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„Budeme skvělí parťáci, těším se na společné zážitky,“ řekl Tomáš Verner po odtajnění taneční 
partnerky.  

 

Praha 18. června – Od 10. června všichni fanoušci taneční zábavní show Star Dance netrpělivě 
hltali každé odhalení tanečních párů. Po šesti dnech se dočkali také fanoušci krasobruslaře 
Tomáše Vernera. Tanečním parketem jedenácté řady ho provede olomoucká rodačka Kristýna 
Coufalová.  

O skladbu tanečních párů se zasloužil Marek Zelinka, který se po svém vítězství s Marií Doležalovou 
v roce 2015 stal odborným poradcem soutěže. „Z partnerky jsem obrovsky nadšen. Po odtajnění jsme 
měli možnost ještě poobědvat a myslím, že jsme si sedli po všech stránkách. Marek Zelinka náš pár 
skvěle vyčaroval, děkuji, Marku,“ řekl s úsměvem Tomáš Verner. „Já jsem při odhalení hlavně čekal na 
reakce Kristýny, oči řeknou všechno. V jejích očích jsem viděl, že je spokojená, po odhalení jsme ještě 
točili nějaké materiály a během toho jsme tak nějak vzájemně zjišťovali, že budeme fajn parťáci,“ 
doplňuje.  

Na volbu partnerky Verner žádná očekávání neměl. „Já jsem si jenom přál, aby si partnerka přála i mě, 
aby nedošlo třeba k tomu, že profesionální tanečnice zakroutí hlavou a řekne „Jé, tak toho ne!“, což se 
naštěstí nestalo,“ oddychl si medailista z Mistrovství Evropy z let 2007, 2008 a 2011. Tanečnice Kristýna 
Coufalová už jednoho partnera před 10 lety k vítězství dovedla. Spolu s hercem a zpěvákem Romanem 
Vojtkem se stali vítězi první řady Star Dance. Během této odmlky v televizní taneční soutěži se věnovala 
výuce tanečníků v olomoucké taneční škole Coufalovi. „Přála jsem si, aby si můj taneční partner chtěl 
zatančit a neměl to tak, že jde do práce. Zkoušeli jsme takový freestyle a myslím, že ten nám rozhodně 
půjde. Mojí ambicí je neotrávit Tomášovi tanec a opravdu bych si přála, aby ho to bavilo,“ řekla 
v rozhovoru pro Českou televizi profesionální tanečnice Kristýna Coufalová.  

První tréninky taneční pár čekají v polovině srpna. „Tanec mě vždycky bavil, ať už to byl hip hop nebo 
moderna nebo contemporary dance (typ scénického tance). To všechno mě hrozně během 
krasobruslařské přípravy bavilo. Na baletní průpravu vzpomínám velmi rád, měl jsem několik velice 
přísných lektorů. Z těchto let žádné vtipné historky nemám, ale věřím, že právě během Star Dance jich 
veliká spousta vznikne,“ směje se Verner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


