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...má šikovný ručič ky!
medailonek v televizi a tam se pár lidí
shodlo, že jsem pěkně tvrdohlavá. Ale
bez toho bych si asi nešla za svým cílem a nebyla na olympiádě.“
Je něco, co vás spolehlivě naštve?
„Jsem taková netrpělivá a chci
všechno hned. A když to nejde...
Nebo bývám nervózní v zácpě. No
prostě, když někam pospíchám a ono
to nejde, tak to mě dokáže vytočit.“
Auto je pro vás asi nezbytný
společník?
„Určitě. Já ročně najezdím třicet,
čtyřicet tisíc kilometrů. Auto je pro
mě takový druhý domov. Když někam jedu, tak v něm přes den občas
i spím. Udělám si vzadu lůžkovou
úpravu a mám auto jako pokojíček.“
A zatím jezdíte bez nehody?
„Naštěstí ano. Musím to zaklepat,
ještě jsem nenabourala.“
Kapitolou samou pro sebe je
golfová móda. Jak moc řešíte, v čem
půjdete na hřiště?
„Tak jsme holky, takže to s Evou
(Eva Koželuhová, která nosí hole a
pomáhá volit taktiku) vždycky různě
ladíme, aby šly ty barvičky k sobě. A

PRAHA – Po 112 letech se pod pětici kruhů vrátil golf.
Klára Spilková (21) bude na olympiádě v Riu jedinou českou reprezentantkou. „Placku bych mít doma
chtěla,“ říká zasněně 76. hráčka evropského žebříčku.
Text: Tomáš Pokorný
Foto: Mária Rušinová

Šikovné ruce jsou při golfu nezbytnost. Jste zručná i v praktických věcech?
„Já doufám, že jo.“
Tak třeba... Přišijete si knoflík?
„Vzhledem k tomu, že mám doma
dva umělce – brácha je módní návrhář a šije už od svých 16 let, tak bych
to umět měla. Pamatuju se, že mě jednou šít učil a moc mi to nešlo. Ale
když je potřeba, ten knoflík zvládnu.“
Tím druhým umělcem je kdo?
„Mamka, která vystudovala Hollarku. Dělávala kaligrafy. Navíc taky
umí krásně šít. Ale já jsem spíš racionální typ po taťkovi, zatímco máma s
bráchou jsou bohémové.“
O hole si pečujete sama?
„Ano. A třeba fitování (nastavení úhlu hlavy hole, šaftu a gripu) je
docela alchymie. Člověk tu hůl musí
mít vyladěnou úplně přesně,
je tam iks různých m o ž n o s t í
nastavení a někdy je to docela náročné.“
To nestačí se- řídit jednou
a je to?
„Ne. Tělo se mění, švih taky.
Teď jsem tře- ba měnila šaft u
drajvru, protože mi to začalo lítat
moc
vy- soko. Pak také člověk občas zkouší
nové modely...“
A doma, když
je potřeba vyměnit žárovku, tak
to dělá...
„...tak to dělá
taťka.
Ale
asi bych to
taky svedla. Nebo nedávno jsem
si
sama
montovala
novou skříň.
Byla docela
velká, a i když
tam byl návod
pro blbce, trvalo to asi čtyři
hodiny.“
A přítel
Nohy
Honza
(česukazuje
ký golfista Jan
i na
Cafourek) nehřišti.
pomáhal?

„My už spolu asi tři měsíce nejsme.“
Takže jste singl?
„Klára, ta není nikdy singl...“
(smích)
Asi je těžké skloubit život profesionální golfistky s tím osobním?
„Určitě to jednoduché není. Zvlášť,
když cestuje ona i on, jako jsme to
měli s Honzou. Člověk má málo těch
společných chvil, takže pak pár týdnů usínáte vedle mobilu, kde máte zapnutý Skype a říkáte si, že je to na hlavu. Na druhou stranu jste si s tím partnerem o to vzácnější.“
To se plynule dostáváme k další
důležité součásti golfu – hlavě, psychice. Jaká jste povahově?
„Myslím, že hodně emotivní. Ale
umím se na hřišti zklidnit a soustředit
se. Zároveň si umím i zanadávat. Velice decentně. A teď jsem o sobě viděla

navíc mám doma toho módního návrháře, takže ten mi to vždycky omrkne. Když si něco koupím, tak kouká,
jak je to ušitý, jakou to má barvu, pak
zhodnotí, jestli je to strašný, nebo jestli je to docela dobrý... A když nevím,
co si vzít na sebe, tak mi vždy poradí.
Občas taky nosím věci ušité od něho.“
Kolik variant oblečení za sezonu vyměníte?
„Mám štěstí, že mě obléká jedna super značka, která vyrábí hrozně krásný věci. Vždy na začátku roku nafasuju velkou haldu triček, šortek, atd.,
že už to ani nemám doma kam dávat.
Proto přikupuju ty skříně. Já jsem taková, že vždy dostanu novou kolekci,
a i když věci z té staré jsou super, tak
je nenosím.“
Máte nějaký výherní outfit?
„Teď máme s Evou, která golf taky
hraje, jedno společné pruhované tričko. Jednou mi řekla, že v něm hrála
dobře a abych si ho vzala, tak jsem ji
poslechla, taky mi to šlo, a tak je takové výherní. Ale zase tak moc pověrčivá nejsem.“
A podle čeho vybíráte, co si ten
den zrovna vezmete na sebe?

Vyladit golfový švih, to je
kolikrát podobná fuška,
jako spravit motor. A
Klára Spilková u toho umí
být zatraceně sexy!

„Podle barev, nálady a počasí. I
když... Pokud je člověk měsíc na cestách, tak je rád, že má vůbec něco
čistého, takže pak hledá ty nešpinavý věci a dává je dohromady. Ale samozřejmě si i věci přeperu. Hezky v
ruce. Při tom našem kočovném životě
to ani jinak nejde.“
Máte oblíbenou barvu?
„Modrou. Hodně nosím i růžovou.
Ale na golfu je super, že si člověk
může vzít na sebe skoro cokoliv a nekoukají na vás jako na blázna. Na golfu se nosí všechno. A poslední dobou
mi přijde, že čím víc crazy, tím lépe.“
Vy často nosíte dlouhé podkolenky. To je image?
„Trochu. Ale hlavně mi hezky stahují lýtka, která se díky tomu lépe
prokrvují.“
V Riu máte nachystané nějaké speciální
šatičky?
„Mám od
svého partnera kolekci, která vyjde až za
rok.

Vlajku má na holi...

Jsem hrdá Češka!
PRAHA (top) – Už rok a půl
řeže do míčků holí s českou
vlajkou. „Jsem hrdá Češka.
Nedovedu si představit, že
bych jednou žila jinde,“ říká
Klára. „Česko mám hrozně
ráda, i když je zase pravda,
že ho kvůli tomu věčnému
cestování po světě tolik neznám. Takže na dovolenou
kolikrát radši jedu třeba do
Českého ráje než někam do
ciziny,“ směje se.
Možnosti reprezentovat
na olympiádě si považuje.
„Pořád si říkám, že je to
takové zadostiučinění po
těch šestnácti letech dřiny.

Jako malá jsem nikdy nesnila o tom, že pojedu na
olympiádu, protože se nevědělo, že golf na Hrách
někdy bude. Teď je to pro
mě vrchol sezony, beru to
jako turnaj kategorie Major.“
Jaký rozdíl oproti pohledu nejlepších mužů, z
nichž velká část Rio odřekla. „Mezi holkami vzdala asi
jedna. Jinak si toho všechny
velmi považujeme. U chlapů je pravda, že mají ten
program mnohem náročnější než my. Důvodem určitě
není vir zika...“

Sezona stojí
3,5 milionu!

PRAHA (top) –
ší česká profesio Dokáže se nejlepná
loňské sezoně na lka golfem uživit? V
ev
ropské Tour vydě
70 tisíc eur, tedy
lala
ne
„Sezona mě stojí celé dva miliony korun.
kolem 3,5 milionu
je člověk napůl v
. Takže
mi
to nešlo,“ konsta nusu. Bez sponzorů by
tuje.
O mnohem větší
pe
rice na LPGA Tour. níze se hraje v AmeKv
podzim Klářin da alifikace bude na
lší
roce. Když to kla cíl v letošním
pn
jakou dobu se zae, na něoceán
přestěhuje...

Kdy
Klára hraje
por-

Šedesát žen se
ve o medaile od zítra do
aje
soboty. Denně se hr ,
ek
jam
18
na
lo
jedno ko
vítězí ta s nejmenším
počtem ran v součtu za všechny
4 dny.

Stříbro na krku, zlato na ruku
vala prsten, měl pro ni i růži.
Ona ho se slzami v očích zaujatě poslouchala, usmála se a
spontánně několikrát přikývla. Stadion aplaudoval. „Vůbec jsem to nečekala. Ani
jsem neměla v plánu vdávat se tak brzy,“ vyprávěla.
Bronzový medailista ze synchronizovaných skoků z prkna si zkrátka vybral pravou
chvíli a plány své milé jaksi urychlil. Prstýnek jí navlékl přímo v Riu a svědků bylo
nepočítaně.

Olympiáda přináší víc než
medaile. Čínský skokan
Čchin Kchaj na stadionu
partnerku Chen C´
požádal o ruku.

Foto ČTK

Kolo u auta ještě v životě měnit
nemusela, ale když to zkoušela při
focení, zdálo se, že je to pro ni hračka...

Velká čínská láska na stadionu

RIO (om) – Na krku měla
stříbrnou medaili za skoky
do vody, ale on pro ni měl
zlato. Romantická žádost o
ruku ve skokanském areálu
v Riu obletěla svět.
Čchin Kchaj (30) takhle
vyznal lásku své partnerce a
kolegyni ze skokanské reprezentace Chen C´ (25). Sice v
čínštině, zato tak vzorově,
že to bylo srozumitelné
všem. Poklekl před ni a
otevřel krabičku,
která skrý-

S touto holí
dává Klára
největší pecky.

Lochte poznal »volný způsob« po brazilsku

Revolver u spánku!

odmítl, nic špatného
RIO (om) – Má olymjsem neudělal. Proč
pijské zlato za
bych si měl lehat
4x200 metrů volný
na zem?!“ Teprve
způsob, ale slavit
v té chvíli všem docelkem dvanácšlo, že policajti neté zlato ze čtvrté
jsou policajti, ale luolympiády se v Riu
Ryanu Lochtemu (32) Ryan Lochte piči. „Jeden z nich ke
mně přistoupil, natáhl konevyplatilo.
„Náš taxík v noci zastavi- houtek, a dal mi zbraň k
li muži s policejním odzna- hlavě. Poslechl jsem. Pak
kem,“ popsal začátek přepa- nám vzali peníze.“ Lupiči
dení, jehož oběťmi byli i dal- nikoho nezranili, dokonce neší tři američtí plavci. „Vytáh- chali plavcům doklady i moli zbraně a vyzvali nás, aby- bily. Vlastně to na poměry v
chom si lehli na zem. Já to Riu dopadlo ještě dobře...

Video:

www.blesk.cz/sportvideo

V Riu dělá
Kláře garde Eva
Koželuhová,
která jí nosí
bag.

Klára Spilková (21)

l rodačka z Prahy, vystudovala gymnázium v Radotíně
l s golfem začala ve čtyřech letech
l ráda lyžuje a čte
l největším úspěchem je dělené 4. místo na Scottish
Open 2015
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nemovitosti - nab.
■ www.levnepole.cz Pole celá ČR.
BCK071767

finance a peníze
■ Půjčky! Vyplatíme Vaše dluhy, exekuce, zástavy! 737 352 730 BCK072121
■ Půjčky od 30 tis. do 5 mil. na směnku.
Bez ručení. 774400472
BCK072169

automobily - popt.
■ Koupím jakékoli vozidlo i veterána.
Platím ihned. 603 328 155
BCK072154

erotické služby !!!
pro starší 18 let !!!
■ 909300000 Perverzní sex 30Kč/m
BCK072101
■ 909269944 Výbuchy rozkoše 26Kč
BCK072129

prodám
■ Pletivo v PVC 16 rolí 46 Kč/m. Nové,
dovezu.Tel.efonní číslo608 919 174
BCS072059
■ Prodám brokovnici dvojku zn. zbrojovka ráže 16-70 cena dohodou kontakt
na č. 776 363 322
BCS072172

ONLINE HRY ZDARMA
HRAJ NA HRY.BLESK.CZ

on hledá ji
Vážné seznámení! Stačí zavolat na
tel.: 906 70 11 60 a spojíme Vás!

Ŷ

Táňa /74/ 906 70 11 60/ Opava touží po mužské společnosti. Věk neřeším,
důležité jsou vzájemné sympatie.

Ŷ

Kontakty na ženy
z Tvého okolí!

Ŷ

Zavolej a seznam se!

Ŷ

Více na tel.: 906 70 11 60

Ráda bych našla vyššího muže,
který rád tančí. Smím prosit? Volej na
906 701 160.! Eliška, 68, od Rychnova n.K.!
Štíhlá, vyšší, blondýna Marta/69,
Hr.Kr. hledá prozatím přítele, později
se uvidí. Stačí se ozvat na 906 70 11 60.
Eva /57/ se těší na setkání s pohodářem do šedesáti let z Prahy, co má
ještě chuť do vztahu. Tel.906 70 11 60.
E.M.A.Europe s.r.o., P.O.Box 14, Praha 05, 110 05,
1min/70Kč vč. DPH, www.ema.bz, www.platmobilem.cz

254241/105

Klára v
Riu pilně
trénuje.

Foto Profimedia.cz

Foto Reuters

Fanděte nové české olympioničce! •Chci medaili, říká zasněně sexy golfistka Klára Spilková

Poskytuje: E.M.A.Europe s.r.o., P.O.Box 14, Praha 05, 110 05, 1min/70Kč vč. DPH,
www.ema.bz, www.platmobilem.cz

Online rybáőský simulátor

HRAJ ZDARMA NA BLESK.CZ/RYBY
PŘÍJEM INZERCE

Tel.: 724 014 818

