
Tančí. Azďravé jádro trénuje své nástupce
TaheČnÍSkupina |\,4ove Around, která vznik|a v roce 2008, má své členy nejen v Hustopečích, ale i ve Velkých Němčicích, l(uřimi a Žabčicích

ANETABERÁNKOVÁ

těže, Piesto, žé se složení sku_
piny Move Aiound během ]et
někotikrá1 obměnilo, jádro
zůstalo stejné, A navic lorjeli
i tréninky pro své mladší ná,
sledovníky,

NejsiaŤšt tanečnici, iež spa_
dají pod hlavičku Centa vol_
ného času pavučina v Husto_
pečich, se v posledních měsí_
cích připravují na začátek no_
vé soutěžní sezony, Letos pod
vedením bměnského trenéŤa
ondřeješvece,

Někteii z nich.jéště sami ve_
dou nadáné déti. á tak musí
sk]oubit vlastní trénink s pŤi,
praÝou svých matých svóřen
ců, ,,Trénlrji deset děti od čtyř
do šesti let a těch staršich od
osmi do dvanácti let mám do"
konce třiadvacet, zrcvna se
ihysáme na regionální kota
Nrných tanečních soutěži v
Bmě"' popsa}a trenérka hus_
topečských dětí a čleDká nej
stá*i složky Move Alonnd

Taiefui nástupce si lTcho.
vávaji i Ve Velkých Němči_
cích a v I{uřimi,

Nepovo|í ani v létě
Právě vé Ve]kých Němčicich
stále příbýv4jí nové děti, ,,By_
ta jsam se ]oni podívat na zá_
věIečnou show skupiny Move
Around a DŤekvapilo mě. ko_
rik dětí §e ianci věnuje." při
zna14 napřiklad Zuzana Lip
§kázHustopečí,

I v Ku}imi trénují !ž něko_
lilr let, ,,N},ní tam máme dva_
cet děti mezi šesti a jedenácti
rety, z toho dva klulry, Kon
cem blezna s nimi poprvó Vy_
rázíme na soutěže," sdělila
trenérka kuřimskýchtaneč-
nikú veronika Jordánová
kteró je vedé společně s ltonou
Nakvapilovou.

přestože se děii se soutěže_
nim většinou teprvé §eznámu
jí, mohou načelpat spou§iu
Zkušenosti od svých treDérů.

'fi napřílrlad v .oce 2013 ziskali
titul mistrú republiky v soutě_
ži svaz učitclů tance, o rok dŤ!
ve ob§adili střibmoupřičku na
mistrovstvi Molavy v §outěži
Crech dance organization,

Na retošek si připravili i
jednu novinku, ,.Poplvé chys-
táne na tetní pláZdniny Move
AŤound dánce camp, Příměst,
ský iábor bude v Hustopečích
na Pa!,učině, v červenci pm
§tarši a v slpnu pŤo mladší dě
ti," pozvala svobodová,

Ilustopeče ZačiDari jako
nadšená skupina tanečníků
Z Hustopeči a okóli, od roku
2008 pilováli Siyly street dai
ce, hip hoD, house a další, Pak
vyrazili na prvni tailečni sou-


