Naše město má mistryni ČR
„Line Dance je moderní taneční styl na moderní hudbu. Každý tanečník či tanečnice tančí sám a
nepotřebuje k tomu partnera. Tanec je to přátelský a společenský a je pro každého bez věkových či
jakýchkoliv jiných omezení.“
Těchto pár vět před několika lety rozhodlo, že se od klasických country tanců a čtverylek (kde potřebujeme
kolem sebe spoustu kolegů) posuneme kousek dál a rozšíříme si své taneční obzory. V Budišově jsme zahájili
line dancový kroužek před třemi lety v Domě dětí. Velkou výhodou je zde zrcadlový sál, kde se tanečníci při
svém tančení vidí a mohou opravovat případné chyby. U budišovských obyvatel se nesetkal s žádným ohlasem.
Zato se účastní vítkováci a dojíždí několik tanečnic z Opavy. Z počátku jsem brala úterní tréninky jen jako relax
a vybití své energie. Po čase jsem se ale začala zajímat i o techniku jednotlivých tanečních stylů, protože line
dance má široký stylový záběr např. chacha, cowboy dance, east a west coast swing, funky, waltz, polka, night
club, samba, párové tance i tance v řadách. Pro získání těchto dovedností jsme navázali spolupráci s tanečním
souborem Louisiana z Písku, jejíž členové již dnes patří k republikovým tanečním špičkám. Díky nim a dalším
nadšencům se line dance rozšířil po celé republice a získal obrovské množství příznivců. Během roku se na
různých místech republiky konají víkendové workshopy, kde se učí jednotlivé choreografie od světově
uznávaných choreografů. S rozmachem line dance začali Písečáci zvát na své víkendovky zahraniční lektory a
výsledkem bylo v roce 2009 uspořádání v ČR 1. ročníku soutěže v kategorii social podle pravidel World
Country Dance Federation. Tato světová federace, sídlem jejíhož ústředí je Holandsko, udává mimo jiné pravidla
soutěží, pro každý rok vypisuje soutěžní choreografie, akredituje rozhodčí, koordinuje výuku tanečníků, lektorů
a techniky jednotlivých stylů a certifikuje nové lektory.
Přesto, že se nepovažuji za nějakou zvláštní tanečnici, ze zvědavosti jsem se přihlásila do říjnové soutěže
2009 a ve své kategorii female adult senior (ženy 40-50 let) jsem obsadila 4. místo (hodnotí se pořadí prvních pět
soutěžících). Tento výsledek byl velmi povzbudivý, takže po roce práce jsem zkusila další ročník. V říjnu 2010
proběhl 2. ročník WCDF Regional Country Line Dance Competition v kategorii social opět v Písku za účasti
celkem 68 soutěžících různých věkových kategorií z ČR, Slovenska, Německa a Španělska. Nejmladší soutěžící
bylo 8 let, nejstarší 74 let. Rozhodčí byli z Holandska, Španělska a Lotyšska. Mé první místo zároveň vedlo
k získání titulu Social Champion of the Czech republic 2010 a bylo krásným rozloučením s věkovou
kategorií do 50 let. Soutěžními tanci byly choreografie novelty, chachi a funky. Kromě soutěže proběhla také
výuka nových tanců, kterou vedli pozvaní porotci.
Samozřejmě se chystáme na další ročník, který proběhne v říjnu 2011 v Písku, a který bude rozšířen o
kategorie newcommer a partner dance (párové tance).
Všechny nové tance, ale i tance starší učíme a opakuje na pravidelných úterních setkáních
v Budišově. Ne všichni chtějí soutěžit, a tak si tančíme pro radost z pohybu (skvělá fyzička) a pro radost
z pěkných písniček a ze setkání s kamarády.
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