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„Ze zbraní mě upřímně zajímají jen 
ty moje závodní. Jsou pro mě mým 
závodním náčiním, stejně jako kolo 
pro cyklisty. O ostatních druzích 
zbraní moc nevím a vlastně ani po 
takových znalostech moc netoužím“, 
odpověděla mi s úsměvem, a určila 
tak další směr našeho rozhovoru.
 
Po olympijském vítězství ve střelbě 
ze vzduchové pušky jste se okamžitě 
stala středem pozornosti. Byla jste 
zahrnuta dárky a květinami, blaho-
přejný dopis vám poslal prezident 
Václav Klaus. Jaký to byl pocit?
Pocit je to moc pěkný, když víte, 
kolik lidí vám fandí a kolik jich váš 
závod sledovalo. Teď už bych ale 
raději nechala olympiádu ve vzpo-
mínkách. Nejsem ten pravý typ na 
dlouhé oslavy a připomínání úspě-
chu. Už je to spíš jen hezká vzpo-
mínka.

A když jste přidala ještě stříbrnou 
medaili?
To je vlastně to samé. Obě své 
medaile beru jako odměnu za práci, 
kterou jsem věnovala přípravě. Stálo 
mě to hodně sil jak před OH, tak po 
nich. Ta stříbrná byla darem z nebes, 
s tou jsme ani ve snu nepočítali. Obě 
teď ale budou ve svých krabičkách 
a vyndám je jen tehdy, pokud se na 
ně bude chtít někdo podívat.

Před rokem jste se provdala za atén-
ského olympijského vítěze Matthewa 

Emmonse. Kdy jste se poznali 
a jak přeskočila ta vzájemná 

jiskra? 
Poznali jsme se v Aténách 

po jeho druhém závo-
dě. Ale tenkrát jsme 

prohodili jen pár 
slov. Více jsme se 
o sobě dozvěděli 
o několik měsíců 
později na finále 
Světového pohá-
ru, kam je zváno 

jen prvních 10 až 
12 sportovců. Poté 

jsme se asi rok neviděli. 
Do doby, než jsem se sestrou 

přijela do Colorado Springs na sou-
středění. Tam jsme oba zjistili, že 
ta jiskra je tam pořád a snad ještě 
větší. Tak jsme se rozhodli dát tomu 
našemu vzájemnému kouzlu šanci. P
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Pr̆ edejít

O Kateřině Emmons, první olympijské vítězce na nedáv-
né pekingské olympiádě už toho bylo napsáno mnohé. 
Mě však, když jsem se s ní sešel, zajímalo, jaký má 
tato krásná a sympatická mladá žena vztah ke zbraním. 
Očekával jsem, že se dozvím, že má doma celý arzenál, 
Kateřina mě však rychle vyvedla z omylu.

Kateřina Emmons
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Nebáli jste se vztahu na dálku? 
Nekomplikovala váš vztah někdy také 
jazyková bariéra?
Bylo to zvláštní, ale té dálky jsme 
se nebáli. Oba jsme tak nějak tušili, 
že toto je ta „pravá láska“, o které 
se často mluví. S jazykem byly na 
počátku potíže, hlavně kvůli mé 
ostýchavosti něco říct. Bála jsem se 
své výslovnosti a malé slovní záso-
by. Ale to všechno časem pominu-
lo. Matt mě naučil nebát se mluvit 
a zkoušet. A dneska mluvím anglic-
ky, jako bych tam žila už dvacet let.

Byla to pro vás hodně velká změna, 
když jste začala žít za oceánem?
Zpočátku trochu ano, ale Colorado 
Springs není tak rozdílné, abych se 
tam necítila dobře. V USA je spous-
ta států, ve kterých se dá žít dobře, 
aniž by se člověk necítil jako doma. 
Samozřejmě tam většina věcí fungu-
je úplně jinak, ale to je spíš otázka 
ochoty se učit. Já jsem se sama roz-
hodla ve Státech žít, takže musím 
také respektovat a učit se jejich pra-
vidla.

Většinu času trávíte spolu s manže-
lem ve výcvikovém středisku v Colo-
rado Springs, kde se připravujete na 
závody. Víte už ale, kde byste chtěli 
žít natrvalo?
Velice vážně uvažujeme o Minne-
sotě. Máme tam několik známých 
a kamarádů. Mezi nimi i pana 
Vladimíra Červenku s rodinou, 
který tam odešel asi před osmi lety 
a trénuje mladé biatlonisty. Takže si 
budu moct i popovídat ve svém rod-
ném jazyce.

Co všechno bude muset váš budoucí 
domov splňovat?
Nejsme ani jeden moc nároční. Měli 
jsme sen o srubu, který se nám 
díky našim úspěchům na OH zřej-
mě splní. Naše představa je domek 
na tak akorát velkém pozemku 
u lesa. To v Minnesotě jistě nebude 
problém. Co ale chceme jistě mít, 
je geotermální systém vyhřívání. 
Příroda má spoustu alternativních 
zdrojů.

Pochopitelně plánujete také rodinu. 
Myslíte, že ji zajistíte bez problémů? 
Až skončíte se střelbou, čemu se 
budete věnovat?

TV mini ❘ 69
TV mini l 13

Odpověď na tuto otázku posílejte od 
8. 9. do 21. 9. (do 24 hodin) na číslo 

900 1107 prostřednictvím textové 
zprávy ze svého mobilu. SMS musí být 
ve tvaru TVMINImezeraEMOmeze
raPÍSMENO (příklad soutěžní SMS: 
TVMINI  EMO  C).

Deset z vás může vyhrát knihu PEKING 
2008 od autorů Tibora Alföldiho, Jakuba 
Bažanta a Michala Dusíka s vynikajícími 
fotografiemi z poslední olympiády v Číně. 
Vyhrávají ti, jejichž SMS přijde jako 100., 
200., 300., 400., 500., 600., 700., 800., 
900., 1000. v pořadí.
Cena jedné SMS je 7 Kč (včetně DPH). Soutěž 
technicky zajišťuje společnost ATS Praha. 
Výherce budeme kontaktovat. 

Jak říkám, nejsme nároční lidé. Vede 
se nám dobře, a není tedy důvod se 
obávat, že bychom nezajistili rodi-
nu. Oba máme zadní vrátka otevře-
ná. Až skončíme, můžeme se oba 
věnovat tomu, co jsme studovali. Já 
fyzioterapii, Matt byznysu. S tím se 
dá něco dělat.

Vy i manžel jste olympijští vítězové. 
Co potřebují střelci k tomu, aby byli 
úspěšní?
Hodně trpělivosti a cílevědomosti. 
Úspěchy nepřijdou hned, chvíli trvá, 
než člověk zjistí, jak na to. Když ale 
víte, čeho chcete dosáhnout, a věříte 
ve své schopnosti, jde to snáze.

Na co při střelbě myslíte? A jak se dá 
popsat únava ze střelby?
Myslím na to, čeho se vyvarovat, 
snažím se zachytit své chyby včas 
a předejít jim. Vlastně se neustále 
pozoruji. Také myslím na to, co 
musím pro dobrou ránu udělat. Na 
konci závodu jsem tak unavená, že 
nejraději ležím a na nic nemyslím. Je 
unavená jak hlava, tak i tělo. Střelba 
není tak fyzicky náročná jako běh, 
ale i při ní se pořádně zapotíte 
a vydáte velké množství energie.

Všichni očekávají, že s manželem 
pojedete ještě na jednu olympiádu. 
Myslíte, že vytvoříte takříkajíc rodin-
ný tým, že budete závodit buď za 
Česko, nebo Spojené státy?
Matt o olympiádě v Londýně vážně 
přemýšlí, já to nechám vyvinout. 
Hlavní teď bude rodina. Ale pokud 
to půjde, ráda budu pokračovat. Co 
je jisté, je fakt, že jak Spojené státy, 
tak Česká republika budou mít jed-
noho Emmonse.

A otázka na závěr. Komu všem byste 
chtěla poděkovat za podporu, jíž se 
vám v průběhu vaší sportovní kariéry 
dostává?
Především své rodině a každému, 
kdo mi na stadionu i u televizních 
obrazovek drží palce. A agentuře 
Sport Invest, která se mně, stejně 
jako dalším předním českým spor-
tovcům stará, o kvalitní zázemí, 
sestavuje sponzorskou základnu 
a zajišťuje partnerství s českými 
i zahraničními firmami. Právě díky 
ní se mohu soustředit jen na stří-
lení.

Jak vyhrát? 
Stačí udělat jediné – správně 

odpovědět na naši soutěžní otázku:

Olympijská vítězka Kateřina Emmons 
má za manžela:

A  hollywoodského filmového režiséra  
B  úspěšného sportovce

C  vojenského pilota stíhačky

Nádherná, 
bohatě ilustro-
vaná publikace 
z produkce 
nakladatelství 
Mladá fronta 
představuje 
českou olympij-
skou výpravu, 
nabízí čtivě 
napsané profily všech olympijských 
sportů a největších postav z dějin 
olympiád. Dozvíte se mnohé o Číně 
a hlavně – budete mít doma neoce-
nitelnou a podrobnou kroniku všech 
olympijských dnů v Pekingu! Kniha 
také obsahuje množství exkluzivních 
fotografií Eduarda Erbena. Nenechte 
si ji ujít!

10 skvělých cen!
SOUTĚŽ!

Vyhrajte
10x knihu


