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Je jí patnáct let a už od devíti
tvrdí: Budu nejlepší na světě! Loni
byla nejlepší v Česku, teď je mezi
deseti nejlepšími v Evropě.
Profesionální golf na ni čeká.

Klára Spilková: Pomalu si
na svůj úspěch zvykám

J

estli má nastat český golfový
boom, bude zapotřebí mít
hvězdu. Aby porazila ty nejlepší a lidé, hlavně mladí
a děti, se měli v kom vzhlížet.
Zdá se, že tady jedna bude. Je to
žena. Vlastně úplně normální patnáctiletá holka. Už teď je nejlepší
českou golfistkou. Klára Spilková.
Loni vyhrála, co se dalo, zářila na
turnajích doma i v zahraničí. Mluví se o ní jako o talentu, na který
český golf zoufale čekal. Jak tlak ze
všech stran zvládá? Hraje golf pořád se stejnou chutí? Klára vypráví
o svých pocitech, plánech, přáních, ale také o olympiádě a přestupu k profesionálkám.
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Úsměv z tváře
Kláry Spilkové
skoro nemizí, dokonce
ani na hřišti.

Momentálně to vypadá, jako by
u nás hrála golf jen Klára Spilková. Jaké to je, být v patnácti českou jedničkou?
Hodně mě to motivuje, chci být ještě lepší a dokázat si, že to zvládnu,
že na to mám. Minulá sezona mi
opravdu vyšla, takže jsou všichni
zvědaví, jak se mi bude dařit letos.
Hraješ pořád se stejnou chutí?
Jasně. Čím víc mi to jde, tím víc
mě golf baví. Když mi to nejde, to
jsem pak trochu naštvaná. Ale
rychle se z toho dostanu, rychle zapomenu a druhý den už o špatném výsledku nevím. Kdyby mě
golf nebavil, tak bych ho nehrála.

FAKTA

Klára Spilková

Golf teď doslova řídí tvůj život.
Najednou mám spoustu nových
možností, o kterých se mi dřív ani
nezdálo. Mám možná míň času, ale
rozhodně mi to nevadí, ničeho nelituju. Hraju golf a jsem spokojená.
Závidí ti kamarádi z golfu, že jsi
o tolik lepší než oni?
Pokud mi závidí, tak jsem si toho
nevšimla. Jsme skvělá parta, i proto hrajeme tak dobře. Fandíme si,
pomáháme, hecujeme se. Asi to
na první pohled nevypadá, ale golf
je jak individuální, tak týmová hra.
Když jsme si povídaly v prosinci,
říkala jsi, že si slavná rozhodně
nepřipadáš, přestože jsi v té době
dělala jeden rozhovor za druhým. Pořád to platí?
Slavná si fakt nepřipadám. Až mě začnou poznávat lidi na ulici, tak ti řeknu. Ale občas si uvědomím, že se mi

Brusle si v zimě neodpustí

život trochu změnil. Když o mně
chtěl někdo před rokem napsat,
byla to pro mě obrovská událost.
Teď už to vnímám jinak, pomalu si
zvykám, že se píše o tom, kde a jak
jsem hrála, jaká jsem a co dělám.

Zima venku na hřišti
Letošní sezonu jsi zahájila na turnaji v Portugalsku. Jak jsi spokojená se šestým místem?
Měla jsem z něj radost. Hrála jsem
dobře, myslím, že se mi první turnaj
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sezony opravdu vydařil. Vážně to
není tak, že jsem zklamaná, když turnaj nevyhraju, jak si často někdo
myslí.
Na mistrovství Evropy ve Španělsku jste s Karolínou Vlčkovou
a Terezou Vavruškovou skončily
na čtvrtém místě, ty jsi byla
podle individuálních výsledků
druhá. To je od minulého roku
výrazné zlepšení.
Na turnaj jsme přijely opravdu dobře připravené a hlavně už máme víc
zkušeností. Letos se dařilo každý
den aspoň dvěma z nás, zatímco minulý rok zahrála dobře jeden den
jedna holka a druhý den zase druhá.
Začátkem ledna jsi byla na soustředění v Dubaji. Pomohlo ti rozehrát se před sezonou venku?
Určitě, každý rok jezdím koncem
zimy trénovat na dva týdny někam
do tepla, moc mi to pomáhá. Dobře
jsem se rozehrála, mohla jsem trénovat na hřišti, když se u nás hrálo
ještě v hale. Soustředila jsem se hlavně na krátkou hru, tu se nevyplatí
podceňovat.
Proč jsi letos zahájila sezonu už v
lednu, tedy o dva měsíce dřív než
minulý rok?
V zimě jsem si dala od golfu pauzu,
měsíc jsem vůbec netrénovala, takže jsem si pěkně odpočinula. Turnaj
v Portugalsku je prestižní, hraje se
každý rok. Díky handicapu jsem se
na něj dostala, tak jsem to chtěla
zkusit. Nástup to byl ale pozvolný,
druhý turnaj jsem hrála až začátkem března.
Jak dlouho dopředu se rozhoduješ, na který turnaj pojedeš a který naopak vynecháš?
Plán mám už na celou sezonu, ale
turnaje budeme s trenérem Pavlem
Ničem seniorem přidávat a ubírat
podle toho, jak se budu cítit. Zatím
mám ale energie dost.
Na které se letos nejvíc těšíš?
Na mistrovství Francie do osmnácti
let, tam jsem minulý rok byla druhá
(letos mezitím třetí – pozn. red.), na
mistrovství světa do Argentiny, kte-
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ré mě čeká koncem sezony, a potom na mistrovství Evropy žen, které se hraje na Kunětické Hoře. Tam
je hřiště vždycky perfektně připravené, mám to tam hodně ráda.
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vat budu dál jen s Pavlem a Keithem. Na Zbraslavi budu hlavně
trénovat před turnaji, občas pomůžu při dětských trénincích.

Na profesionálku času dost

Motivace pro partnera
Máš v sezoně vůbec čas na trénink, když pořád jezdíš po turnajích?
Zrovna ideální to není. Když začne sezona, jsem často pryč. Vrátím se z jednoho turnaje, a než se
stačím rozkoukat, odjíždím na
další. Když jsem doma, chodím
dvakrát v týdnu trénovat k Pavlovi, sama potom na driving nebo
na hřiště.
A na golf se svým klukem čas
máš? Jak zvládá, že jsi lepší než
on?
Chodíme spolu hrát i trénovat.
Myslím, že to bere v pohodě, je to
pro něj vlastně motivace.
Kam si jdeš zahrát, když jsi
doma?
Ráda hraju na Karlštejně, tam jsem
s golfem kdysi vlastně začínala. Trénovat jezdím také do
Hostivaře, Berouna
a potom na Zbraslav.

Tváří zbraslavské akademie jsi
společně s profesionálním golfistou Alexem Čejkou. Znáte se dobře?
Ještě jsem ho neměla šanci pořádně poznat. Doufám, že až přijede
do Česka, že si spolu půjdeme zahrát. Zatím jsem s ním šla ve flightu jen jednou, před rokem jsme
spolu hráli exhibici při otevírání
zbraslavského resortu.
Jaký je Alex Čejka parťák ve flightu?
To ti řeknu, až si spolu zahrajeme
celou osmnáctku. Na Zbraslavi
jsme hráli před spoustou lidí, bylo
to super, na Alexovi bylo vidět, že
si to taky užívá. Hrál dobře, je to
prostě profík.
A ty už jsi o přestupu k profesionálkám přemýšlela?
Golf mě vždycky
hrozně bavil, od
začátku jsem se
snažila hrát co nejlíp. Poslední dvě
sezony jsem si začala uvědomovat,
že bych jednou
mohla mít na to, hrát s těmi nejlepšími hráčkami na světě. A třeba si
golfem i vydělávat.

Pokud mi
kamarádi závidí,
že jsem v golfu
dobrá, tak
jsem si toho
nevšimla.

Proč jsi se rozhodla stát členkou právě zbraslavské
akademie?
Nabídli mi skvělé tréninkové podmínky a hlavně možnost studovat
na Gymnáziu Oty Pavla v Radotíně. Teď jsem v devítce a přemýšlela jsem, na jakou školu půjdu, takže se to tak hezky sešlo. Budu mít
individuální studijní plán, snad mi
to tak bude vyhovovat.
Hlavním trenérem na Zbraslavi
je Petr Štrougal. To budeš teď trénovat se svým trenérem Pavlem
Ničem seniorem, s národním
koučem Keithem Williamsem
a ještě s Petrem Štrougalem?
Dva trenéři mi doufám stačí, tréno-
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Co všechno pro to ještě budeš
muset udělat?
Velkým krokem je kvalifikace na
Ladies European Tour. Tak za dva
roky se tam pokusím dostat, to mi
ještě nebude ani osmnáct. Když to
nevyjde, zkusím to podruhé, potřetí. Zatím mám času dost.
Říká se, že český golf Kláru Spilkovou už opravdu potřeboval. Co
to pro tebe znamená?
Nemyslím na to, snažím se soustředit na sebe a hrát, jak nejlíp umím.

Z deváté třídy jde na gymnázium

Jen tak se dostanu tam, kam bych
se dostat chtěla. Třeba až na olympiádu. To by bylo super.
Myslíš si, že je olympiáda pro český golf hodně důležitá?
Určitě. O golfu se bude víc psát
a mluvit, lidé si přestanou myslet,
že ho můžou hrát jen bohatí. To je
veliká příležitost. Golf se u nás rozšíří, bude tady víc hráčů a hřišť.
Lidé pochopí, že golf je opravdu
pro každého.
Proč tomu podle tebe u nás lidé
nevěří?
Nemají příležitost se to dozvědět,
když se pořád píše jen o tom, za kolik si kdo slavný koupil hole a kde
si byl potom zahrát. A to je škoda.
Ať si každý golf zkusí a přesvědčí
se sám. Stojí to za to.

Pět set stránek za čtyři dny
Dokázala by sis představit život
bez golfu?
Dneska už asi ne. Kdybych s golfem nikdy nezačala, dělala bych závodně nějaký jiný sport. Bez sportu bych totiž být nemohla. Když nejsem na golfu, tak ráda lyžuju a jezdím na bruslích.
Co bys dělala, kdybys teď třeba
měsíc nemohla sportovat?
Baví mě čtení, zrovna čtu knížku
od Stiega Larssona Dívka, která si
hrála s ohněm. Od prvního dílu
jsem se nemohla odtrhnout, pět
set stránek jsem přečetla během
čtyř dnů. Poslední dobou taky
ráda fotím, dostala jsem totiž skoro profesionální foťák, který jsem
si moc přála.
Když jsme se před šesti lety poznaly, přála sis ještě jednu věc.
Chtěla jsi být nejlepší golfistkou
na světě. Byl to jenom dětský
sen, nebo si to přeješ pořád?
Že váháš. Vím, že když se budu snažit, tak se mi to povede. Vím, že na
to mám.
LUCIE GAUDLOVÁ
Autorka je studentkou žurnalistiky
a sama aktivní golfistkou
s handicapem 17,1

