
Žádost o výjimku - nominace na MS Orebro v disciplíně disco freestyle pro Alexandru 
Štejnarovou  

  
Vážené prezidium,  
  
obracím se na Vás s oficiální žádostí o výjimku z nominačních principů. Jedná se o 
dodatečnou nominaci v disciplíně disco freestyle dospělí pro tanečnici Alexandru Štejnarovou 
(Beethoven DC Chomutov) 

  
Ve dnech 2.-5.11. 2016 se koná Mistrovsví světa v disco dance a disco freestyle ve švédském 
Orebru. Chystáme malou, avšak ambiciózní výpravu a jedeme bojovat o medaile pro ČR se 
třemi našemi nejlepšími tanečníky, kteří své nominace v disciplínách disco dance získali 
tradiční cestou - vítězstvím na Mistrovství České republiky.  
  
Mistrovství České republiky pro disciplínu disco freestyle se v loňské sezóně konalo mimo 
MČR, bylo netradičně přiřazeno k listopadové extraligové soutěži během akce DANCE LIFE 
EXPO. Alexandra Štejnarová se této části soutěže nezúčastnila - nebyla v té době schopna 
absolvovat náročné tréninky akrobacie ze zdravotních důvodů (silné bolesti zad), takže jsem jí 
na doporučení sportovního lékaře účast na MČR zakázala. Do soutěže se přihlásily pouze 2 
tanečnice, takže medaile a nominace by byla jistá, nicméně riziko vážného úrazu a delší 
absence ve vytíženém programu ligových soutěží bylo příliš vysoké.  
  
Na červnovém Mistrovství Evropy v Chomutově jsme využili možnosti divoké karty 
pořadatele. Alexandra se probojovala do finále a umístila se na 6.místě, což je historicky 
nejlepší umístění pro ČR v této akrobatické disciplíně. Chuť a motivace bojovat dál a zkusit 
štěstí i na MS v Orebru je tedy obrovská.  
  
Alexandra Štejnarová je několikanásobná Mistryně ČR, Evropy a Světa v disco dance, patří 
mezi ty "tradiční" reprezentanty a objíždí mezinárodní soutěže od Jižní Afriky až po Švédsko 
již od dětství. Akrobatické disciplíně disco freestyle se věnuje již několik let a je také 
několikanásobnou Mistryní ČR v této disciplíně. Vynechání loňského MČR bylo tedy výjimkou, 
a to pouze ze zdravotních důvodů. Je řádným členem CDO a má zaplacenou mezinárodní 
licenci IDO. 
  
Rádi bychom z výše uvedených důvodů požádali o povolení jejího startu na MS v Orebru. Jsme 
jediní z ČR, kdo na soutěž jede, povolení výjimky tedy nebude mít dopad na ostatní členy 
CDO. Naopak, případný další úspěch by mohl pomoci v propagaci této divácky atraktivní 
disciplíny i v rámci CDO.  
  
Věříme v pozitivní vyřízení naší žádosti, bylo by nám velkou ctí využít možnosti reprezentace 
CDO a České republiky v zahraničí. 
  
S pozdravem,  
  
Lída Karlík Fišrová  
Viceprezident CDO pro Ústecký kraj   



 


