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4  moje rodina

Novopečení rodiče Kateřina a Matthew si v Plzni užívají 
dcerky Julie. A pomalu balí kufry, v červnu zase zamíří  
za velkou louži. Rockové balady, které táta Matt hraje Julince 
na kytaru, tam rozeznějí domek v Minnesotě. 

Před měsícem a půl jste se stala 
matkou. Už jste se doma shodli 
na tom, komu se vaše dcera 
Julinka víc podobá?

Já to nepoznám, ale čím dál 
víc lidí říká, že je celý tatínek. To 
se časem určitě ještě několikrát 
změní.

Táta Matt se narodil 5. dubna, 
dcera Julie 2. dubna. Už se 
těšíte, jak oboje narozeniny 
spojíte v jednu velkou oslavu?

My na velké oslavy moc 
nejsme, tak bych spíš chtěla, aby 
měl každý svou vlastní. Matt by 
svoje narozeniny nejradši neslavil. 
Říká, že to není nutné. 

Ale já mu stejně vždycky 
nějakou oslavu udělám. Dort  
a dárečky přeci k narozeninám 
patří.

Váš manžel Matt prý hraje na 
kytaru, brnká na ni také dcerce 
ukolébavky?

Má vlastně dvě kytary. Druhá 
je elektrická. Tady v Plzni máme 
taky jednu a Matt na ni často 
hraje. Julince už taky zahrál. 

Dělal to, i když byla ještě 
v bříšku. Je pravda, že ukolébavky 
to zrovna nejsou, spíš rockové 
balady, ale malé se to líbí.

V červnu zamknete svůj 
plzeňský byt a vydáte se přes 
oceán do vašeho druhého 
domova. Nebudete při červno-
vém stěhování platit v letadle 
pořádnou sumu za nadváhu 
zavazadel?

S placením nadváhy je to 
vždycky zážitek. Naštěstí máme 
u aerolinek Delta hodně nalétáno, 
a tak můžeme využít i výhody tří 
zavazadel zdarma. 

To nám hodně pomůže. Ale 
tentokrát neletíme jen na pár 

Kateřina Emmons:
Závody si teď konečně 
začnu užívat

Kateřina Emmons na olympijských hrách v Pekingu, kde vyhrála zlatou medaili.

Jitka Stuchlíková

ZE SPORTOVKYNĚ DÁMOU. Kateřině to 
na vyhlášení Sportovce roku 2008 moc 
slušelo.
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