
Mám syna. Je mu sedm. K Vánocům dostal svůj 
první bag. Brzo? Pozdě? Začal jsem přemítat 
a posléze se uchýlil k odborné i jiné literatuře.
Dozvěděl jsem se, že je spousta hráčů, kteří jsou 
ve svých očích vysoce talentovaní, ale mají prů-
měrný handicap a stěžují si, že začali pozdě. Ale 
nová generace se hlásí,  po krasobruslařských 
maminkách a tenisových tatíncích teď roste vlna 
golfových rodičů, pro které slovo brzo nic moc ne-
znamená.
Návod – Tiger. Ve dvou letech začal, ve třech už 
zahrál devítku za 48. A kam to dotáhl! Ale on 
ten náš nemusí být ani Tiger, stačí být bezejmen-
ným hráčem na PGA a ti nosí domů ročně kolem 
750 tisíc – v dolarech, samozřejmě.
Komu by se nechtělo žít z  královských výdělků 
svého potomka? Takových moc není. A tak vzhů-
ru na to. První hračky – golfové míčky. První slo-
vo – birdie, až potom mama a tata. Ještě s plnou 
plínkou už dítě puttuje, putter mu slouží jako 
opora při prvních krůčcích. 

Při troše rodičovské cílevědomosti hraje malý gé-
nius ve třech letech devítku za 44 (kde jsi, Tig-
ře?).  O rok později vyhrává v přímém přenosu 
puttovací soutěž proti Spilkové a Čejkovi, ti pak 
zapíjejí žal v blízkém baru. 
V pěti letech se stává mistrem klubu, ve dvanácti 
hraje na výjimku americkou PGA, další rok prv-
ní milion na kontě. V patnácti vymazává většinu 
Tigrových rekordů, rodiče spokojeni, konečně jsou 
multimilionáři. 
Další rok však zastihuje našeho mistra v golfovém 
rozkladu. Raději než golf hraje fotbal, poslouchá 
celé hodiny Lady Gaga, stýká se se silně nalíče-
nými dívkami, nevynechává diskotéky. Rodiče na 
mrtvici, soupeři jásají, kariéra spěje ke konci.
Ale ne, přátelé, jen se nedejte, nenechte se znechu-
tit, konce můžou být i  dobré! Kolik že je tomu 
vašemu?
Jen já jsem jaksi prošvihl správnou chvíli…

Hrej, bejby, hrej

napsal  Ivo Doušek

Zápisník Moravákanapsali & nafotili kluby a promotéři

Z Kláry Spilkové
je profeSionálKa

Jako vánoční dárek si dala Klára Spilková rozhodnutí, že vstoupí mezi profesionály. 
O tom, že bude chtít do budoucna působit jako playing pro se rozhodla 22. prosince 
loňského roku. Bylo to tři dny poté, kdy si v Q-School zajistila plná hrací práva pro nej-
vyšší evropskou ženskou turnajovou sérii v příští sezoně – Ladies European Tour. Klára 
je zároveň nejmladší hráčkou všech dob, které se do LET podařilo kvalifikovat. Klíčovým 
rokem v krátké, ale nesmírně úspěšné, kariéře Kláry Spilkové byl rok 2009, kdy se jí poda-
řilo získat tituly v European Young Masters, German Boys & Girls Open, mezinárodním 
mistrovství České republiky a několik dalších výborných umístění. Tyto úspěchy ji vy-
nesly na deváté místo v evropském amatérském žebříčku žen a především jí vynesly účast 
v juniorském Solheim cupu.
www.cgf.cz
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