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Ve čtenářské anketě Spor-
tovce Jihlavska získala skvělé 
druhé místo karatistka Natálie 
Suchá z Jihlavy. Její maminkou 
je paní Petra. 

Petr Klukan �

Jak vás vůbec napadlo dát dceru 
na karate? 

Karate si našla sama. Tenhle obor, 
to jsou prostě tvrdé tréninky, protože 
jsme sportovní rodina, víme, co ten-
hle úspěch obsahuje. 

Který sport jste provozovala? 
Já jsem kdysi sportovně hrála volej-

bal a manžel hokej. Oba tedy víme, 
co to obnáší.

Takže děti doma ke sportu vede-
te… 

Ano, všechny tři děti vedeme ke 
sportu. Syn hraje národní házenou a 
mladší dcera, ta jde ve šlépějích své 
starší sestry, takže taky karate. 

Když si tedy vybrala karate, 
vymlouvali jste jí ho, nebo jste ji 
nechali, ať to zkusí? 

Ne, to vůbec. Nechali jsme ji, byla 
to její volba. Je to sport, a to je to 
hlavní. Určitě lepší, než v dnešní 
době sedět u počítače. 

� � TIST�  Natálie Suchá s rodiči. Foto: Petr Klukan

Je to náš poloviční kluk, říká o své 
dceři karatistce pyšná maminka

Jste sportovní rodina, jak moc to 
je náročné? 

Hodně. Tady se nám to naštěstí 
sešlo tak, že dcera, když má závody, 
tak jsou v sobotu, a syn, když má tur-
naje, tak jsou v neděli - takže víkendy 
jsou u nás plné sportem. 

Takže pračku máte doma neustá-
le v běhu…

(smích) Ano, plnou a v běhu. Hod-
ně to odnáší, ale co, je to jenom prač-
ka. 

V týmu je Natálie asi nejstarší…
Je nejstarší. Mladší k ní vzhlíží a 

chtějí s ní trénovat. I mladší sestra k 
ní hodně vzhlíží - hlavně, když vidí 
ty její poháry a medaile, co jich má 
doma nespočet. Je to pro ni vzor a 
já jsem pyšná matka. Každý úspěch 

dítěte je prostě náš úspěch, je to 
super, že děti dělají sporty, protože 
pohyb je opravdu potřeba. Dostanou 
disciplínu, ví, že mají být včas na tré-
ninku, a ví, co to obnáší. 

Máte s manželem se svou dcerou 
nějaké cíle? 

Ne, my ji opravdu necháváme, už 
jenom to, že se dvakrát nominovala 
na dětskou olympiádu, kde se dob-
ře umísťovala, i když bez medailí, 
je velký úspěch. A nyní, že je tady u 
vás, je taky obrovský úspěch - takže 
my jsme pyšní. 

Chodí na ZŠ Havlíčkova v Jihla-
vě. Nemuseli jste řešit nějaké inci-
denty? Kluci jsou třeba provoka-
téři… 

Ze začátku si na ni kluci dovolova-
li, takže jsme jí řekli, ať se připraví, 
že nesmí začít ona, to jsou pravidla. 
Když ale on dá první ránu, ona se 
může jenom bránit. Pak si to vyřeši-
la sama a byl klid. Protože jsou tací, 
kteří hodně ošklivě provokovali.

Sjednat respekt si tedy umí…
Ano, ve škole a mezi spolužáky. 

Ona mastí s klukama i fotbal na hři-
šti, takže je to takovej náš poloviční 
kluk (úsměv). 


