali jim, že se i český kluk s českou holkou
ve velkém tanečním světě nemusí ztratit a moc jim přejeme, aby si ten skvělý
pocit také jednou zažili.“
Byla to vaše poslední titulární soutěž v mládeži. Jaké jsou vaše nejbližší
plány?
„Příští rok se těšíme mezi „dospěláky“. Budeme na sobě i nadále tvrdě
pracovat, abychom mohli co nejdříve opět reprezentovat Českou republiku
na titulárních soutěžích.
Ještě jednou moc děkujeme vám všem, kteří nás podporujete a fandíte nám. Velice si toho vážíme,
máme vás moc rádi a těšíme se, až se s vámi uvidíme opět na tanečním parketu.“
Pozitivně své vystoupení hodnotil i za svou partnerku Marinu Jakub Brück. Oba měli perný
podzim, který mistrovství světa v latině ještě nekončil…
„Musím říct, že jsem byl na začátku šampionátu nervózní...
Měl jsem cíl, my oba s Marinou jsme měli jasný cíl a za
ním jsme si šli“, začal s hodnocením Jakub.
I Jakub s Marinou s sebou měli osobní opory. „Pro mě byl
obrovskou podporou Radim Přádka, který se vydal jako
můj kouč a neuvěřitelně moc mi pomohl (po psychické
stránce). Zopakovali jsme si tak časy, kdy on byl můj
hlavní kouč. A jel i Kačenkou Kolmanovou, takže toto
mistrovství pro mne bylo opravdu super. Díky těmto lidem
jsme si to užili. Měli jsme tam i své nejbližší, kteří nám
fandili a obrovskou podporu našeho klubu. Chtěli bychom
poděkovat Janu Tománkovi, který nás překvapil fandícím
billboardem a nálepkami s našimi podobiznami. Moc nás
to potěšilo. A v takové atmosféře se tancuje SUPER!“
A jak jste vnímali atmosféru v hale vy? Marián s Terezou
si to pochvalovali…
„Atmosféra celkově v hale byla neuvěřitelná.... Díky fanouškům domácích Rakušanů bylo plno, a
když celá hala fandila a křičela, měli jsme pocit, že všechno tohle patří i nám. Myslím si, že
nálada byla po dlouhé době opravdu skvělá. A tímto bychom chtěli poděkovat i druhému
reprezentačnímu páru a jejich rodině za společný fanclub!“
Asi se nemusím ptát na spokojenost. Po tak krátké době spolupráce a s tak náročným
programem jste 8. na světě v latině.
„Jsme víc než spokojeni... Odvedli jsme obrovský kus práce a jde to vidět, z čehož máme
radost...Na slavení moc času nemáme, ale určitě veškeré úspěchy, co za sebou máme ještě
oslavíme!“

I Kuby s Marinou jsme se zeptali na nejbližší plány?
„Příští týden (pozn. red. 23. 11.) nás čeká MS ve STT a chceme předvést to nejlepší, co umíme a
zakončit reprezentační linii v mládeži dalším úspěchem a s grácií!!
Oběma párům moc děkujeme, gratulujeme a přejeme hodně dalších úspěchů, ale hlavně
radost z tance!

