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Filip Taschler: „Každé ráno v koupelně začínám s Madonnou. Na Nebelhorn 
Trophy jsme připraveni!“  

Praha – Za týden se krasobruslařský sourozenecký taneční pár Natálie Taschlerová a 
Filip Taschler vydají na důležité závody do německého Oberstdorfu. Nebelhorn Trophy 
jim totiž může zajistit dodatečnou nominaci na Zimní olympijské hry v Pekingu.  

Přípravu na letošní sezonu jim zkomplikovalo zranění Filipa Taschlera. „Na začátku léta jsem si 
poranil během tréninku vazy v koleni, musel jsem odjet do Prahy na rehabilitace, ale už se zdá 
být vše v pořádku a můžeme jet skoro naplno,“ řekl s radostí Filip Taschler.  

Volný tanec si taneční pár ponechal stejný, rytmickým tancem chtějí novopečení seniorští 
krasobruslaři ohromit. „Ve volném tanci jsme pozměnili jen pár prvků, rytmický tanec spojuje 
prvky hip hopu a street dance,“ shrnula Natálie Taschlerová.  

Na ledě by chtěli rozpoutat malou revoluci v podobě popové párty na hudbu legendy popové 
scény zpěvačky Madonny. „Myslím si, že jsme dokázali zvolit něco originálního. Na výstavbě 
jsme pracovali s několika choreografy a tanečníky přímo z hip hopové branže, takže myslím, že 
je na co se těšit. Sice jsme museli program trochu pozměnit kvůli mé indispozici a 
rekonvalescenci, ale máme v plánu některé prvky vrátit nazpět,“ doplnil Taschler.  

Své programy už taneční pár stihl předvést na prvních letošních závodech v Itálii. Lombardia 
Trophy krasobruslaře odměnila pátým místem, se kterým byli sourozenci Taschlerovi velice 
spokojeni. „Bylo tam pár chyb, kterých si mohl možná na první pohled stěží někdo všimnout, ale 
my o nich víme. I přes to jsme moc spokojeni jak s bodovým hodnocením, tak se zpětnou 
vazbou rozhodčích,“ zhodnotila Natálie Taschlerová.  

Na italském závodě Lombardia Trophy v Bergamu už měli sourozenci Taschlerovi možnost 
porovnat své síly s konkurencí, která spolu s nimi bude bojovat o místenku na olympijské hry. 
Všechny čtyři konkurenční páry čeští krasobruslaři v přímém souboji porazili.  

Nebelhorn Trophy začíná v Oberstdorfu 20. září. Do té doby taneční pár nemá v plánu žádnou 
další účast na závodech. S hodnocením a radami teď hodně pracujeme na trénincích. Moc času 
už nezbývá, hrozně to letí, protože skoro za týden odjíždíme,“ uzavřela česká krasobruslařka.  

 

Kontakt pro média: Pavla Hajpišlová, hajpislova@sprmedia.eu  


