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Povídání 
s klárou 

Spilkovou
kláře je čtrnáct let a nemůžete ji přehlédnout. přesto, že 

je drobná a štíhlá, pusa jí jede na plné pecky, školu zvládá 
levou zadní  a ještě lépe než povídání  a učení jí jde golf: má 

hcp + 1,1 a patří do ženského reprezentačního týmu čr.
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Povídání s Klárou sPilKovou h ráč k a 4 gw

o loňské sezoně
Nikdy jsem nejezdila tak jako minulý 
rok, to bylo úplně suprový, byla jsem 
na mistrovství světa v Austrálii, což byl 
můj cíl na minulý rok, a jsem ráda, že 
jsem si ho splnila. Táta mi pak říkal, že 
mi samozřejmě fandil, ale že si nemys-
lel, že se tam skutečně dostanu, že mě 
nominují. Kromě cesty – trvala 36 ho-
din a bylo to šílený – se mi tam strašně 

líbilo. Stálo to za to, byla to pro mě ta 
největší zkušenost. Do té doby jsem ví-
dala jen hráčky z Evropy, ale tam jsem 
se setkala třeba s Američankami, se 
kterými jsme hrály druhý den, a já jsem 
byla ráda, že je poznávám, protože mi 
o nich často vyprávěla Kačka Růžičko-
vá. Sbíraly jsme odznáčky jiných druž-
stev, mám jich doma hodně a připo-
mínají mi, jak to bylo fajn. Mám ráda, 
když se můžu setkávat se špičkovými 
hráčkami a vidět, jak hrají, je tam úplně 
jiná atmosféra než na turnajích u nás. 
V červenci jsme byly s holkami ve Skot-
sku loni na mistrovství Evropy, bylo to 

moje první mistrovství Evropy v životě. 
Měly jsme štěstí při kvalifikačních ko-
lech, to bylo hezky a nepršelo, ale pak 
na jamkovky, to bylo strašné počasí. 
Přiletěl tam za námi Keith Williams 
a hodně nám  pomohl, podpořil nás. 
Byly jsme tam s Kačkou Růžičkovou 
a Emilkou Curry-Bartoňovou, které už 
mezinárodní zkušenosti měly z  Dán-
ska, Norska, a pak s Kájou Vlčkovou, 
pro kterou to byl její první zahraniční 
turnaj. Kája přišla na start a říkala: 
kdyby tam se mnou nebyl Keith, ani 
bych tam nedošla.

o letošní zimě
Po mistrovství světa jsem skončila 
a dala si v listopadu pauzu, jen jsem 
chodila dvakrát týdně na tréninky.  
Po měsíci jsem ale chtěla už začít 
strašně moc hrát, stýskalo se mi. 
Snažím se pilovat krátkou hru a sna-
žím se zlepšit si švih. Pořád mám po-

cit, že mi to nejde, ale Pavel Nič mi 
říkal, že s Péťou (Ničem) trénoval ná-
přah 4 roky, až se mu o něco zlepšil. 
Tak snad to přijde.  Mám toho snad 
ještě hodně před sebou. Je mi tady 
strašná zima, přilétla jsem nedávno 
z tepla, z tréninku. Nejdříve jsme byli 

s reprezentací ve Španělsku na sou-
středění, pak jsem byla s mámou de-
set dní v Dubaji, a pak jsem byla zase 
znovu na soustředění ve Španělsku 
s Keithem.

o trenérech
Mým hlavním trenérem je ale Pavel 
Nič, se kterým jsem spokojená. Tré-
nuju s Pavlem Ničem už 5 let. Nedáv-
no mi říkal, že našel videozáznam 
mého tehdejšího švihu, už se těším, 
až to uvidím. Také moc ráda trénuju 
i s reprezentačním trenérem Keithem 
Williamsem, hlavně si dobře pocvičím 
angličtinu. Umí být vážný i je s ním le-
grace, v každém případě umí podpořit.  
Když jsme byli minulý rok v Austrálii, 
chodil za námi na hřiště a povzbuzoval 
nás. Všechno umí dobře vysvětlit, po-
dat a my k němu máme respekt.

o golfových začátcích 
a o bráchovi
Golfové začátky byly ve 4 letech, bydleli 
jsme v Řevnicích a měli jsme to blízko 
na Karlštejn a na Líšnici. Brácha s gol-
fem začal dřív, já jsem si zezačátku jen 
tak bouchala, pak jsem si udělala ze-
lenou kartu na Líšnici, oba jsme uhrá-
li HCP 36 a pak jsem začala snižovat 
a snižovat. Najednou jsem byla objevem 
roku a říkala jsem si: to je dobrý! Brá-
cha, který je o pět let starší, začal mít 
moc učení a golf už tolik nehrál. Studu-
je na oděvní průmyslovce, teď přerušil 
ročník a odletěl do Londýna. Nyní, když miStrovStví 

evropy 
jednotlivců bude 
pro mě letoS 
nejdůležitější cíl, 
chci zahrát co 
nejlíp.

najednou jSem 
byla objevem 
roku a říkala jSem 
Si: to je dobrý!

v modelu, 
který mi 
navrhl a ušil 
můj bratr pro 
večer golfu.



fo rg o l f wo m e n  107

Klára sPilKová
14 let 
hcp +1,1
Členka: gc erpet praha
Hole a míčky: titleist
nejoblíbenější hřiště: karlštejn, 
ve světě skotské linksy
nejlepší výkon: 69 ran na mistrovství 
švýcarska a na mistrovství světa 
v austrálii
Golfový cíl: udělat kvalifikaci na 
europian tour, chtěla bych to zkusit už 
v 18, a když se mi to nepovede, tak to 
budu zkoušet dál a uvidím. a z ní bych 
se pak jednou chtěla dostat na lpga.
Golfový vzor: anika, tiger, ale že bych 
se podle někoho řídila, to ne. koukám 
se v televizi na golfové přenosy, ráda 
koukám na muže i ženy, sleduji různé 
hráčky i na stránkách lpga.
nejlepší golfový zážitek: byla jsem 
se podívat jednou na british open 
a viděla jsem na vlastní oči tigera 
woodse, jak dal hole-in-one. to bylo 
super!

přiletěl na pár dní, měl přehlídku, kde 
jsem mu dělala modelku. Kamarádi mi 
říkali, že jsem vypadala, jako kdybych 
to dělala běžně. Brácha vymýšlí úžasné 
modely, má svůj styl, šije to úplně jinak 
než ostatní i než to, jak se učí ve škole. 
Je hodně kreativní. Na Večer golfu mi 
ušil model se zlatým body, který jsem 
si podle něj měla vzít na sebe…Nakonec 
jsem ale šla v šatech, které jsem si kou-
pila, byl na mě naštvaný, ale body bylo 
moc výrazné.

o škole
Chodím do osmičky, teď plánuji  zkusit 
se dostat na English College,  táta chce, 
abych tam šla především kvůli angličti-
ně.  Byla jsem i na profesních testech, 
ze kterých mi vyšlo, že bych mohla být 
klidně i nějaká ředitelka. Přemýšlím 
o tom, že bych se zabývala diplomacií, 
ale trochu se bojím, jak bych časově 
zvládala studium, protože na základ-
ce ve škole moc nejsem. Možná budu 
pokračovat gymplem, to je všeobecné 

vzdělání, na které pak můžu navázat 
čímkoliv dalším. Mám teď vlastně in-
dividuální studijní plán, což znamená, 
že jdu do školy, když můžu, a dělám 
různé zkoušky. Jsou na mě strašně 
hodní, uvolní mě vždycky, když potře-
buju. Je pravda, že první pololetí jsem 
až tak moc nechyběla, a když už, tak 
jen kvůli golfu, nebyla jsem nemocná. 
Minulý rok v druhém pololetí jsem ale 
měla 360 zameškaných hodin, to bylo 
asi 60 %, takže jsem neměla být vůbec 
klasifikovaná, ale učitelé mi říkali: My 
si vždycky sedneme na pedagogické 
radě a řekneme si: Klára? Dobrý. Mám 
štěstí, že mám dobré známky a strašně 
snadno se učím. 

o prvním odpalu
Já už jsem na starty trochu zvyklá, ale 
přesto jsem na velkých turnajích byla 
na prvním teečku trochu rozklepaná. 
Neumím si to přitom vysvětlit, mezi 
prvním a druhým odpalem vlastně není 
žádný rozdíl, ale přitom ten první je 
tak svazující. V Austrálii jsem si říka-
la: Jsem na největším turnaji amatérů 
a všichni na mě koukají! Tolik lidí stálo 
u startu, navíc to tam bylo všechno no-
blesní a hezké. .. Ale měla jsem štěstí, 
první odpal se povedl.

o plánech 
na novou sezonu
Za měsíc jedeme na Cherry Cup do Špa-
nělska, to je mezinárodní turnaj žen, 
který hrajeme letos poprvé. Pojedu s Te-

rezou Vavruškovou a Maruškou Šebes-
tovou. Vůbec nevím, co mám od tohoto 
turnaje očekávat, jak to bude probíhat, 
jaké tam budou týmy, ale jsem hodně 
zvědavá a těším se. Nerada bych ale 
začala nějakým špatným kolem, proto 
jsem jela na soustředění, abych se roze-
hrála. Táta mě pořád honí, abych hrála 
venku, i když je třeba pět stupňů. Odpa-
luje se hlavně z podložek, není otevřená 
ani tráva, ale venku to je. Slyšela jsem, 
že na Cherry Cupu budu hodně potře-
bovat krátkou hru, proto se na ni teď 
hodně soustředím. 
Budeme hrát i Lady Abraham´s Trophy 
v Sokolově, a pak už to všechno začíná 
– jeden turnaj za druhým. Snad poje-
du na mistrovství Evropy jednotlivců 
i družstev, na mezinárodní mistrovství 
Německa a na spoustu dalších turnajů.  
Mistrovství Evropy jednotlivců bude 
pro mě letos nejdůležitější cíl, chci za-
hrát co nejlíp.
Táta byl se mnou loni na dvou tur-
najích a teď plánuje, že pojedeme na 
mezinárodní mistrovství Anglie, to 
je hodně velký otevřený turnaj a já si 
myslím, že nejhorší holka tam bude 
mít HCP tak  + 2,5! 

byla jSem Se 
podívat jednou 
na britiSh open 
a viděla jSem na 
vlaStní oči tigera 
woodSe, jak dal 
hole-in-one. to 
bylo Super!




