
„Tancování mě baví hodně,“ svěřuje se nejoblíbenější tanečník 

letošního kurzu Petr Vokoun 

Dne 2. 11. 2020 se v Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí uskutečnil ples v bílém pro letošní účastníky 

tanečního kurzu pod vedením Vlasty Buryanové. Součástí programu byla i soutěž 

o nejoblíbenějšího tanečníka, kterou vyhrál Petr Vokoun ze 6. A.  

Jaké byly tvoje první pocity, když jsi zjistil, že jsi vyhrál? 

Na pódium se mi moc nechtělo, protože jsem věděl, že budu muset zpívat nějakou písničku. 

Baví tě tancování? Přihlásíš se do tanečních příští rok znovu? 

Tancování mě baví hodně. Rád bych pokračoval i příští rok v tanečních pro dospělé, ale uvidím, 

jak to budu časově kombinovat se školou a se sportem. Už se nemůžu dočkat, až se naučím další 

kroky svých oblíbených tanců. 

Jaký je tvůj oblíbený tanec? 

Určitě waltz, protože se u něj moc nezadýchávám. Kroky nejsou těžké a hezky vypadá.  

Se kterou z tvých tanečních partnerek se ti tančilo nejlépe? 

Nejlépe se mi tančilo s Denčou, protože jsme spolu tančili i v nácviku a na plesech, takže jsme měli 

už vše natrénované. Doufám, že bude mít čas a energii se mnou chodit do tanečních i příští rok. 

Který z tvých konkurentů na pódiu podle tebe tančil nejlépe? 

Myslím si, že Honza (Taylor – pozn. aut.) i Petr (Mladý – pozn. aut.) tančí oba velmi dobře. Toto 

však byla soutěž o „nejoblíbenějšího“ tanečníka, v které jsem získal dělené 1. místo s Honzou. Co 

se týče soutěže o nejlepšího tanečníka, myslím si, že zaslouženě vyhrál Ivo (Březka – pozn. aut.). 

V některých tancích jsem se svou partnerkou Denčou Čejkovou získal více bodů než ostatní, ale 

na celkové vítězství to bohužel nestačilo. 

Kolik stužek jsi jako oblíbený tanečník od svých partnerek celkově získal? 

Myslím si, že jedenáct. 

Jaká byla reakce tvé rodiny a přátel na tvůj úspěch? 

Sérii tanců, při kterých se rozdávaly stužky, jsem ukončoval s Emmou (Talačovou – pozn. aut.), ta 

z toho měla velikou radost. Jí asi můžu poděkovat za to, že jsem byl nakonec na pódiu. Doslova 

mě tam dotáhla. Máma s tátou měli z mého úspěchu radost, protože také sami rádi tančí. 

Jakožto již absolvent tanečních, doporučil bys tuto zkušenost mladším, kteří se rozhodují, zda 

se přihlásit či ne? 

Určitě všem vřele doporučuji se do tanečního kurzu přihlásit. Je to velká zábava a zkušenost. Díky 



tanečním kurzům jsem poznal základy společenského chování, objevil krásu tance, a hlavně jsem 

se také naučil tancovat. Rád chodím na plesy, kde mohu tuto dovednost využít. 

Děkujeme za rozhovor. 

Text: Matouš Špaček, Matěj Hladík 
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