
MŮJ PRVNÍ ODPÁLENÝ MÍČEK
Ve čtyřech letech na Karlštejně. Rodiče tam
vzali bráchu na golf. Dokonce si to pamatu-
ju. Lukášovi jsem sebrala hůl, byla to sed-
mička, větší než já, a zkoušela se strefovat.

KOLIK VÁŽÍ MŮJ GOLFOVÝ BAG
Hodně! Naštěstí mám caddyho, který mi ho
nosí. Na letištích pravidelně platím za nad-
váhu, ale to mám v bagu nacpané i boty
a další cestovní věci. Na hřiště si už nosím
předepsaných čtrnáct holí, další golfové ná-
dobíčko a samozřejmě moje maskoty: pra-
se Šviňu a Denise, postrach okolí. S tímhle
odhaduju bag na patnáct kilo.

CO KDYŽ MI ZAZVONÍ
NA HŘIŠTI MOBIL
To by byl průšvih, pokuta a možná diskva-
lifikace. Já ho vypínám a dávám do skříň-
ky. Hřiště se mnou jde caddy, nese mi bag
a radím se s ním, jak co zahrát.

NA CO SE TĚŠÍM,
AŽ MI BUDE OSMNÁCT
Že konečně budu řídit auto.

KAM MĚ POPRVÉ POZVAL PŘÍTEL
Už si nevzpomínám. (Do hovoru vstupuje
otec: Na autobusové nádraží Florenc. Klárka
jednou povídá, běžím na Florenc, kamarád
přijel ze Slovenska, máme sraz v bufetu. Byli
jsme z toho chvilku nervózní, protože tam se
občas scházejí zvláštní lidé.)

JAKÝ CHCI PROŽÍT ADRENALIN
Ten mám denně – golf. Chtěla jsem zkusit
skok padákem, ale to mě už opustilo. Teď to
vidím na paragliding. Létání po horách by
mě bavilo. Strach nemám. Od mámy jsme
všichni dokonale pojištění, i náš pes. Mně
určitě pojistila i malíček, prostředníček,
ukazováček, palec...

KDO MĚ OBLÉKÁ
Italská firma, se kterou mám smlouvu
na golfové oblečení. A civilní věci brácha.
Studuje oděvní návrhářství a šije pro mě
modely. Jenže má málo času, takže větši-
nou to dělá přes noc, než někam odjíždím.

CO BYCH DĚLALA, NEBÝT GOLFU
Nějaký sport, nejsem válecí typ. Když vidím
některé spolužáky, jak jsou celý den ve škole
a i večer leží v knihách, to by mě nebavilo.

V ČEM TÁTU NEPOSLECHNU
Já mám v hodně věcech svou hlavu. Táta to
má se mnou občas těžké.

MŮJ GOLFOVÝ SEN
Kdysi jsem řekla, že jednou chci být první
na světě. To platí, ale čeká mě dlouhá cesta.
A ještě se moc těším na olympiádu. Škoda,
že golf na ní nebude už teď v Londýně, ale až
za čtyři roky v Riu. Už aby to bylo!

GOLFISTKA, DCERA PETRA SPILKY
* 15. PROSINCE 1994 V PRAZE
Ještě jako dítě, ve čtrnácti, se stala nejlepší českou
golfistkou. Je talent od přírody, ráda lyžuje, zvládá i jiné
sporty. Loni se stala profesionálkou a kvalifikovala se jako
druhá Češka v historii do prestižního okruhu turnajů Ladies
European Tour. Má o pět let staršího bratra Lukáše.
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CO JSEM CHTĚL Z KLÁRY MÍT
Odmalička byla živá a sportovně nadaná.
Smanželkou jsme ji chtěli dát na krasobrus-
lení, ale nakonec se sama vrhla do golfu.
(Klára: Od krasobruslení bych utekla!)

JEJÍ NEJSILNĚJŠÍ VLASTNOST
Houževnatost a hlavně dobrá psychika, což
je u golfu nejdůležitější vlastnost. Zbytek se
dá nadřít, i netalenti se naučí údery, pokud
je budou pilovat od rána do večera.

KOLIK STOJÍ SEZONA GOLFISTKY
Máme rozpočet na 3,5milionu korun. Klár-
ka pojede letos asi šestnáct turnajů, většinu
v Evropě, ale i Dubaj, Čínu a Indii. Protože
jí není osmnáct, musí cestovat s plnoletou
asistentkou, takže náklady jsou ještě vyšší.

CO JÍ KOUPÍME K OSMNÁCTINÁM
Brzy dostane od sponzora nové červené vol-
vo, proto přemýšlíme o červených doplň-
cích – kabelka, hodinky nebo podobně. Ale
určitě se s ní poradíme, co by chtěla, takže
žádného překvapení se nedočká.

JAK HLÍDÁM JEJÍHO PŘÍTELE
Nemusím. Klárka není tajnůstkářka, sezná-
mila se s Marošem v patnácti a představila
nám ho po pár dnech, pak i jeho rodinu.
Jezdíme i k nim na Slovensko, děláme spo-
lečné čarodějnice i další akce. Jsou fajn.

KDY NA KLÁRU ZVEDNU HLAS
No, my doma nediskutujeme zrovna aser-
tivně... Ale vždy dojdeme k nějakému zá-
věru. Nejhorší to bylo v počátku zamilova-
nosti, kdy nedodržovala dohodnuté časy.
Řekli jsme jí: Přijď klidně o půlnoci, ale ať
tě někdo vyzvedne a zase přivede, abychom
se o tebe nemuseli bát.

JAK SLEDUJU JEJÍ ZÁPASY
Loni ještě na internetu. Ale to byly obrovské
nervy, protože chvíli vypadala na postup,
pak zase ne. Neznal jsem hřiště, co se tam
dělo – a jen se trápil na dálku. Letos si po-
čkám, až dohraje a zavolá. V klidu si popo-
vídáme. Pokud postoupí, tak někdy sednu
na noc do auta a vyrazím na finálová kola.

JAK JÍ KONTROLUJU ŠKOLU
Já moc ne. K ruce má výchovnou poradky-
ni, paní profesorku Jirouškovou, která hlí-
dá, aby na gymnáziu stihla školní povin-
nosti v domluvených termínech.

OBLÍBENÉ MÍSTO NAŠÍ RODINY
Krkonoše a Itálie s dobrým červeným ví-
nem. Jezdíme rádi na jezero Lago di Garda
na úpatí Alp. Hory jsou naše. Teď v létě se
chystáme sklouznout na ledovci.

ČÍM UDĚLÁM KLÁŘE RADOST
Když ji vezmu na dobré špagety doma
na Starém Městě.

PODNIKATEL, OTEC KLÁRY SPILKOVÉ
* 14. ŘÍJNA 1967 V PRAZE
Celý život podniká s elektrotechnikou, od zimy si přibral
i práci Klářina manažera. Shání jí peníze na golfovou
kariéru a je důležitou částí jejího týmu, do něhož patří dva
golfoví trenéři, kondiční trenér, asistentka, caddy (nosič
holí), psycholožka a právnička.
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