
Terka a Max Putryk je pár, na který se hezky dívá. Když je potkáte mimo parket, vypadají jako 
čerstvě zamilované hrdličky. Při tanci mezi nimi stále něco jiskří. Jejich lekce pro páry praskají 
ve švech, což Centru Tance dává naději, že fandit mužům na parketu má stále šanci prorazit. 
Za sedm let jejich působení na lektorském poli se provalilo mezi klienty, že na lekcích vládne 
pohoda, je slyšet smích a navíc se tam člověk opravdu něco naučí. 
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Byla to láska na první pohled?!
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Tereza a Max Putryk

Co jim pošeptal skřítek ...
Kolem sebe se často setkávám s tím, že v manželství končí 
lidé, kterým při seznamování napovídal malý skřítek „tak to-
hle ani za milion“.

Copak vám dvěma našeptal tento roztomilý skřítek, když jste 
se poprvé setkali?
Oba: Poprvé jsme se osobně viděli na eskalátorech stanice 
metra Vltavská, kde jsme měli domluvenou schůzku kvůli první 
společné taneční zkoušce.
Terka: Byl mi sympatický (směje se).
Max: Tak nádherné velké oči jsem před tím neviděl a hned mi 
bylo jasné, že si ji vezmu. 
V tu chvíli mi bylo úplně jedno, jestli bude umět tančit (ale 
uměla, směje se).

Jsou to šťastní lidé a dělají fajn věci! To jsou manželé Tereza Putryk + Max Putryk

Prozradíš nám, Terko, zda máš ve svém dívčím deníčku u va-
šeho prvního setkání s Maxem nějaký romantický zápis?
Terka: Deníček jsem si nikdy nepsala, ale na rozdíl od Maxe, mi 
v tu dobu šlo opravdu jen o tancování.

O Maxovi víme, že nejprve hrál fotbal, než ho jeho mlad-
ší bratr přesvědčil o tom, že tancování je daleko lepší.  
Napadlo tě, že si namísto fotbalové trenérky vezmeš taneč-
nici?
Max: To byl jeden z důvodu, proč jsem začal tančit (směje se).

Jak dlouho jste spolu tančili, než jste zjistili, že vám jen tan-
čit nestačí?
Max: Mně to bylo jasné okamžitě. Terka mi bohužel odolávala 
celý jeden rok.
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•
svatební tanec na míru (dle požadavků klienta)

•
individuální lekce tanců – párové i sólové

•
cvičební programy – fitness & cardio, body & mind

•
pravidelná výuka různých tanečních stylů, pilates, jógy a mnoho dalšího

•
víkendové pobyty a dovolené s tancem

•
taneční vystoupení

•
vzdělávací a školící programy akreditované MŠMT ČR

•
řada výhod pro naše nové i stávající taneční nadšence

•

TO VŠE JIŽ 20 LET V NAŠICH SÁLECH V PRAZE A BRNĚ.

www.centrumtance.cz
info@centrumtance.cz

Těžko na cvičišti, lehko na bojišti...
Tvrdí se, že k tomu, abyste něčeho dosáhli, musíte něco 
obětovat. Tanečníci, kteří si vytančí nejvyšší třídu M v la-
tinskoamerických tancích, musí být nejen talentova-
ní, ale také velmi cílevědomí lidé. Na trénincích to musí 
klapat, emoce musí jít stranou a pár poslouchá trené-
ra, který je vede. Když je trénink bez trenéra, mělo by to 
fungovat stejně. Jen zůstává otázkou, kdo vede koho. 
Jak to funguje v tanečním páru?
Oba: V momentě, kdy s námi na tréninku nebyl přítomný tre-
nér, to často vypadalo spíše jako na bojišti, než na tanečním 
parketu. Emoce se draly ven a často jsme sami nevěděli, kdo 
koho vede. Ale samozřejmě v tancování by měl vždy vést 
partner partnerku. (smějí se)

V páru se tančí zkrátka nejlépe...
Říká se, že dobrý tanečník, neznamená dobrý lektor. S ohle-
dem na to, jak dlouho působíte v Centru Tance, toto rčení 
zcela popíráte. Máte několik kurzů týdně pro páry i lady sólo. 
Koho z vás dvou přilákalo lektorování dříve?
Oba: Děkujeme za pochvalu. (smějí se)
Terka: Já jsem se věnovala výuce dětí, juniorů i soutěžních 
párů již v našem tanečním klubu, který jsme reprezentovali.
Max: Vyučovat v Centru tance jsme začali společně, před 
7 lety.
 
Máte nějaký projekt, který probíhá a na který jste hrdí?
Oba: ANO, TANČÍRNA! :) Tančírna již v loňském roce naváza-
la na také velmi úspěšný projekt Král parketu. Ten jsme obo-
hatili kromě běžné výuky o taneční vystoupení, volný prostor 
k  tanci a sebezdokonalování. Jako bonus je pro účastníky 
otevřen bar.  
Obecně jsme velmi pyšní na to, že se nám v Centru Tance po-
dařilo úspěšně rozjet párovou výuku. A protože je o párové 
tancování stále větší zájem, letos jsme spustili další projekt – 
víkendová soustředění párové latiny.

Z pohádky do pohádky...
Manželství a romantika. Tato dvě slova mohou mít klidně nu-
lový průnik, aniž bychom se odchylovali od normálu.
Jaké byly přípravy na společný život pro vás?
Max: Já jsem velký romantik, neustále musím náš vztah pod-
porovat květinami, různými drobnými dárečky a romantickými 
večeřemi.
Terka: Abych to uvedla na pravou míru. Květiny dostávám 
pouze na svátek, narozeniny a výročí. Na žádný drobný dáre-
ček si nevzpomínám a za pozváním na večeři vždy následuje 
věta, že se můžeme najíst i doma.
Oba: Teď trochu vážně. Na romantickou večeři si občas 
opravdu zajdeme, nebo vyrazíme na výlet.

Vnímáte společného koníčka pro rodinný život jako výhodu?
Oba: Je to obrovská výhoda, jsme za ni rádi.
 
(pozn. redaktorky: Dle mých osobních měřítek jste velcí ro-
mantici ... a sluší vám to spolu.)


