Stále je vidět velká propast
mezi námi a podobně velkými západními státy, jakými
je třeba Nizozemsko nebo
Švédsko. Z těch zemí bojují
o postup na European Tour
v kvalifikační škole desítky
hráčů, zatímco nás je jen pár.
A je tak jasné, že mají jako
národ mnohem větší šanci
postoupit, a proto z každého
turnaje postupuje do další
fáze hodně hráčů z těchto
zemí.
•••
Po turnaji v Ebreichsdorfu
jsem sice napsal na Facebook, že pro mě sezona
skončila, ale začátkem října
ještě samozřejmě pojedu
na závěrečný turnaj Czech
PGA Tour na Kaskádu. Rád
bych ještě uhrál nějaký dobrý
výsledek a pořád bojuji o celkové vítězství, protože jsem
ze tří turnajů, na kterých
jsem startoval, dva vyhrál.
Ve hře jsem také v celkovém
pořadí Order of Merit, tedy
finančním žebříčku ze všech
turnajů.
•••
Jinak ale další turnaje
neplánuji, bude to letos můj
poslední turnaj. Po Kaskádě
si dám určitě trochu volna,
na pár dní bych chtěl zajet
někam s přítelkyní a vyčistit
si hlavu. Až pak uvidíme, jak
začne zimní příprava. Ta se
bude hodně odvíjet od plánů
v další sezoně.
•••
V té zatím nevím, kde
budu hrát. Vše je v jednání.
Jelikož ale nemám žádnou
kategorii na Challenge Tour,
tak nejspíše začnu sezonu
několika turnaji na Pro Golf
Tour, bývalé EPD Tour.
A kdyby se mi tam podařil
vstup do sezony jako v předminulém roce, bylo by to
skvělé. ♣
MAREK NOVÝ je prvním českým

profesionálem, který získal plnou kartu
na Challenge Tour.

KLÁRA SPILKOVÁ

SEVERNÍ VÍTR
JE KRUTÝ

hodinový ohňostroj s živým
orchestrem. Byla to vážně paráda
a obrovský zážitek.

DVA VĚTRNÉ turnaje jsem si
užila během posledního měsíce.
Jeden se konal ve Skotsku
a druhý kousek na východ
ve Švédsku. Severní vítr se
mi podařilo lépe ukočírovat
v prvním případě ve Skotsku,
když jsem kousek od Edinburghu
na nádherném hřišti Archerfield
Links skončila dvanáctá.
A mohlo to být ještě o něco
lepší, škoda finálového kola.
Ve Švédsku mě bohužel trochu
trápilo zdraví, ale velmi si cením
toho, že se mi opět podařilo
projít cutem.

ROVNOU ZE SKOTSKA jsem
pak zamířila do švédského
Helsingborgu. Vybavily se mi
vzpomínky na mistrovství Evropy,
které jsem ve Švédsku hrála při
své poslední návštěvě před zhruba
čtyřmi lety. Moc jsem se tam
těšila, byl to teprve můj druhý
výjezd do této skandinávské
země. V Helsingborgu jsme bydleli
přímo v centru města, což bylo
velmi příjemné, protože jsme měli
na dosah ruky spoustu dobrých
restaurací a hezkých míst, kam
jsme si mohli vyjít na procházku
a blíže je prozkoumat.

NÁVRAT DO SKOTSKA, kde

VE ŠVÉDSKU to bylo obdobné

jsem v St. Andrews hrála jen
pár týdnů předtím British Open,
svůj první turnaj kategorie
major v kariéře, byl příjemný.
Scottish Open se hrálo poněkud
nezvyklým systémem jako
třídenní pro-am. Určitě to
pro mě byla nová a zajímavá
zkušenost, která mě pozitivně
překvapila. Ovšem zpočátku
jsem trochu tápala a nevěděla
přesně, co mě čeká.

jako předtím ve Skotsku. Bylo
sice krásné počasí, ale opět nás
zlobil silný vítr. Samotné hřiště
v Helsingborgu se mi hodně
líbilo, byla to směsice parkového
a linksového designu. V průběhu
turnaje jsem se necítila zdravotně
fit a propadala se pořadím. To
mě samozřejmě mrzelo. Ovšem
na druhou stranu mě potěšilo, že
jsem opět prošla cutem.

HODNĚ MI POMOHLO, že jsem

měla ve všech třech dnech
velmi příjemný flight, což je
v golfu základ všeho. Zřejmě
nejlepším společníkem
ve flightu byl přitom Angličan
jménem Graham, s nímž jsme
se probojovali až do posledního
kola. Dokonce jsme se spolu
už domluvili, že si půjdeme
zahrát, až se někdy v budoucnu
potkáme v Dubaji. On tam
totiž žije a já tam často jezdím
trénovat. Všichni určitě víte, že
to tam mám moc ráda.

VE CHVÍLI, kdy píšu tyto řádky
(25. září), se chystám na další turnaj Ladies Lacoste Open ve Francii.
Hraje se na jednom z těch těžších
hřišť v kalendáři Ladies European Tour, takže doufám, že se mi
na něm bude dařit. Vy už nyní
určitě víte, jak jsem dopadla...

VE ZBYTKU sezony mě čekají

ještě dva turnaje – v Indii
a Dubaji. Před Indií pojedu
na soustředění do Dubaje,
abych potrénovala na tamním
hřišti Emirates. Na pár dní
zajedu také za koučem Keithem
Williamsem do Anglie a chtěla
bych opět navštívit univerzitu
Loughborough, kde jsem před
časem podstoupila analýzu švihu.
NA KONCI ZÁŘÍ jste mě mohli
vidět v pořadu Všechnopárty
na České televizi. Byla jsem
nadšená, že mě do něj pozvali,
a také zvědavá, jaký bude pan
Šíp. Už jsem měla zkušenost
s panem Krausem, v jehož talk
show jsem byla hostem před pár
lety. Musím říci, že to byla znovu
velice příjemná zkušenost.
A NA ZÁVĚR mám chuť se

s vámi podělit o zážitky ze své
gymnastické přípravy. Práce
s olympionikem Jirkou Fiřtem
mě totiž strašně baví. Vidím
svět vzhůru nohama, učím se
dělat přemety, salta, stojky či
hvězdy. Objevuji tím zároveň
funkčnost svého těla a je to celé
velká zábava. I když se druhý den
nemůžu moc hýbat... Lék na to je
ale zase jen další pohyb.
MĚJTE SE FAJN a držte mi palce
ve zbytku sezony.

KLÁRA SPILKOVÁ, nejlepší
česká profesionálka, hraje
na Ladies European Tour.

PO TURNAJI jsme si vyrazili se
podívat do Edinburghu a měli
možnost tam vidět nádherný
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