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Ohlasy sportovců – Českomoravský pohár
Plzeň, 20. 3. 2021
Vážení sportovci, rádi bychom Vám touto cestou zprostředkovali pocity a dojmy účastníků
z první ze série čtyř soutěží Českomoravského poháru. Tato soutěž se konala 20. 3. 2021
v Plzni, v prostorách krásného Parkhotelu. Rozhodli jsme se oslovit finálové páry kategorie
dospělí, aby se s námi podělily o své zážitky a pocity ze soutěže, po dlouhé závodní odmlce,
a zprostředkovaly tak své postřehy i ostatním. Vyjádření tanečních párů, které se do ankety
zapojily, najdete níže:
David a Tara
„Je skvělé a je třeba poděkovat svazu a organizátorům, že se podařilo v této nesnadné době
uspořádat soutěž pro profesionální páry. Soutěž v Plzni jsme si užili, bylo to krásné zpestření
dnešní doby a funguje jako dobrá motivace pro trénink. Díky opatřením, která všichni
dodržovali jsme se cítili bezpečně, a přesto tato opatření byla jen malou obětí pro možnost zase
se vrátit na taneční parket. Těšíme se na zbytek poháru a další soutěže.“
Kuba a Marina
„Na soutěž jsme se velice těšili a moc se nám tam líbilo, zázemí bylo super, ač jsem si myslel,
že to bez diváků nebude ono, tak jsme se všichni tanečníci podrželi a navzájem si fandili, takže
to bylo úplně super... sice fyzicky to není úplně ono, ale i tak jsme strašně vděčni, že se soutěž
konala a my se mohli zúčastnit a zatančit si, byl to skvělý pocit. Nakonec bychom chtěli
poděkovat MZ dance team za super organizaci.“
Tomáš a Sanela
„Včerejší soutěž byla skvěle uspořádaná. Hudba, parket i prostory byly výborně připravené.
Největším plusem bylo, že na soutěži panovala až rodinná atmosféra a i přesto, že tam nemohli
být diváci, tak byla cítit ze všech tanečníků a trenérů neskutečná radost, že můžeme zase
soutěžit. Koronavirová opatření se přísně dodržovala, takže nemáme důvod se obávat nákazy.
Ze sportovního hlediska bychom asi jen vytkli krátké prodlevy mezi jednotlivými koly, ale
i přesto jsme si soutěž moc užili. Byl to skvělý pocit po půl roce mít znovu možnost soutěžit.“

Komise sportovců
Volební období 2021/2023

21. 3. 2021

Roman a Anna
„Vrátit se na parket bylo velmi příjemné a soutěž jsme si naplno užili. Děkujeme pořadatelům
za zorganizování soutěže v této nelehké době. Prostory byly nádherné a soutěž běžela od
začátku do konce bez komplikací. Největší dík ovšem patří Výkonné radě ČSTS, která pro nás
vybojovala možnost pořádat soutěže. Bylo moc příjemné opět vidět naše soupeře, atmosféra
byla skvělá a absence diváků díky tomu nebyla tak viditelná, jelikož jsme se všichni navzájem
podporovali. Těšíme se na další soutěže a jsme rádi, že můžeme být zpět.“
Oliver a Eliška
„Na soutěž jsme se po dlouhé době moc těšili a včerejšek jsme si užili. Byl to skvělý pocit být
zase po delší pauze v soutěžním nasazení a určitě nás to velmi namotivovalo. Moc se těšíme
i na další soutěžení. I když se nemohli soutěže účastnit diváci, cítili jsme podporu z řad
tanečníků a trenérů a atmosféra byla příjemná. Rádi bychom poděkovali nejen Českému svazu
tanečního sportu a organizátorům za jejich práci a úsilí v této nelehké době.“
Jiří a Natálie
„Soutěž byla z našeho pohledu velmi dobře uspořádaná. Atmosféra byla mezi tanečníky dobrá
a soutěž jsme si tanečně užili. Byli jsme rádi, že si po tak dlouhé době můžeme opět zasoutěžit.“
George a Tereza
„Feeling to be back on the floor was fabulous, after so long time we are again able to show on
the floor our work and what we love, we are really greatful to Czech Federation that they made
it possible!! Without audience for sure was not so easy, we love to feel people’s energy and
feedback, but after all, we will not complain ,seeing that we are in a difficult situation, we are
just happy that we could put the shoes on, and burn the floor!“
Tomáš a Sabina
„Soutěž byla z organizačního hlediska skvěle zvládnuta, veškeré potřebné kontroly u vstupu
probíhaly na jednotlivých stanovištích velmi hladce. Zázemí celého hotelu bylo pro soutěžící
skvělé a celý den podtrhávala atmosféru výborná hudba (DJ Máca – velká poklona). Přestože
byla soutěž bez diváků a na sále byli jen soutěžící a pár lidí k tomu, celková euforie z toho, že
můžeme opět všichni soutěžit byla o tolik silnější, že to na celkové atmosféře nebylo vůbec znát.
Za nás obrovský dík ČSTS a organizátorům za možnost si opět zasoutěžit.“
Marián a Tereza
„Za nás oba můžu říct, že soutěž byla super. Moc jsme si to užili, organizace byla skvělá,
nádherný sál, hudba byla boží... i když nebyli přítomní diváci, tak si myslím, že díky ostatním
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spolusoutěžícím a tanečníkům, se kterými jsme se navzájem podporovali, jsme si i tak vytvořili
dobrou atmosféru... bylo to po půl roce a řekl bych, že právě proto jsme se na soutěž
neskutečně těšili a moc jsme si to taky užili... Velký dík proto patří organizátorům a celému
svazu, že pro nás “vybojoval” tuto výjimku pořádat tyhle soutěže!!!“
Vilém a Jana
„Pro nás byla soutěž super, konkrétně my jsme nesoutěžili nikde od loňského MČR, takže jsme
byli rádi, že konečně můžeme. I přesto, že na soutěži nemohli být diváci, tak byla super
atmosféra a rozhodně jsme neměli pocit prázdného sálu. Soutěž byla za nás dobře
zorganizována a moc jsme si ji užili. Jsme rádi, že se i přes aktuální situaci konala.“
Mikhail a Sandra
„Soutěž byla výborná! I když byla bez diváků, měli jsme kolem sebe skvělé soupeře, kteří sdíleli
nadšení společně s námi. Skvělá hudba, důstojná porota a perfektně připravená organizace.
Hodnotili bychom to na 10/10 v rámci dnešních možností samozřejmě!“

Za Komisi sportovců ČSTS tímto děkujeme všem osloveným za ochotu zprostředkování jejich
pocitů ze soutěže.
Komise sportovců ČSTS plně podporuje co nejrychlejší bezpečný restart soutěžního systému
ČSTS.

