
VZPOMÍNKY Z TANEČNÍCH 

 

 Kurzy tance a společenské výchovy, jak se tato instituce vznešeně 

jmenuje, znamenají zlom v životě každého mladého člověka. Právě tam 

mu školení odborníci vysvětlí, že už je příliš starý na to, aby mu omluvili 

šťourání v nose roztomilým uchichtnutím se slovy „Není to děcko 

rozkošné?“ Tam si oficiálně uvědomuje, že role muže a ženy se od sebe 

podstatně liší. Při tanci se to přehlédnout nedá: když chtějí hrát první 

housle oba partneři, nebo když se žena předpisově spolehne a muž není 

schopen vést, potom to končí pošlapanýma nohama. 

 Ale konec úvah, chtěla jsem říct, že taneční jsou událostí vpravdě 

zapamatováníhodnou. I já si pamatuji. Absolvovala jsem je asi před pěti 

lety. Už cena kurzu mě varovala, že je třeba mít se na pozoru: dívky totiž 

platily třikrát víc než chlapci. Z toho jsem si logicky odvodila, že pověsti o 

nadbytku dívek zřejmě nebudou zcela smyšlené. Jala jsem se tedy konat 

potřebná opatření. Mám nevlastního bratrance, který je o rok starší. Nijak 

zvlášť vřelý vztah spolu nemáme, ale nebylo vyhnutí, a tak jsem se ho 

jala přemlouvat, zdali by mi nechtěl dělat partnera. Protože si právě také 

vyhlížel kurz tanečních, nijak zvlášť se nebránil. 

 Ovšem pouze do chvíle, než začala dlouho očekávaná první 

hodina. Od toho okamžiku si mě dokonale přestal všímat. Nutno 

konstatovat, že jeho chování má svou logiku - jsem totiž dívenka 

poněkud silnější a napohled méně pohybově nadaná. Když jsem si 

všimla, že se můj partner hned mezi prvními zadal jiné dámě, ani mě 

moc neudivilo, že jsem zůstala stát v řadě jako jedna z posledních.  

V první chvíli jsem měla radost, když ke mně zamířil jeden z dosud 

volných pánů. Moje nadšení ovšem rychle opadlo poté, co můj zpola 

vyholený partner místo předpisové žádosti o tanec otráveně prohodil 

„Tak pojď, já jsem Tonda,“ a pak se otočil ke kamarádovi a prohlásil 



„Vole, já bych hulil.“ Kroky blues jsem zvládala, což mě naplňovalo 

optimismem. Méně potěšující bylo, že jsem několikrát zůstala uprostřed 

trsajících kolegů sama. Uznejte, že učit se figury bez partnera není příliš 

příjemné. Nicméně jsem vydržela až do konce hodiny – ve srovnání 

s děvčaty, která první taneční prostála u zdi, jsem na tom ještě nebyla 

tak nejhůř. Nicméně domů jsem odcházela nasupená jako tornádo a 

zklamaná na celé čáře. Na tuhletu hodinu vzpomínat v dobrém teda 

nebudu! 

Ta další ovšem nebyla o moc lepší. Partner, který pro mě přišel, 

měl asi dva metry, ruce jako lopaty a naprosto nulový cit pro rytmus. 

Nemluvím už vůbec o tom, že při mazurce nebyl ani schopen nechat mi 

při takovém tom obcházení protočit ruku, čímž pádem mi málem přivodil 

zlomeninu. Druhý tanec toho dne byla myslím polka, a při té jsme museli 

skýtat podívanou přímo božskou. Já jsem poměrně ladně poskakovala 

v souladu s tím, co muzikanti hráli; k tomu můj partner prkenně šlapal 

zelí v rytmu, který se v doprovodu nedal odhalit ani při největší fantazii. 

Vypadalo to, jako když se mu chce čůrat, a tak přešlapuje, zatímco já se 

ze všech sil snažím uhýbat, aby mi nepotřísnil róbu. Následky tohoto 

úsilí byly na mých pošlapaných nohách patrné ještě několik dní. 

V dalších hodinách jsme se potom s kamarádkami při pánské volence 

vždycky bavily tím, že jsme se snažily před tímto „borcem“ prchnout. 

Bohužel, ještě několikrát se stalo, že jsem nebyla dost rychlá. 

Ve vzpomínkách nemohu opomenout ani našeho tanečního mistra. 

Byl to statný pán, vybavený vyvinutou mužnou ozdobou: Tak mohutný 

plnovous, jaký měl on, se nevidí každý den. 

Jednou jsem, jakožto opakovaně nezadaná, měla tu čest tančit 

s mistrem valčík. Musím uznat, že tak kvalitní partner se mi do té doby 

ještě nepřihodil. Ale bohužel, nemohla jsem si tanec dokonale vychutnat. 

Valčík si totiž žádá, aby se partnerka přitiskla k mužovu hrudníku, což 



v mém případě znamenalo zanořit celý obličej hluboko do černého 

porostu. Po skončení tance jsem se vypotácela z objetí a skončila na 

stěně v neelegantním postoji člověka, vylezlého z mixéru. Nedokážu 

přesně říct, zda mě víc odrovnaly rychlé otáčky, nebo hmota, jež po 

dobu tance obklopovala většinu mých smyslových orgánů. 

No, musíte uznat, že ani nejlepšího z mých tanečníků není třeba 

závidět. A když se podívám na ty ostatní… dospěla jsem k závěru, že 

děvčata jako já mají naději na partnery snaživé, leč neschopné. Proto 

mám jednu praktickou radu pro všechny budoucí frekventantky, které při 

sebekritickém pohledu odhalí závažnější vady na kráse: Jestli nemáte 

stoprocentně spolehlivého partnera, pak vězte, že spíš než radostí se 

můžete v tanečních dočkat fyzických a psychických traumat. 


