ÚTERÝ SE SÍNÍ SLÁVY
Taneční pár Ing. Martin Dvořák – Zuzana Čejka Šilhánová
Tento taneční pár byl uveden do Síně slávy v roce 2018. Začátek jejich společné taneční kariéry sahá
až do roku 1999. Hned v roce 2000 se stali držiteli ocenění v kategorii Vycházející hvězdy roku 2000,
které v tomto roce vyhlašovalo ČSTS vůbec poprvé. Poté byli zvoleni také několikrát Hvězdami roku. Zapsali
se do dějin českého sportovního tance svými skvělými výsledky po celém světě. Protože těch úspěchů bylo
mnoho, představíme si zde alespoň ty nejvýraznější. Stali se: několikanásobnými finalisty Mistrovství světa
v 10 tancích, semifinalisty Mistrovství Evropy i světa ve standardu, finalisty Mistrovství světa v showdance,
desetinásobnými mistry ČR v hlavní kategorii ve standardních tancích a devítinásobnými mistry ČR v 10
tancích. V roce 2014 ohlásili přestup od amatérů k profesionálům. V této divizi se stali vicemistry světa v
10 tancích, a semifinalisté Mistrovství světa ve standardních tancích.
Přinášíme Vám krátký rozhovor s Ing. Martinem Dvořákem, který je od podzimu 2019 prezidentem
Českého svazu tanečního sportu. Za ním budou následovat odpovědi od Zuzany Čejka Šilhánové.
1. Co pro Vás znamená tanec?
„Tanec je pro mě dlouhou dobu něco, co definuje život, který žiji. Dalo by se říct životním stylem. Má práce
je tanec v různých formách, ať už jako funkcionář či jako trenér nebo jako porotce, tanec mě baví sledovat
stejně jako stále provozovat, tanec mi přináší spoustu inspirace a vzhledem k tomu, že moje přítelkyně je
také tanečnice, tak i můj osobní život je tancem velmi ovlivněný. Dá se říct, že tanec je pro mě vším.”
2. Jaký je Váš nejvýznamnější zážitek z tanečního parketu?
„Těch zážitků bylo mnoho. Pokud je myšleno ve vlastní kariéře tak jedny z nejkrásnějších zážitků jsou ty tzv.
poprvé. Může to být první finále na MS v 10 tancích ve Vídni nebo první semifinále na MS či ME ve
standardních tancích (Moskva, Melbourne), či první titul Mistra ČR ve standardních tancích v Českých
Budějovicích.“
„Silným zážitkem byla ale i loučení. Nelze zapomenout na loučení s naší amatérskou kariérou v Lucerně či
naše poslední MČR v 10 tancích v Olomouci, anebo naše úplně poslední MČR v Třinci v naší kariéře.“
„Silný zážitek je ale i prožít silný moment někoho jiného nebo být součástí silného momentu. Nezapomenu
na loučení Petera Stokkebroe s Kristýnou Stokkebroe v Royal Albert Hall či nečekané vítězství Emanuela
Valeriho s Tanjou Kehlet v Moskvě.“
„Zážitků nicméně na tanečním parketu bylo mnoho a já bych mezi ně zařadil i naše společné výlety na
soutěže s kamarády či protančení se do nejvyšších kol na velkých festivalech jako GOC, UK Championships,
International Championships, Grandslam finals, MS a ME atd.“
„Prostě celý taneční život je jeden velký zážitek.”

3. Jakého profesního úspěchu si vážíte nejvíce?
„Nejvíce si vážím toho, že mám šanci dělat to, co mě baví a mít šanci se v tom posouvat ještě dále. Stále
hledám výzvy, kde se zlepšovat a kde zlepšovat prostředí kolem sebe ať je to jako trenér nebo jako vedoucí
klubu, jako porotce, jako funkcionář či jako hlavní představitel svazu. Cítím se pořád ještě mladý na to,
abych řekl, že jsem někde již na vrcholu. Takhle můžu nyní hovořit tak maximálně o své taneční kariéře,
kterou jsem skutečně ukončil. Vše ostatní se dá ještě posunout, a tak zde ještě nehovořím o úspěchu.”
4. O co Vás taneční sport obohatil?
„Našel mi místo, kde se můžu realizovat a využít své schopnosti. Dal mi mnoho přátel kolem mě, neboť si
troufnu říct, že 95% mých přátel, se kterými se stýkám, jsou z tanečního prostředí. Dal mi možnost poznat
moji snoubenku . Dal mi kolem sebe lidi, na které je spolehnutí, a se kterými úzce spolupracuji a pomáhají
mi rozvíjet vzdálené sny. Taneční sport mi zkrátka dal náplň a smysl života.”
5. Jaká byla nejlepší rada, kterou jste kdy dostal?
"Každý neúspěch je schůdkem k Blackpoolskému vítězství" (Alois Dvořák)
6. Co byste vzkázal nebo doporučil tanečníkům v této složité době?
„Pokud se člověk rozhodne vzít tanec jako životní cestu, nic mu ji nemůže vzít. Všechny negativní věci, které
se v mé soutěžní kariéře staly, vždy naopak posílily moji touhu tančit a zlepšovat se.”

A nyní Vám přinášíme slibovaný rozhovor se Zuzanou Čejka Šilhánovou.
1. Co pro Vás znamená tanec?
„Tanec byl pro mě v podstatě celý život, než přišly děti a rodina. Teď je to stále moje vášeň a práce zároveň,
kterou miluji!”
2. Jaký je Váš nejvýznamnější zážitek z tanečního parketu?
„Nejvýznamnější zážitek úplně nevím, bylo jich asi víc… pamatuji si naše první finále MS v deseti tancích a
také naše poslední, již v profesionálech. Dále skoro všechny ročníky GOC a soutěže ve Vídni, které jsem
milovala! Další vzpomínky patří na semifinále ve standardních tancích v Melbourne (8. místo).“
„Pak nesmím zapomenout na spoustu ocenění za vycházející, poté za hvězdy roku a poslední síň slávy, na
které jsme s Martinem určitě pyšní.“
„Velkou a krásnou vzpomínku mám na naše loučení s amatérskou kariérou, to jsem hodně v Lucerně
probrečela…”
3. Jakého profesního úspěchu si vážíte nejvíce?
„To jsem už asi napsala ve 2. otázce, protože tanec je moje profese.”

4. O co Vás taneční sport obohatil?
„Taneční sport mě obohatil o spoustu skvělých přátel. Poté o zkušenosti, jak s lidmi, tak znalosti, které v
podstatě získávám každým dnem. Je to obor s potřebou komunikovat, stále se učit a jít kupředu novým
věcem, což mě velmi baví.”
5. Jaká byla nejlepší rada, kterou jste kdy dostala?
„Rada je spíše takové moje motto, které mi řekla moje trenérka Olga Müller, když jsem si myslela, že jsem
úplně na dně a chtěla jsem odstoupit ze soutěže a vše vzdát ze zdravotních důvodů – ‚never give up‘ a tím
se řídím.”
6. Co byste vzkázala nebo doporučila tanečníkům v této složité době?
„Teď bych tanečníkům vzkázala právě ‚never give up‘. Nic není tak těžké jak to na první pohled vypadá!!!
Bojujte a dělejte, co vás baví !!!”

