ÚTERÝ SE SÍNÍ SLÁVY
Ing. Petr Odstrčil
Ing. Petr Odstrčil, trenér, porotce a funkcionář ČSTS a WDSF. Vedl nepřetržitě 20 let Český svaz
tanečního sportu, z toho 16 let ve funkci prezidenta. Byl členem prezídia světové taneční federace,
vytvořil a řídil její registrační a licenční systém a byl zakladatelem světové taneční akademie.
V Jihomoravském kraji působil jako předseda krajské divize a předseda poradních sborů pro taneční
sport. V letech 1978 – 1996 založil a vedl jeden z nejúspěšnějších klubů ČR Impuls Brno. V současné
době se podílí na činnost tanečního klubu Dvectis DSP Kometa Brno a byl předsedou Sportovního
centra mládeže ČSTS. Stále také aktivně působí jako mezinárodní porotce s profesionální licencí. V
rámci Vyhlášení nejlepších sportovců Jihomoravského kraje za rok 2012 přebral Ing. Petr Odstrčil
významné ocenění za celoživotní přínos jihomoravskému sportu.
Ing. Petr Odstrčil je výraznou a nesmazatelnou osobností tanečního sportu nejen u nás, ale i ve světě.
Jeho přínos do vzdělávání a legislativy v tanečním sportu je dnes oceňován natolik, že byl v roce 2012
uveden do Síně slávy Českého svazu tanečního sportu.
1. Co pro Vás znamená tanec?
„S tancem jsem prožil více než půl století, založil při něm rodinu, vychoval několik generací skvělých
tanečníků a trenérů, zažil spoustu krásného, s tancem chodím spát i vstávám. Tanec je mým životem
(a naopak

).”

2. Jaký je Váš nejvýznamnější zážitek z tanečního parketu?
„Nejdojemnější bylo vidět loučení tanečních hvězd se soutěžním parketem, vždy bylo úžasné
porotovat v Moskvě a ve Stuttgartu, ale nic se nevyrovná tomu, když můžete předávat medaile svým
dětem a vnoučatům.”
3. Jakého profesního úspěchu si vážíte nejvíce?
„Že to český taneční sport se mnou vydržel více než čtvrt století a že se mi podařilo v mezinárodním
prostředí prosadit naše projekty elektronického zpracování ranklistu a identifikačních karet a projekt
mezinárodní taneční akademie.”
4. Jaká byla nejlepší rada, kterou jste kdy dostal?
„Asi jsem příliš tvrdohlavý a svérázný, a tak se ani nikdo nesnažil mi radit. Ale celý život jsem se řídil
známým ‚neponižuj se a nevytahuj se‘.“
5. Co byste vzkázal nebo doporučil tanečníkům v této složité době?
„Nepodléhat ‚blbým‘ náladám, ‚zaručeným‘ fíglům a módnímu negativismu, ale být sám k sobě poctivý
a věřit si.”

