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Klára
Úspěšný pracovní rok zakončený
exotickým dobrodružstvím - nejen-
že se v půlce prosince golfistka Klá-
ra Spilková proletěla v hydroplánu
nad Dubají, ale před Vánocemi ješ-
tě stihla s přítelem krátký výlet na
Srí Lanku. Maximálně si také užila
oficiální oslavu svých jedenadvacá-
tých narozenin, kterou pro ni uspo-
řádala její partnerská značka Volvo.
"Ale já vlastně slavím celý rok," říká
s úsměvem půvabná brunetka.

tvrté místo na turnaji
LET (Ladies Europe-
an Tour) ve skotském

Dundonaldu a téměř dva
miliony na kontě. Pro Kláru
Spilkovou byla uplynulá sezo-
na výjimečně úspěšná. V pra-
vý čas, vždyť ta příští je olym-
pijská. I proto začne přípravu
vAustrálii, kam poletí se svou
matkou, a zkusí se dostat na
prestižní turnaj Australian
Open, který začne v polovině
února.

se nad metropolí Spojených
arabských emirátů prole-
těla hydroplánem. "Když
jsme dosedali na vodu, byl
to krásný zážitek. Úžasný
byl také pohled na Dubaj
ze vzduchu, zvlášť na nejlu-
xusnější hotel světa Búrdž
al-Arab," vzpomínala Klá-
ra Spilková. Právě na he-
liportu luxusního hotelu
se v rámci exhibice utkali
například tenisté Agassi ';;:;;;F"iiiii_iiiiiii~iiiiii;~~=I!!!!
s Federerem nebo si na něm
zahrála bývalá golfová jednič-
ka TigerWoods. "Nevím,jest-
li bych měla chuť si z něj dát
pár odpalů. Já v Dubaji tréno-
vala alespoň na pláži, nacviči-
la jsem si hru z bunkeru, tedy
z písku," upřesnila golfistka.
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<I Úspěšná
golfistka
Klára Spilková
oslavila své
21. narozeniny
svátečním
dortem.

Sri Lanka je kousek
Doma se tak moc neohřála.

Například v prosinci, kdy má
trochu volněji, se vydala s pří-
telem na Srí Lanku. "Bydleli
jsme v domě, který tam pro-
vozuje parta surfařů a snow-
boardistů. Ráda poznávám
nové lidi, byl to velmi příjem-
ný odpočinek. Když už jsem
předtím byla v Dubaji, tak na
Srí Lanku to zas tak daleko
nebylo," popsala SEDMIČCE
svůj nabitý prosincový pro-
gram Klára.

Odpaly trénovala v písku
v Dubaji si vyzkoušela

i velmi netradiční zážitek -
spolu se dvěma kolegyněmi


