
Tisková zpráva 
 
Mladí plzeňští stepaři se představí v Brazílii. 
 
Plzeň, 9. 10. 2019– Lektorka, choreografka a majitelka plzeňského Step by Step studia 
Kamila Borovská odlétá dnes s trojicí svých svěřenců na prestižní mezinárodní festival 
stepu do brazilského São Paula. Sedmnáctiletá dvojčata Matěj a Antonín Borovští a 
šestnáctiletá Alžběta Mourečková absolvují workshopy pod vedením špičkových 
světových stepařů. Na závěr festivalu 14. října je čeká společné vystoupení s dalšími 
absolventy mezinárodních kurzů.  
 
Do Brazílie pozvala naděje českého stepu hlavní organizátorka festivalu v São Paulu, přední 
brazilská umělkyně Christiane Matallo, která byla v květnu hvězdou 6. ročníku Plzeňského 
festivalu stepu. „Chris se v Plzni velmi líbilo a byla nadšená z výkonů naší nastupující 
generace. Rozhodla se nám proto pomoci, abychom mohli získat více mezinárodních 
zkušeností. Do São Paula se sjede stepařská špička, mimo jiné i současná světová jednička 
Jason Samuels Smith. Chybět nebude ani vynikající švýcarský stepař s českými kořeny Daniel 
Borak, který byl minulý rok v Plzni hostem našeho festivalu,“ říká Kamila Borovská.  
 
Všichni tři mladí plzeňští stepaři nejsou žádnými nováčky. Synové Kamily Borovské Matěj a 
Antonín i Alžběta Mourečková jsou členy Step by Step studia od jeho založení před devíti 
lety. Za tu dobu získali zkušenosti z národních i mezinárodních soutěží. Největší úspěch si 
zatím připsal Matěj Borovský, který letos vybojoval bronzovou medaili na Mistrovství 
Evropy v Praze v sólové kategorii dospělých a v listopadu ho čeká účast na Mistrovství světa 
v německé Riese. „Festival v Brazílii je nesoutěžní, znamená pro nás ale obrovskou 
příležitost zdokonalit se pod vedením skutečných mistrů a také předvést to, co umíme, v 
zahraničí. Velmi děkujeme Chris Matallo za pozvání a velký dík patří také Plzeňskému kraji, 
který nám cestu umožnil,“ dodává Kamila Borovská.  
 
Plzeňští diváci budou moci umění všech členů Step by Step studia obdivovat na tradičním 
vystoupení v Divadle ALFA v únoru 2020. Step by Step studio vzniklo v roce 2010, sídlí 
v prostorách DEPO2015 a v současné době ho navštěvuje na 200 stepařů všech věkových 
kategorií. Spolek K.R.O.K., který Studio provozuje, pořádal už šestým rokem v květnu 
Plzeňský festival stepu s mezinárodní účastí. Informace o Step by Step studiu najdete 
na www.plzenskyfestivalstepu.cz a www.stepbystepstudio.cz. Informace o Brazilském 
mezinárodním festivalu stepu na http://brasiltapfestival.com.br/inscricao.html.  
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