osobnost

Svět

podle Kláry
Maturita ji teprve čeká, ale vyučovat zeměpis by Klára SPILKOVÁ mohla už teď.
S golfem objela svět ještě dřív, než se v šestnácti stala nejmladší členkou Ladies
European Tour. A za tři sezony se mezi dámskou elitou něco nacestovala!
Text Čeněk Lorenc

P

o

Foto Tristan Jones, Ladies European Tour

OPRVÉ JSEM VYRAZILA s golfem

za hranice,  když mi bylo dvanáct – na
Junior Open do Anglie s Petrem Strýčkem. Neměli jsme tehdy žádný doprovod a vypadalo to spíš, jako bych letěla sama
(smích). Stýskalo se mi po domově a těšila jsem
se, až se za týden vrátím. Největší hvězdou
tam byla Skotka Carly
Booth, tehdy jí bylo
čtrnáct nebo patnáct
let, a s ní jsem strávila jednu noc na pokoji. Pak ale řekla, že
v tom campusu už
bydlet nebude. Já si
první den neposunula
čas zpět a přišla jsem
na autobus o hodinu dřív. Po turnaji
jsme se byli podívat
na samotné Open
do Liverpoolu a to
bylo moc fajn. Pak
jsem začala jezdit s reprezentačním týmem,
v cestování se otužila a stýskat se mi přestalo.
OD TŘINÁCTI LET jsem už cestovala
hodně. Zážitky se vždycky odvíjí od toho, jaká se
sejde skupina lidi. Golf sice hraje každý sám, ale
takhle to byl mezi amatéry spíš týmový sport.
Na mistrovství světa, mistrovství Evropy do 18 let
a dalších turnajích se skoro pokaždé sešla dobrá
parta, byla legrace, a hodně jsem si to užila.
Úplně jiné to bylo, když jsem jela na Junior Ryder
Cup (Skotsko) a Solheim Cup (Chicago), kde jsem
hrála jako jediná z Česka. Najednou jsem byla
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v týmu se svými soupeřkami. Navíc jsem se pak
dostala jako divák na velká utkání nebo na skvělá
hřiště, jako je Gleneagles, kde se bude hrát
Ryder Cup v roce 2014.
SVÉ NEJDELŠÍ CESTY jsem
absolvovala na mistrovství světa
do Argentiny a Austrálie. S přestupy na trase
Vídeň – Singapur – Adelaide
jsme do Austrálie
cestovali asi
36 hodin. Těšíte
se, až budete
na místě, ale že
bych tu dálku
nějak prožívala,
to ne. Důležité je
vybavit se proti
nudě a mít letadlo, ve kterém
si vyberete, jaký
chcete vidět film
(smích). Do Austrálie jsem se hodně těšila. Stalo
se, že po cestě nedorazily kufry, myslím, že právě
v Argentině. Musím ale zaklepat, že za ty tři roky,
co jsem na Ladies European Tour, se to přihodilo
jen párkrát. Moc si tyto zážitky nepamatuji, což
ukazuje, že tomu nepřikládám velký význam.
Z ARGENTINY MI UTKVĚLY v paměti
neskutečné steakové hody v restauraci hned
za hotelem. A také to, jak Keithovi (reprezentačnímu trenérovi Williamsovi) ukradli na ulici hodinky
z ruky. Přijeli motorkáři, jeden seskočil, okradl ho
a zase ve vteřině zmizeli. Nebála jsem se, chodilo

HLAVNÍ FOTO:
Ze Starého Města
v Praze vyráží
Klára Spilková
na cesty
TATO STRANA:
Setkání s faunou
na hřišti
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tam vyrazila na pláž, kde po mně
asi deset dětí chtělo peníze, tak
jsem už příště nešla. Zažily jsme
jednou písečnou bouři, která
turnaj přerušila. Ne že by se
nedalo vyjít ven, ale bylo to
nepříjemné. Turnaj v Agadiru
máme společný s mužskou

NEJLEPŠÍ ATMOSFÉRU má turnaj v Německu, nedaleko Mnichova. Chodí na něj hodně
diváků a na hřišti to žije. Naposledy jsme měly
s Monikou legrační zážitek. Turnaj celý propršel, a tak jsme jely do kina, které máme rády.
Promítali tam zrovna film Iron Man, ale jak jsme
později zjistily, jenom v němčině, bez titulků. Sice
se německy učím a něco jsem pochytila, ale spíše

Slunce, moře
a pohoda před
hráčskou párty

Top 10 na cesty
Hotel: „Calista Resort v Beleku. Turecko
je vůbec balzám na duši.“
Hřiště: „Old Course v St. Andrews ve Skotsku.
Můj další splněný sen díky Women’s British
Open 2013.“
Letiště: „Singapur. Velký luxus. Sice jsme
tam čekali asi šest hodin na přestup, ale
v terminálu jsou i kina.“
Město: „Těžká volba… Londýn, pro jeho
krásu, Big Ben, parky a nakupování.“
Výlet nebo dovolená: „Výlet po Česku –
Křivoklátsko, Krkonoše, Český ráj, Šumava.
Dovolená třeba v Itálii na Lago di Garda.“
Restaurace: „Wagamama. Skvělá asijská
kuchyně, bohužel nejbližší od nás je
v Holandsku. Nosím u sebe jídelníček,
a pokaždé ji hledám. Nejraději mám
chicken katsu curry.“
Obchod: „Hollister.“
Letecká společnost: „Emirates.
Ještě kdyby tak měli větší sedadla
v Economy Class.“
Auto: „Volvo. I kdybych ho neměla jako
sponzora, tak by to u mě byla jednička.
S prvním autem jsem najela třicet tisíc
kilometrů za necelý rok.“
Sen: „Tam, kde jsem ještě nebyla.
Například Nový Zéland.“

Wagamama

tour, ale hřiště, které leží v královském paláci,
patří bohužel jen do mužského turnaje. Vítězka
našeho turnaje alespoň dostává v paláci plaketu od princezny, která je patronkou turnaje.
Tato marocká princezna pozvala
k sobě i Zuzku Kamasovou.
SETKALA JSEM SE s britským princem
Andrewem při pro-am v Turecku. Na večeři
s ním bylo pozváno šestnáct nejkrásnějších
holek z turnaje (smích). Měla jsem trochu trému
a čekala jsem nějaké poučení, jak se chovat
k urozené hlavě, ale nic takového se nekonalo.
Princ je vášnivým golfistou a naše konverzace
se samozřejmě kolem golfu točila. Bohužel
jsme si spolu golf nezahráli.

to bylo dívání se na plátno. Proč ne, na představitele Iron Mana se stačí jen dívat. Můj druhý
oblíbený turnaj v zahraničí se hraje na Slovensku.
Sice se říká, že Tále leží „in the middle of nowhere“, uprostřed ničeho, ale je tam krásně a všichni
jsou přátelsky naladěni.
NA SLOVENSKU jsem byla také lyžovat.
Zúčastnila jsem se mistrovství Ski and Golf, kdy
jeden den jezdíte na lyžích a druhý den hrajete
golf. Mistrovství se koná na začátku jara, aby
se dalo ještě lyžovat a přitom už jít na hřiště.
Nepamatuji si, jak jsem v Lomnici dopadla, ale
vím, že jsem lyžovala příšerně. Koncem zimy byl
těžký sníh. Na hory jezdím ráda, táta nás tam
s bráchou bral odmalička. Dřív jsme hodně jezdili

Hollister

Foto (3) Isifa

nás v centru víc, ale kdyby se člověk dostal
do nějaké okrajové čtvrti, kdo ví, co by se mohlo
stát. Takhle si tam vyšel David Procházka, zcestovalý z Indie nebo Srí Lanky, a udělal hezké
fotky. On se takových míst nebojí. Myslím, že
by nejraději pracoval jako válečný fotograf.
V AUSTRÁLII jsme viděli v mini zoo malé
klokany. A jeden z nich, takový bílý, vypadal
úplně jako Mára Nový (smích). Fakt. Byla z toho
velká legrace, ale nevím, jestli se kluci po nás
šli do té zoo také podívat. Tehdy tam po nás
přiletěli právě Mára (Marek Nový), Staňa
(Stanislav Matuš) a Tinťa (Lukáš Tintěra). Adelaide je krásné město, s jednou dlouhou ulicí,
kam jsme chodily jíst a nakupovat. Také jsme
se v Austrálii kvůli velké ozonové díře důkladně
mazali ochranným krémem. Byli jsme všichni
hodně varováni, a proto se snažím to dodržovat
dodnes. Dermatoložka mě chválí, že mám bílou
kůži. Někdy to ale nestačí. Monika (Dvořáková,
caddie) se namazala v Číně padesátkou a stejně
se, chudinka, celá spálila. Prý ještě existuje
krém s ochranným faktorem 100…
POVĚSTNÝ SMOG jsem v Číně nezažila.
Smog nebyl ani v Šanghaji, kde se ranní mlha
vždycky rozplynula. Ladies European Tour se
jinak hraje v obrovském komplexu Mission
Hills, kde je vše veliké, megalomanské.
Člověk by se tam ztratil. V hotelu ale máte
všechno, co potřebujete, a necítíte proto
potřebu jezdit mimo areál. Chodíme tam na
sushi, nejradši ho mám z úhoře. Čínská hřiště
jsou skvělá, ale to se dá říct vlastně o všech,
na kterých hrajeme. Nekvalitní, nepřipravené
hřiště na tour neexistuje.
NA LADIES EUROPEAN TOUR máme
štěstí na skvělé destinace. Když se dívám
na kalendář turnajů, nenajdu místo, kde by to
bylo špatné. Jen první rok ve Francii jsme zažily
šílený hotel. V pokoji jsem se pomalu nemohla
ani otočit. Na jednu noc by to člověk vydržel,
ale strávit tam týden? Francouzi jsou v tomhle
trochu… jiní. Na druhou stranu se mi velmi líbilo
Open de France v Saint-Jean-de-Luz. Je to krásné městečko u moře, kde se konají surfařské
závody. Dostala jsem nabídku surfing zkusit, ale
na prkno jsem nevstoupila, protože mi zrovna
nebylo dobře. Být zdravá, tak jsem to určitě
dala. Vyzkoušela jsem alespoň paddle boarding.
OD ZAČÁTKU PROFIKARIÉRY to mám
ráda v Maroku. Hned napoprvé jsem tam v roce
2011 zahrála dobře, top ten výsledek. Od té
doby tam jezdím s dobrým pocitem. Mají hezký
hotel, ne úplně blízko hřiště, ale v městečku,
kde pak můžete jít do restaurace. Jednou jsem
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„Pro nás golfistky je to na turnaji
v Indii život z okýnka auta, kterým
pendlujete mezi hotelem a hřištěm.
Ale byly jsme tam na trhu.“

Na Swilcan
Bridge –
Old Course
v St. Andrews –
s caddie
Monikou
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po Česku, teď je to spíš Itálie nebo Rakousko, ale
když jde o jeden nebo dva dny, tak klidně Krkonoše. Na lyžích se nebojím. Nikdy se mi nic nestalo.
Golfisté mě varují, že si něco zlomím, ale lyžování
se nikdy nevzdám. To raději zpomalím. Rozhodně
nelyžuji jako blázen.
V POSLEDNÍCH LETECH vynechávám turnaj
v Nizozemsku. Poprvé mi to tam v roce 2011 nějak
nesedlo. Hřiště i město Rotterdam byly hezké, ale
prostě jsem hrála špatně. Proto jsem si příště dala
pauzu a využila to pro školu. Naopak bych si ráda
zahrála turnaj Ladies European Tour v Itálii, který
se měl konat, ale zrušili ho. Mělo to být pod Alp de
Suisse, kde jsem v zimě fotila pro Chervò. Škoda.
ANGLIE, SKOTSKO NEBO IRSKO – to jsou
cesty, kde pokaždé něco zažijete. Při posledním
Women’s British Open jsme za tmy dorazily do hotelu Best Western, který moje caddie zarezervovala, a až po probuzení jsme zjistily, že přímo pod
námi je klubovna Old Course, nejstaršího hřiště
na světě. V St. Andrews je toho hodně k objevování. Byly jsme v thajské restauraci Nahm-Jim, kde
na stěnách visely fotografie s návštěvníky, jako
jsou Luke Donald, Rory McIlroy, Tiger Woods, …
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A také jsme navštívily jeden bar, ve kterém mi
kedík  z European Tour doporučoval, že příští
den zahraju tolik pod par, kolik si dám piv. Já si
ale pak ve slavném hotelu Dunwegan objednala
cider. Ve Skotsku jsem hrála ještě Ladies Scottish
Open, a to v Archerfieldu. Ráda vzpomínám
na domácí prostředí v hotelu, který připomínal
spíš penzion, na večeře v indické restauraci, kde
nás už znali jako domácí, a na ohňostroj s hudbou u hradu v Edinburghu, kam jsme se přesunuly po turnaji, abychom ještě něco zažily.
PODRUHÉ V ŽIVOTĚ jsem někam letěla
bez holí. Do Ameriky za kamarádkami. (Golfistky) Adéla Cejnarová a Kristýna Pavlíčková studují
v Bostonu. Nejprve jsme se domlouvaly, že se
sejdeme na dovolené někde v Barceloně, ale nakonec jsem zkraje podzimu letěla za nimi. Bydlela
jsem u nich na koleji a obdivovala krásný Boston.
Byla jsem se podívat na Harvardově univerzitě
i na Massachusetts Institute of Technology. Dva
dny jsme pak strávily v New Yorku. Byl to rychlý
výlet v rušném městě. Na Times Square jsem si
připadala jako v Disneylandu. V New Yorku
bych, na rozdíl od Bostonu, žít nechtěla.

RÁDA HRAJI V INDII. Lidé jsou tam
milí a desetkrát se zeptají, jak se máte a jestli
něco nepotřebujete. Na druhou stranu, pro
nás golfistky je to život z okýnka auta, kterým
pendlujeme mezi hotelem a hřištěm a u kterého strážci pokaždé u vjezdu prohlížejí podvozek, zda neveze bomby. Na ulicích neexistují
jízdní pruhy, takže se jezdí zprava doleva a zase
zpátky. Kdo jede, ten troubí, a kráva, která se
objeví před autem, má jako posvátné zvíře
vždy a všude přednost. Stane se, že pátý den
už jíte jen suchou nekořeněnou rýži, protože
vám karí leze i ušima. Byly jsme na trhu, dobře
jsme smlouvaly a nakoupily. Kalhoty, šály,
figurky slonů a také vonné tyčinky, které jsem
ovšem po roce Monice věnovala (smích).
SEZONA KONČÍ v Dubaji, kam ráda
jezdím i mimo termín turnaje, abych si dobře
zatrénovala. Na turnajovém hřišti Emirates
mají hráčky Ladies European Tour na trénink
slevy a různé jiné výhody. A já mám zase
v Dubaji hodně kamarádů a známých. Tak
vidíte, probrala jsem tolik destinací
a skutečně žádná není špatná! g

Klára Spilková
Od roku 2011 hráčka Ladies European
Tour. Narodila se 15. prosince 1994.
Na LET postoupila z kvalifikační školy
v prosinci 2010 a stala se nejmladší
členkou profesionální série. V každé ze
tří sezon na LET obhájila členskou kartu.
V roce 2013 skončila do listopadu třikrát
v první turnajové desítce: obsadila
6. místo na ISPS Handa Ladies European
Masters v Anglii, 7. místo na Allianz
Slovak Ladies Open a 8. místo na Lalla
Meryem Cupu v Maroku. K tomu
získala 12. místo na Aberdeen Asset
Management Ladies Scottish Open
a 17. místo na Turkish Airlines Ladies
Open. Při domácím Honma Pilsen Golf
Masters skončila na děleném 23. místě.
V listopadu 2013 byla na 267. místě
světového žebříčku.
Studuje gymnázium v pražském
Radotíně. Trenérem je Pavel Nič senior,
caddie a asistentkou Monika Dvořáková.
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