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Ke komu jdete jako k PRVNÍMU - když potřebujete 
v golfu a v životě poradit? 
Když se jedná o golfový švih, radím se s mým golfovým trené-
rem Pavlem Ničem. A když jde o turnaje a o můj život, tak jdu 
za svým tátou.

Jak náročné je dobře zahrát POSLEDNÍ ránu turnaje? 
Podle toho, v jaké situaci a místě se nacházíte. Samozřejmě, 
když vedete v turnaji, tak je to ta nejvíc psychicky náročná věc, 
kterou jsem kdy zažila.

Které z PRVENSTVÍ v turnajích vám zatím 
chutnalo nejvíc? 
European Young Masters ve Francii v roce 2009, kdy jsem  vyhrála 
o krásných 14 ran.

Kdy jste chtěla NAPOSLEDY vzteky rozlámat hůl? 
Ani si nepamatuji.

Pamatujete si ještě na váš PRVNÍ hole-in-one? 
Na ten asi nikdy nezapomenu. Bylo to na Poděbradském hřišti, 
162 metrů. Potom, co jsem míček odpálila, jsem ho okomentovala 
slovy „To je divná rána,“ a chvíli na to míč skončil v jamce.

Kdy měl NAPOSLEDY pravdu váš caddy? 
Má ji vždycky.... 

Co PRVNÍHO jste podnikla po dosažení plnoletosti? 
Šla jsem si udělat řidičský průkaz.

Jaké jsou vaše POSLEDNÍ plány ohledně budoucnosti? 
Dostudovat Gymnázim Oty Pavla v Radotíně, uhrát kartu na Ladies 
European Tour a rozhodnout se na jakou univerzitu půjdu.

Jaké je vaše PRVNÍ Volvo? 
XC60 je úžasné, krásné, nepřekonatelné, spolehlivé, bezpečné 
…prostě nejlepší.

Kdy jste se NAPOSLEDY rozjela a zapomněla 
povolit ruční brzdu? 
No, občas se mi to opravdu stává.

Kam vedla vaše PRVNÍ samostatná cesta 
po obdržení řidičáku? 
Do školy.

Co zajímavého jste se o sobě NAPOSLEDY 
dozvěděla z médií? 
Nic co by mě překvapilo. Naštěstí golfová média nepíšou jako 
bulvár, přesto si své soukromí snažím střežit.

Komu nebo čemu patří POSLEDNÍ myšlenky 
před PRVNÍ ránou? 
Sama sobě, splynutí s míčkem, trávou a nebem... �
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