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s maturantkou Natálií Taschlerovou 

B E A T A  B E N K O V Á
 A  A D É L A  M I M O C H O D K O V Á

 



Mohla by ses nám nějak představit? 
Jmenuji se Natálie Taschlerová, je mi 20 let,
odmaturovala jsem a dělám krasobruslení na
profesionální úrovni. 

Jak ses dostala ke krasobruslení a proč zrovna tento
sport? 
Začala jsem bruslit ve 2 letech, protože mamka chtěla
abychom dělali nějaký sport, a nakonec jsem u toho
zůstala. 

Slyšely jsme, že jsi byla na olympiádě. Jaké to bylo? 
Bylo to neskutečné, obrovský zážitek na celý život a moc
jsem si to užila. Bylo super, že jsem to mohla sdílet se
svým bráchou, se kterým bruslím, takže velký rodinný
zážitek. 

Omezuje tě bruslení nějak? Třeba v osobním životě? 
Omezuje mě to ve škole, takže jsem hledala lepší řešení,
a je pravda, že nemám moc volného času. Volno mám
jenom v sobotu, jinak bruslím od rána do odpoledne.
Takže moc prostoru na ten život tam není. 

Proč zrovna tato škola? 
Protože jsme hledali nějakou školu a šli jsme sem s
bráchou zároveň, takže to bylo jednodušší. A navíc měla
nejlepší recenze 😊 

Jaké je to studovat dálkově? Když nepotkáváš svoje
spolužáky? 
Je to rozhodně jiné. Taková sranda, že jsem poznala
kamarádku Vivi, která je z Brna, bydlí ode mě asi 20 minut
a já jsem to nevěděla celé 4 roky. Až teď vím, že bydlíme
takto. Jasně nám chybí nějací ti spolužáci, ale u maturity
se stejně všichni potkáme a začneme být kamarádi. 

Co bys chtěla dělat po maturitě? 
Asi budu odpočívat a budu dál bruslit. A chtěla bych na
nějakou vysokou školu, aspoň po roční pauze. 

Máš i nějaké jiné záliby kromě bruslení? 
Ráda zpívám, tancuju, a když je čas, tak bývám víc s
kamarády a rodinou.  

Kam by ses chtěla podívat a čeho bys ještě chtěla
dosáhnout? 
Znovu bych chtěla na olympiádu v roce 2026 a mít
nějakou medaili nejlépe. A podívat bych se chtěla asi do
Japonska, znovu do Ameriky, do Kanady. 

Děkujeme za rozhovor a gratulujeme k maturitě. 


