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ME v krasobruslení – shrnutí druhé poloviny šampionátu  
Třetí a čtvrtý den se na mistrovství Evropy nesl na vlně úspěchů i méně vydařených jízd. Rytmický tanec 
tanečního páru sourozenců Taschlerových roztančil početnou diváckou základnu. Taneční pár si za 
rytmický tanec vysloužil 69.72 bodů a průběžné 11. místo „Sice nám trošičku utekl blues ve velkých 
pointech, ale jinak všechny levely byly na místě. Moc jsme si to užili, jsem moc spokojená,“ řekla 
bezprostředně po výkonu Natálie Taschlerová. Její bratr Filip souhlasně přikývl: „Mně se jelo fakt moc 
dobře, svěže, svobodně.“ 

Večerní program pak patřil volným jízdám mužů. Michal Březina se jízdou na hudbu Bryana Adamse 
rozloučil s evropským ledem bezchybnou jízdou, byť v ní chyběl očekávaný čtverný skok. „My jsme se tak 
rozhodli na ranním tréninku před závodem. Očekával jsem, že se Rafaelovi naše rozhodnutí nebude líbit, 
ale necítil jsem na tréninku přesně, co dělám. Rozhodl jsem se tedy jet jenom s trojitých salchowem 
v kombinaci tři tři, takže z toho celkově bodově zůstalo prakticky to stejné jako čtverný salchow,“ prozradil 
Michal Březina. Na ledě tak nechal jednatřicetiletý krasobruslař vše a na závěr své jízdy přidal gesto, 
které vyjadřovalo úctu a poděkování. „Chtěl jsem cítit, že to, co jsem zajel, jsem zajel s pocitem, že 
opravdu to bylo to, co jsem chtěl předvést,“ dodal s dojetím Březina.  

Poslední závodí den šampionátu se představily ve volných jízdách taneční páry a ženy. Volný tanec 
v podání Natálie a Filipa Taschlerových znamenal pro diváky a rozhodčí exkurz do tanga. Zaváhání 
Natálie Taschlerové najetím na mantinel znamenalo pro taneční pár 11. místo. Desítka nejlepších jim 
tedy unikla velice těsně. „My jsme byli trochu napřed na hudbu, tak jsme si chtěli počkat a já jsem tam 
trochu zavadila zoubky a podjelo mi to. Ale jinak jsme moc spokojení, splnili jsme všechno, co bylo 
potřeba, jelo se nám skvěle,“ řekla po volném tanci Natálie Taschlerová. „Já jsem taky samozřejmě 
nadšený, splnili jsme vše, zajeli jsme všechny potřebné prvky, které v jízdě měly být,“ doplnil Filip 
Taschler.  

Volné jízdy žen ovládly reprezentantky Ruska.  Eliška Březinová svou volnou jízdu nezajela podle svých 
představ. Po prvním povedeném trojitém skoku se už ale jízda nevydařila. „Zatím nevím, co se tam stalo, 
budu se muset na jízdu ještě jednou podívat. Chce trochu zapomenout, poučit se, nezajela jsem za 
poslední tři roky takto špatně,“ zkonstatovala Březinová.  

Krasobruslařští olympionici se nyní přesunou do svých tréninkových center, kde budou finišovat svou 
přípravu na pekingskou cestu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


