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Nejúspěšnější golfistkouNejúspěšnější golfistkouv sedmnácti letechv sedmnácti letech

Pročítala jsemsi o vás články,
kde se stále řešilo, zda jste
zvládla či nezvládla cut. Trochu
jsemsevyděsila, protože

to vpřekladu znamená sekat.
K. S.: Není to nic morbidního. Na začátku
každého turnaje bývá 120 hráček, po dvou
kolech přichází ten cut, rozseknutí,
a do finále postupí šedesát nejlepších.
Žádná krev tam neteče.

Překvapilomě i to, žeprýmusíte pracovat
na fyzičce, abyste ušla celé hřiště.
Golf není pohodováprocházka?
K. S.: To si myslí všichni laici. (smích) Ale
legrace to není, kolikrát hrajete ve třiceti
stupních, sluníčko pere, chodíte nahoru
dolů. Na golf nepotřebujete mít svaly, ale

musíte být vytrvalá, pružná a protažená.
S fyzičkou navíc souvisí psychika. Když
se rychle unavíte, nemůžete se soustředit
na hru. Takžemusímbýt fit na celých osm-
náct jamek.

Kolik kilometrůpři hře ujdete?
K. S.: Tak deset. Pro ženy je předepsaná
délkahřiště okolo šesti kilometrů, jenže jak
chodítemezi jamkami, tak přibývají.

Cováspak večer bolí nejvíc?
K. S.: Klouby z chození, mám už pěkně
prokřupaná kolena. Občas mě bolí záda,
protože je to jednostranná zátěž. I proto
musím chodit do fitcentra, abych to vyrov-
nala. Ale zranění se mi naštěstí vyhýbají.
Hodně lidí mívá z golfu záněty šlach, vy-

Jakoprvnídokázalaobhájitkartu
meziprofesionálnímihráčkami.
KlářeSpilkovéjesedmnáctlet,
cestujeposvětěpoturnajích

aříkáosobě,ževesvém
golfovémtýmurozhodněnení

loutka,aleumísidupnout.
text: kristinakomůrková

foto: petrapikkelová
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kloubená ramena. A ošklivé je, když vás
někdo trefí míčkem.

Prosím?
K. S.: To se může stát. Jednou mě trefili
do nohy a od té doby mám k letícím míč-
kům respekt. Bojím se jich. Teď na turnaji
v Číně dopadl asi dva metry ode mě. Je to
takový zvláštní dunivý zvuk. Pár lidí, které
zasáhl, umřelo.

Tak to jsteměkegolfu nenalákala.
K. S.: To jsou výjimečné případy, když bu-
dete opatrná a dívat se kolem sebe, nic se
vám nestane.

Akdybychváspoprosila, abystemě
naučila hrát golf, jak dlouhoby to trvalo?
K.S.:Pokud byste hrála intenzivně, tak rok,
aby hra vypadala dobře. Je to individuální,
záleží třeba na tom, jak by vám šel švih.
Loni jsem vzala svoji třídu na golf a spolu-
žačka-tenistka na první odpal dávala sedm-
desátimetrový rány. Měla výborný švih.

Mámsi takypřipravit dost peněz?
Golf je pořádbrán zadrahý sport.
K. S.: Nějaké potřebovat budete, ale golf
není jen pro podnikatele a rentiéry. Do-
konce nově existuje projekt Hraj golf, změň
život. Za tři sta korun získáte tři lekce s tre-
nérem, půjčí vám míčky a hole. Zahrát si
můžete na hřištích po celé republice.

I kdybychserozehrálahnedteď, stejně
oproti vámmámpořádnézpoždění.Vy jste
sgolfemzačalavečtyřech.Není topřílišbrzy?
K. S.: Většinou se začíná déle, okolo šesti.
Ale jakmile dovedete stát a udržíte hůl,
můžete hrát. Je legrace, jak valí oči ten,
komu řeknu, že hraju golf třináct let a je mi
teprve sedmnáct. (smích)

Jak rodičenapadlodát vásnagolf?
K. S.: Hrál ho starší brácha Lukáš. Bydleli
jsme kousek od hřiště v Karlštejně a jednou
jsem jela s nimi, vzala si hůl a z odpaliště už
mě nemohli dostat. Bouchala jsem do jed-
noho míčku za druhým, hrozně mě to ba-
vilo. Brácha hrál dlouho, jeden čas jsme
spolu i soupeřili, ale pak ho to přestalo ba-
vit. Nastoupil na střední oděvní školu, na-
dchnul se pro návrhářství a teď ho studuje
na Umprum.

Nežárlil, že jste najednou zahvězdubyla vy?
K. S.: Možná jo, ale teď navrhuje šaty, je
v tom dobrý, tak to neřeší.

Mít bráchu, který šije oblečení,
to je sen snadkaždéholky.
K. S.: Jenomže Lukáš má svoji hlavu a se-
stře ušije jenom to, co on chce. (smích) Ale
mám od něj hodně věcí a líbí se mi.

Kritizuje vámoblečení?
K. S.: Jen když se ho zeptám, jestli to, co
mám na sobě, je dobrý. Ale když jdeme
na nákupy, tak pořád brblá, jak je to špat-
ně ušité, že on by to udělal jinak. Vybrat si
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s ním něco je nadlidský úkol. Na druhou
stranu, který brácha by šel se ségrounaku-
povat? Žádný. Mám bráchu a sestru v jed-
nom amáme super vztah.

To já se s bráchou jako malá há-
dala a prala. Vy nikdy?
K.S.:Taky jsme se jakomenší občashádali,
postrkovali. Ale pak se to změnilo. Vyráží-
me spolu ven anaši kamarádi se občas diví,
že tak dobře vycházíme. Dokonce jsme se
domlouvali, že spolu budeme bydlet.

To si asi budete muset počkat
do plnoletosti. Počítám, že dřív vás
rodiče z domova nepustí, ne?
K. S.:Myslím, že kdybych se odstěhovala,
ani jim tonepřijde.Už takhle domamocne-
jsem. Ale je pravda, že od našich pryč ještě
nechvátám.

Už v jedenácti jste sama odjela na turnaj
do Velké Británie. To jste se nebála?
K. S.: Šlo jen o tu cestu, tam už se o nás sta-
rali organizátoři. Vždycky jsem byla prů-
bojná, mám prořízlou pusu. Ve čtrnácti
jsem rodičům řekla, že chci jet za bráchou
do Londýna. Odpověděli, že klidně, ať si
zařídím letenky a jedu. Chtěli, abych se
o sebe uměla postarat. Bojí se, pokaždé mi
připomínají, ať napíšu, hned jak přistanu,
ale nikdy jsem je nezklamala.

Loni jste se v šestnácti dostala mezi
profesionální hráčky, kde jste nejmladší.
Jak vás coby benjamínka přijaly?
K. S.: Ze začátku trochu divně koukaly, ale
spíš si zěmědělaly srandu, že bymohly být
moje mámy. Ale když proti někomu hraje-
te, neřešíte, kolikmu je.

Už máte i svou caddie, která
vám nosí tašku s holemi. Trochu
mi to připomíná otrokářství.
K. S.:Odmala jsem si hole nosila
sama. A ráda. Ale Aneta Záru-
bová se o mě teď stará, jezdí se
mnou po turnajích, je moje tis-
kovámluvčí, a tak vzala i funkci
caddie. A není to ani tak o noše-
ní holí. Caddie vámradí, to je ten
hlavní důvod, proč si je hráčky
najímají.

Vyděláváte si vlastní peníze.
Umíte se o ně starat?
K. S.: Vůbec na ně nesahám.
Jednou budou moje, ale teď je
nepotřebuju, takže všechny
věci ohledně nich nechávám
na rodičích. Stejně takovým
věcem, jako jsou třeba daně, ne-
rozumím. Dostávám pravidel-
ně kapesné, které je stejné jako
umých kamarádů.

A když si chcete kou-
pit novou bundu?
K. S.: Poprosím taťku, jestli by
mi na ni dal peníze. Ale moc
neutrácím, na nákupy nemám
čas.

Zajímá vás vlastně, kolik vyděláváte?
K. S.: Na ty peníze koukám, jenom abych
věděla, jak jsem na tom. Jestli budu mít
na výdaje i v další sezoně.

Z toho kapesného si nejraději dopřáváte co?
K. S.:Naposledy mě dost peněz stály učeb-
nice.Avelkou slabostmámpro jídlo. Tomi-

luju, podědila jsem to po tá-
tovi. Takže s našima hodně
chodímedorestaurací.Byd-
líme na Starém Městě a to
by byl hřích tamní restau-
race nevyužít. Teď se naše
rodina zamilovala do ital-
ské kuchyně, italských vín
a do sushi.

Dáte si občas i to víno?
K. S.: Naši mi nabízí, ať si
s nimi deci dám, ale mně
víno zatím moc nechutná.
Občas si nechám nalít tro-
chu bílého, ale radši si ob-
jednám oranžádu a jsem
šťastná.

Dlouhá léta se o vás
po golfové stránce staral
jen tatínek. Kolik lidí se
točí kolem vás teď?
K. S.: Táta se na tom po-
řád podílí, pak je to Aneta,
manažer, trenér, fyziotera-
peut a psycholožka.

Můžete si dupnout
a prosadit svůj názor?
K. S.:Myslím, že mám zá-
sadní slovo. Mě by to ne-
bavilo, kdybych byla jen
loutka. I když poslouchat
samozřejmě musím. Pár-
krát se stalo, že jsem ně-
kammusela, přestože jsem
tam nechtěla. Ale to je tak

dvakrát za rok, to přežijete. Ale kdybych
měla pořád poslouchat musíš tady to
a tady to, tak to bych nedala.

Prý jste dokonce absolvovala trénink,
jak mluvit s novináři. Není lepší být
bezprostřední než mluvit podle příruček?
K. S.: To bylo jen krátké školení před
mojí první tiskovkou. Jsem stále přiroze-
ná, ale na druhou stranu si musím dávat

VŽDYCKY JSEMBYLAPRŮBOJNÁ,
MÁMPROŘÍZLOUPUSU

VIZITKA
KláraSpilková

senarodila
vPraze a vprosinci
oslavila sedmnác-
tiny. Studuje gym-
náziumvRadotíně.

● Golf začala
hrát ve čtyřech,
od šesti hájí
barvy klubuErpet
Praha.V roce
2007 se stala
českoumistryní
dorostenek, je
i německoumis-
tryní. Je golfistka
roku2009a2010.

● Loni poprvé
odehrála sezonu
zaprofesionálky –
LadiesEuropean
Tour.Absolvovala
skorodvacet tur-
najů, po sezoně je
na73.místě.

● Kroměgolfu
ráda lyžuje, bruslí,
tancuje.

● Žije vPraze
s rodiči, bratrem
Lukášem(22)
a fenkou labra-
doraPaddy.Má
příteleMaroše.

INZERCE ▼

Zimní radovánky
v TERMÁLNÍCH LÁZNÍCH Velké Losiny

✔ Skvělý start do nového roku Vám
nabízí pobyt „Lázeňský relax“
s 20% slevou v termínu od 8. 1.
do 22. 1. 2012 v lázeňském
hotelu Eliška****.
Cena pobytu již

od 3.480 Kč!

✔ Lyžařské wellness pobyty
ve Wellness hotelu Diana***
včetně skipasů v ceně pobytu ve
skiareálu Kouty, 1 den lyžování
zdarma!
Cena pobytu již

od 3.560 Kč!

www.lazne-losiny.cz www.diana-losiny.cz
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1.Oslavapoprvnímedaili
2. UmořevAlicante
3. S rodiči a bratrem

vSalcburku
4.Prvnímístonamistrovství

republiky
5. 9.místo vPragueGolf

Masters naAlbatrossu

pozor na to, co smím říkat a co ne. Aby se
to pak nepřekroutilo a nevyznělo špatně.

Od vašich osmi let vás trénuje Pavel Nič,
který je prý pruďas. Vyhovuje vám to?
K. S.: Je temperamentní a možná i díky
tomu jsem tam, kde jsem. Ale na druhou
stranu si umím prosadit, co chci. Kdy-
bych nesměla říct svůj názor, tak by nám
to nefungovalo.

Máte podobnou povahu?
K. S.: Rychle vybouchnu. Někdy o tom
za pět minut nevím, ale jindy se mě ta
naštvanost drží pěkně dlouho. Naštěs-
tí Aneta, s kterou trávím nejvíc času, je
flegmatická. Když se učila na zkoušky
z psychologie, tak mě tam našla – prý
jsem jasný sangvinik.

Jak to vypadá, když to
sangvinikovi nejde na hřišti?
K. S.: Občas si zanadávám, zakleju. Mu-
sím to ze sebe dostat. Mám potřebu něco
udělat jinak, něco změnit. Třeba si oto-
čím kšilt dozadu a doufám, že od té chvíle
to už půjde. Mám výhodu, že jsem tam
jediná Češka, takže mi nerozumí.

Jsou v golfu pokuty za nadávky,
stejně jako v tenise?
K. S.: Jsou. Když už nadáváte hodně, tak
ji dostanete. Ale hráčky si na to dávají
pozor. Horší je to s pokutami za pomalou
hru. Nesmíte stát dlouho před odpalem
u míčku, štelovat se tam nekonečné mi-
nuty. Ty, které jsou loudavé od přírody,
kvůli tomu platí jednu pokutu za druhou.

Mladí golfisté odcházejí často hrát
do zahraničí, kdemají lepší podmínky.
Nepřemýšlela jste nad tím?
K. S.: Měla jsem vizi, že bych odešla
do Austrálie, ale to mě přešlo. Pak jsem
řešila Ameriku, ale ta mě taky přešla.
Chci být doma, vím, jak mi moje rodina
chybí, a to odjíždím pryč jen na týden či
čtrnáct dní. Raději hraju v Evropě a vra-
cím se domů. Navíc jsem ve druháku, to
už nemá cenu někam přecházet.

Studujete gymnázium, alemáte
individuální plán. Jak vás berou spolužáci?
K. S.: Mám bezvadnou třídu. Právě jak
s nimi moc nejsem, tak si rozumíme tím
víc. Nejsem tam při žádných konfliktech.
Berou to tak, že tam často nejsem, ale
když ano, tak je to fajn. Jen někdy někdo
vytáhne, že jsem ve třídě jenom na ná-
vštěvě, ale já si z těchhle komentářů nic
nedělám.

Není vám líto, že nemáte ten
klasický život teenagera?
K. S.: Když jsem doma, tak se snažím
všechno dohnat. Chci být s kamarády,
podnikat s nimi různé věci. Nemám díky
tomu pocit, že něco golfu obětuju. Když
přijedu, mamka šílí, že vůbec nejsem
doma. (smích)

Kláru Spilkovou
jsme fotili v oblečení
značek Zara, Topshop,
Guess, Yana Thal,
LucieMarešová,
Parazit, Lukáš Spilka,
Zdenka Imreczeová
šperky: Artěl, Julius,
obuv: Bella Brutta,
DNKN
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A co učitelé? Jsou k vámpřísnější?
K. S.: Jak kdo, to je ale stejný na všech ško-
lách. Ale skoro všichni naši učitelé hra-
jou golf, tak si myslím, že mají pochopení
a fandí mi.

Hlídají vám rodiče známky?
K. S.: Oni jsou rádi, že uzavřu každé po-
loletí. Já jsem ani nevěděla, co jsem měla
za známky loni na vysvědčení. Dodělá-
vala jsem čtyři předměty a v tom zmatku
a stresu mi stačilo, že učitelé řekli: Prošla
jste.

Už skoro tři rokymáte slovenského
přítele. Jak jste se seznámili?
K. S.:Na golfovém turnaji, taky hraje golf.
Oťukávali jsme se tak dlouho, až jsme spo-
lu začali chodit. Je o tři roky starší a studu-
je v Praze ekonomku.

Tehdy vámbylo jen čtrnáct. Rodiče
neprotestovali, že jste na randěnímladá?

K. S.: Oni mi do těchto věcí moc nemluví.
Ne, že by mě nevychovávali, ale jsou hod-
ně tolerantní.

Jednou chcete rodičůmkoupit
důmvNice. Proč právě tam?
K. S.:To je taťky vysněnýmísto. Tamby se
odstěhoval klidně hned.

Nejde si nevšimnout, že o tatínkovi
mluvíte víc než omamince.
K. S.:Protože taťkaměměl odmala na sta-
rost, jezdili jsme spolu na turnaje, trénin-
ky, dlouhá létami dělalmanažera.Mamka
trávila víc času s bráchou, sama má vý-
tvarnou školu a on ty umělecké geny po-
dědil po ní. Takže Lukáš koupí zase dům
někde jí. (smích)

A kde budete jednoumít důmvy?
K. S.: V Praze na Václaváku. Tam to totiž
žije.

kristina.komurkova@mfdnes.cz

KDYŽJSEMDOMA,TAKSESNAŽÍMVŠECHNO
DOHNAT.NEMÁMPOCIT, ŽENĚCOGOLFUOBĚTUJU
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