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Klára Spilková

Letos budu ještě lepší!
89 Kč / 129 Sk / 4,28 ¤
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letos Chci být
JEŠTĚ lepší

První ročník Kláry Spilkové na LET je u úspěšného konce.
Strohá čísla hovoří za všechno: nejmladší hráčka tour odehrála
celkem 16 turnajů. 10krát úspěšně prošla cutem, pochlubit se
může třemi umístěními v top ten, dalším úžasným výsledkem je
jedenácté místo. Celkově skončila na 62. místě interního žebříčku
LET a zajistila si tím plnohodnotnou kartu na příští rok.

O

d prosince, kdy byla zakončena
v Dubaji sezona LET 2011, Klára poskytla hromadu rozhovorů.
Mohli jste si v nich přečíst snad
úplně všechno. Sedla jsem si proto s Klárou
a Anetou Zárubovou, která ji loni doprovázela
na všech turnajích, jen tak na kus řeči. A tady
je naše společné povídání.

Pojďme se vrátit na začátek, až k vaší Q-school.
Sledovala jste tu letošní, ve které startovaly
Barbora Barcalová a Daniela Proroková,
a prožívala jste to s nimi?
Klára: Sledovala jsem to. Znám to hřiště, vím,
jak je těžké a s čím vším bojovaly. Byla bych
bývala moc ráda, kdyby jim to vyšlo, abych

Kláro, už vás poznávají lidé na ulici?
Klára: Ne, to ne. Já tedy zatím doufám, že ne.
Máma vždycky říká: „Ta naše hvězda,“ a táta
na to: „Ona není vůbec žádná hvězda, abys věděla!“

Hodně lidí si myslelo, že jsme
ségry. Vysvětlily jsme, že jsme
jen přítelkyně a padla otázka,
jestli jsme tedy ve vztahu.

A jste hvězda?
Klára: Ne, nejsem. Já si teda myslím, že fakt
nejsem.
Aneta: Je! Ona je taková hvězda, že když s ní
teď vyšel rozhovor v Mladé frontě, můj táta na
fotce dokonce poznal svou vlastní hůl a tu fotku má zarámovanou u sebe v pokoji.
Klára: Článek v MF byl vážně super, byly tam
povedené fotky a byl to můj snad „nejvýživnější“ rozhovor ze všech.

měla na túře vedle sebe nějakou Češku, a ne
jen Zuzku Kamasovou ze Slovenska. Mrzelo
mě proto, že jim to nevyšlo. Vím, že Daniela je
u profíků nejméně rok a Bára sice přešla až někdy před LET na Albatrossu, ale obě to chtěly
zkusit. Překvapilo mě jen, že nakonec nejela
Péťa Kvídová. Myslím si totiž, že by měla šanci na dobrý výsledek. Hodně bych stála o to,
abych tam měla nějakou kamarádku.

Aneta: Je pravda, že třeba Francouzky jsou
skoro pořád pohromadě, dokonce si i hlídají
navzájem děti, když je to potřeba. Prostě jsou
tam jako rodina a to je fajn. Pro Kláru by byla
velká opora, kdyby tam byl někdo z Čech.
Klára: Tak doufám, že se to někomu povede
příští rok…
Kláro, jak jste teď momentálně na tom? Máte
pauzu mezi dvěma sezonami, pořád ještě
máte prázdniny od golfu a neřešíte nic, nebo
už přece jen začínáte plánovat?
Klára: Neřeším vážně nic. Skoro. Pořád mám
prázdniny od golfu, chodím do školy. Pojedu
ale v únoru na dva týdny na přípravu do Ameriky. První turnaj bude pak někdy v březnu, možná v Číně. Ale to je ještě pořád hodně daleko.
Můžete popsat, jaké to je na turnaji? Jak to
všechno probíhá?
Aneta: Přiletíme na místo, dojedeme do hotelu – vždycky jsme zatím dorazily večer, jdeme se najíst…
Klára: A protože jsme se většinou viděly po
týdenním odloučení, musely jsme pak probrat
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všechno, co se za ten týden stalo. A ráno pak se
jde hned trénovat.
Aneta: Já tou dobou někdy psala články, ale
většinou jsem pořád s Klárou. Jsme spolu na
drivingu, pak s ní jdu cvičné kolo, abychom
hřiště viděly obě. Každá z nás si píše svou birdie
kartu, každá samozřejmě jinak. Součástí většiny
turnajů jsou také players party,
kde je povinná účast, protože
sponzoři chtějí hráčky vidět.
Hodně času jsme strávily spolu, asi většinu.
Co si o vás myslí ostatní, když
jste takhle pořád spolu?
Klára: Po pár měsících mě
napadlo, jestli si náhodou
nemyslí něco, co by si myslet
neměli. A ono někdy jo. Ty
holky se ale na férovku zeptají, protože nějaké dvojice
mezi hráčkami jsou a vůbec
se s tím neskrývají. Nejdřív
si hodně lidí myslelo, že jsme
ségry. Vysvětlily jsme, že jsme
jen přítelkyně a na to padla otázka, jestli jsme tedy ve
vztahu. Od té doby jsme vždycky hodně vyprávěly o našich „boyfriendech“…, nenápadně, ale aby bylo jasno.
Neměly jste někdy jedna druhé plné zuby, co
ponorkovka?
Obě jednohlasně: To ne, nikdy…
Aneta: Klára je pohodová, tam nikdy nebyl
problém.
Klára: To Aneta taky (obě se smějí). Je jasné, že když jsme byly tři týdny pohromadě, už
ke konci jsme se těšily na rodinu. Další týden,
který jsme pak strávily v Praze, jsme se až tak
vidět nepotřebovaly. To nám stačil telefon…
Aneta: Během turnajů jsme dělaly pořád stejné věci, golf je vlastně monotónní. Mění se
jen hřiště, ale to okolo zůstává. A když už jdete
stejné hřiště třeba pošesté za sebou, je to jako
jedno velké déja vu.
Klára: Tedy pokud zrovna na to hřiště nekoukám
odněkud z lesa, kam jsem se dostala proti plánu.
To sice poznám terén z druhé strany, ale mám raději ten nudnější způsob pohledu, z fairwaye.
Aneta: Nejhorší to bylo na Sicílii. Hrály jsme
přímo pod Etnou, která vydávala podobné
rány, jako když se blíží bouřka. Všude na hřišti
jsou lávové kameny, které zřejmě při stavbě
hřiště posbírali a narovnali do krásných zídek
podél všech fairwayí. Ty zídky jsou ale krásné jen na pohled. Pokud člověk nebyl přesný
a netrefoval střed hřiště, mohl si být jistý, že se
to skutálí právě k nim.

Klára: Takže já jsem třeba stála pod zídkou,
u které skončil můj míček, a nade mnou se tyčily tři metry kamenů!
Aneta: A pak tam byla jedna jamka, kde při
odpalu nebylo na green vůbec vidět – to bylo
skoro jako digitální hra.
Klára: Takové hřiště jsem v životě nevidě-

la! A navíc ty zvuky, které sopka vydávala, ty
mi hodně vadily. Já jsem člověk, který se bojí
bouřky, vadí mi třeba i rachejtle…, jsem snad
horší než pes. Místní se ale tvářili, že je všechno v pohodě, tak jsme se na ně spolehly.
Aneto, prý už další sezonu s Klárou nebudete jezdit. Proč?
Aneta: Bohužel nemůžu pokračovat s Klárou,
protože jsem zahájila magisterské studium
profesionální komunikace a PR na University
of New York in Prague, které probíhá prezen-

Klára se teď posunula o tři
kategorie výše a letos už má
jisté, že se dostane na všechny
turnaje, kam bude chtít.
tačně od pátku do neděle. Je mi líto, že mi to
znemožnilo cestovat s Klárou, ale musím si
to dodělat. Za chvíli bych už byla na studium
stará.
Klára: Stará! To jsem zvědavá, co budu říkat
já, až mi bude 24!
Jak jste prožívaly, když Klára prošla cutem?
Aneta: (smích) Máme vždycky radost. Někdy
ale není do poslední chvíle vidět, jestli Klára cutem projde nebo ne, to pak sedíme u monitoru,
hypnotizujeme čísla, aby se hranice posunula.
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A upřímně řečeno si přejeme, aby holky, které
dohrávají, to nějak zkazily, aby se cut posunul.
Klára: To bylo přesně teď v Dubaji. Když
víme, že to je jasný, že jsem prošla, nijak moc
to neprožíváme, ale když se pohybuju na hranici cutu, to je hrozný. A když potom cut spadne dolů, je to obrovská radost.
Oslavujete to nějak?
Aneta: Na to není čas. Zjistíme si, kdy další den hrajeme, a podle toho jdeme spát.
Velké nervy jsou taky z toho,
abychom přijely na hřiště
včas, abychom neprošvihly
start. Například v Dubaji to
bylo o fous, protože nám nepřijel objednaný taxík.
Klára: Vstaly jsme už ve 4.50
a jet jsme měly až v půl šesté,
ale marně jsme na něj čekaly.
V Dubaji jsou taxíky strašně nespolehlivé. Měly jsme
štěstí, že nás pak odvezl jeden známý. A takové chvilky
k pohodě při hře zrovna moc
nepřidají.
A jak to vypadá, když neuděláte cut?
Klára: Pak se musí okamžitě přebukovat letenky, abychom mohly hned další den letět
domů. Já jsem doma moc ráda a vždycky se těším, nechci zůstávat déle, než je nutné.
Aneta: Některé hráčky tam zůstávají a trénují
si tam, ale z emocionálních důvodů si myslím,
že to není ideální.
Co bylo na předešlé sezoně nejúžasnější?
Klára: Asi Praha! Albatross, to byla nádhera.
A co bylo největší zklamání?
Klára: Nic. Vůbec nic.
Aneta: Tam bylo všechno v podstatě pozitivní. Byl to první rok, všechno jsme objevovaly. Netušily jsme vůbec, jak turnaje probíhají.
V každé zemi je to jiné. A i když jsme neprošly cutem, bylo to pozitivní, protože se Klára dozvěděla něco nového. Už ví, jaké to které hřiště je, a tento rok určitě všechny zkušenosti využije.
Kdo vybíral, na které turnaje se pojede?
Klára: Já společně s tátou. Dělali jsme to tak
vždycky a bylo to tak i během mého prvního
roku na LET.
A podle čeho jste se rozhodovala?
Klára: Musela jsem si celý rok rozdělit na určité úseky a říci si také, kam vlastně chci jet.
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Ke konci sezony se musí počítat i podle toho,
jak jsem na tom s umístěním. Kdybych na tom
byla špatně, musela bych jet na všechny turnaje, které ještě zbývaly. Takže zpočátku jsme
udělaly určitý plán, co by se mi líbilo, kde bych
chtěla být, jak jsem na tom s časem, a podle
toho jsme se pak řídily. A naštěstí jsme ani nemusely přidávat žádné turnaje na závěr.
Aneta: U některých turnajů jsme třeba ani nevěděly, že je limitované pole – to jsme někdy
zjistily až po přihlášení. Klára totiž po své kvalifikaci z Q-school měla kartu s určitými omezeními, která se jí teď už ale nebudou týkat
díky tomu, že postoupila. Ona se vlastně teď
posunula o tři kategorie výše a letos už má jisté, že se dostane skoro všude, kam bude chtít.
Klára: My jsme tyhle věci ale vůbec zpočátku nevěděly. Bylo tolik věcí, které jsme se dozvěděly až během času, které nás překvapily!
Někdy nás to až šokovalo. Největší překvapení – i když velmi pozitivní –, bylo zjištění, že
získání karty na další rok se nepočítá podle
Henderssonova money listu, který je vidět na
stránkách LET, ale podle pořadí, které vidíme
jen my s naším přístupem na stránky. V tomto
pořadí chybějí například hráčky, které odehrály méně než šest turnajů. A to jsme se dozvěděly až na Sicílii!

A kolikátá jste skončila na tomto listu?
Klára: 62.! Takže já jsem se stresovala úplně
zbytečně, kartu jsem měla vlastně jistou už docela brzo.

Bylo tolik věcí, které jsme se
dozvěděly až během času,
které nás překvapily!
Jak to tedy bude s kedíkem a doprovodem na
turnaje v tomto roce?
Klára: Nějaké nabídky na doprovod při cestování už mám, co se týče kedíků, ráda bych vyzkoušela nějakého profesionálního. A na to už mám
také nějaké nabídky. Na turnajích bývají inzeráty:
volný kedík k dispozici, zavolejte na číslo… Většinou jsou docela fajn. Já bych ale chtěla někoho
na delší dobu, na stálou spolupráci.
Aneta: Mně to připadá, jako když někdo dělá
au pair, na tour se nabízejí kedíci, kteří mají
různá doporučení, a vy si je můžete prostě najmout.
Kláro, využívala jste někdy Anetu i jako rádce?
Klára: Určitě ano, byly chvíle, kdy jsem se po-
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třebovala poradit. A Aneta je dobrá golfistka.
Často jí říkám, že kdyby víc trénovala, hrála by
super! Vždyť šla za půl roku z HCP 54 na 13!
Aneta: To byl vlastně jediný rok, kdy jsem
normálně hrála. Tento rok jsem si HCP jen
rozmrazila a potvrdila. Ale sama s tím nejsem
spokojená. A navíc mě momentálně začal hodně bavit tenis, což je horší, protože oba sporty potřebují spoustu času. Při tenise se navíc
hodně unavím. Kromě toho je to sport, který
jsem dělala odmalička, takže se mnohem rychleji zlepšuju.
Klára: To je vlastně taková zajímavost, představte si, že my jsme spolu za celý ten rok nebyly ani jednou hrát!
Můžete si vůbec jako doprovod vyzkoušet turnajové hřiště, když už tam jste, třeba někdy po
skončení kola?
Aneta: To nejde, je to zakázané. Všechno je připravené pro hráčky, ostatní tam nesmějí. Ani na
driving, tam bývá tak plno, že i hráčky občas čekají, aby se mohly rozehrát. V tomhle je to trochu utrpení, když vidím ta krásně upravená hřiště, samozřejmě mám někdy chuť si dát ránu. Ale
nemůžu.
Klára: Aneta třeba stála vedle mě na fairwayi,
koukala na tu úžasnou trávu a říkala: „Ježíši, to

bych si zahrála!“ Tak jsem říkala: „Pojď,
klidně!“ (smích)
Aneto, byla Klára někdy smutná?
Aneta: Smutná ani ne…, spíš je na sebe
chvíli naštvaná, ale ona si to zvládne sama.
Začne se mlátit rukavičkou do nohy, vybije
si agresi a je to dobré, nemlátí mě (smích).
Golfové násilí nebylo.
Kláro, některé turnaje vám na sebe navazovaly, některé byly naopak jako solitéry. Co vám víc vyhovuje?
Klára: Mám to raději sólo, nebýt tři týdny doma je na mě dlouhé. Ale je to těžké,
sice mám šanci do uspořádání zasahovat,
ale ono to někdy nejde. Letos například
je turnaj na Slovensku, kam chci jet, je to
velký turnaj. Na něj navazuje Švýcarsko,
kde to mám strašně ráda. A pak třeba naváže další víkend něco dalšího, co nechci
vynechat, a už to jsou tři týdny na cestách.
Dala jste si nějaký cíl? Loni jste byla 62.,
co letos? První?
Klára: První, jasně! Ne, určitě chci být
lepší než loni, líbilo by se mi to do 30.
místa.
INZERCE
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