28. listopadu 2019, Petr Barnat

Vydařená reprezentační premiéra
V sobotu 23. listopadu 2019 se konala v tureckém Istanbulu soutěž Mistrovství světa
v tanečním sportu kat. Junioři II v latinskoamerických tancích, kde nás reprezentovaly dva
taneční páry. Pár Ondřej Vokurka – Eliška Hřebíčková obsadil ve své premiéře na tak
významné soutěži 14. místo a pár Matyáš Felcman – Lucie Růžičková skončil 40. Na dojmy
po šampionátu jsme se přímých aktérů samozřejmě zeptali.
„Celá soutěž byla velmi dobře zorganizovaná a první
reprezentační start jsme si velmi užili,“ začali s hodnocením
Ondra s Eliškou a pokračovali. „Bylo fajn, že jsme byli
ubytováni přímo v místě konání, takže jsme nemuseli moc
cestovat. Samotný sál byl menší, ale skvěle připravený,“ a
Matyáš je doplnil: „Mistrovství bylo super, hala byla plná
diváků a atmosféra byla úžasná.“
Ondrovi se líbilo, že byl sál zaplněný. „Bylo to i z důvodu
konání tureckého národního šampionátu. Ale diváci pomohli
i nám ze sebe vydat maximum.“ Ondru a Elišku navzdory
velké vzdálenosti podporoval přímo v místě konání celkem
početný fanclub. „Přiletěla s námi rodina a blízcí přátelé
společně s našimi trenéry Pavlem Slukou a Elizavetou
Kuklinou. Všichni nás po celou dobu podporovali, za což jim
touto cestou děkujeme.“ A jak své vystoupení hodnotíte po
taneční stránce? „Na soutěž jsme se dlouho připravovali a s
podaným výkonem jsme spokojeni.“ I s výsledkem? „Ano, 14.
místo na Mistrovství světa je super, ale k vysněnému semifinále chyběl jen kousek. Zarazila nás
účast některých slabších párů v semifinále i ve finále a současně nás překvapilo, že spousta velmi
kvalitních párů zůstala za námi. Takže se dá říct, že s umístěním jsme spokojeni, ale s celkovými
výsledky šampionátu se úplně neztotožňujeme.“
Matyáš zhodnotil výsledek celkem stručně – „Výsledek dopadl
podle toho, jak jsme tancovali a netancovalo se nám úplně nejlíp,
takže bychom chtěli být výš.“
Eliško, jak se 14. místo při premiéře na MS slaví? „Nijak
speciálně. Cítíme motivaci se zlepšovat a posouvat náš tanec dál.
Už myslíme na další mety.“ Čímž přecházíme k nejbližším
plánům… „Teď si dáme po náročné přípravě krátký odpočinek,
ale už se těšíme na další tréninky,“ uzavřel Ondra.
To Matyáš s Luckou před sebou mají ještě soutěže Taneční ligy
v Kroměříži a poslední soutěž roku; a to ne ledajaká. Bude to
v polovině prosince Mistrovství světa ve standardních tancích
v lotyšské Rize.
Děkujeme za rozhovor a reprezentaci, gratulujeme a přejeme
hodně dalších úspěchů a radosti z tance.

