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Když jsme v sobotu, 27. května odpoledne, vyjížděly do Prahy na Mistrovství ČR Czech Dance
Masters v orientálním tanci, měla trenérka a choreografka Anna Cimbotová velké přání: vše
zvládnout bez problémů a za Neilu Annidiu přivézt alespoň jednu, jakoukoliv medaili. Samotná
soutěž se konala opět v nádherném prostředí Průmyslového paláce na Výstavišti v Praze Holešovicích 28. května a náš maraton začal budíčkem ve 3 hodiny ráno. Den to byl dlouhý a
náročný a už startovní listina avizovala vysokou úroveň a obsazenost kategorií. Výsledky jsou
pro nás ještě dnes málem neuvěřitelné.

Společná fusion formace Poselství se umístila na krásném 3. místě v dospělých od 16 do 30 let.
Juniorské malé skupiny získaly 2 x zlato za klasický tanec i za show. V dospělých jsme za malé
skupiny obdržely 2 x stříbro, také za klasiku i za show. Duo Karolíny Bednářové a Simony
Tuškové
v kategorii show dospělých
získalo pěkné 5. místo. V klasickém sóle juniorů se Adéla Janáčová probojovala do finále všemi
hlasy porotců a následně si v něm vytančila krásné 6. místo. V sólech juniorů v kategorii show
se Barbora Nesládková se svým premiérovým sólem také hladce dostala do finále a v obrovské
konkurenci získala nádherné 8. místo. Petra Holnová ve stejné kategorii obsadila 18. příčku. Do
kategorie show dospělých nastupovaly společně Anna Anniya Cimbotová s Terezou
Jandelovou. Tereza si svou soutěžní sólovou premiérou vytančila 4. místo a Annino sólo „Kde
je štěstí?“ získalo ocenění nejvyšší a tedy 1. místo. Klasická sólová kategorie dospělých byla
tradičně zahájena improvizací na raqs sharqi a drum solo a Neilu zde reprezentovala Anna
Cimbotová. Už postup do finále Anně přinesl obrovskou radost a konečné 3. místo, které si
vytančila se svým raqs sharqi, bylo nádherným završením celého dne.

28. květen byl pro nás dnem neskutečných emocí. Den plný radosti ze získaných ocenění, ale
také radosti, že jsme všechny v pořádku zvládly nedělní dusné počasí a ve zdraví se v pondělí
ve 3 hodiny ráno vrátily domů.

Obrovské poděkování posíláme všem tanečnicím, za jejich vzájemný přístup a vztah k
orientálnímu tanci a také jejich rodinám, bez jejichž podpory by to nešlo. Speciální poděkování
patří rodině Janáčových. Děkujeme i našim partnerům SVČ Rýmařov a městu Rýmařov za
podporu. Velké díky patří také našim sponzorům, firmám Ingersoll Rand Uničov, Melda Pavel,
s. r. o., RD Rýmařov, s. r. o., MUDr. Kristině Volkové, dále panu Jaroslavu Duškovi a všem
návštěvníkům Podvečera v Orientu 2017. Tohle všechno nám dává sílu jít dál a těšit se na další
sezónu, ve které doufáme přivítáme v našich řadách nové posily.
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