
2 2   /   G o l f D i G e s t. c Z   /   z á ř í  2 0 1 3

Major Mi otevřel další dveře
•••
Celý pobyt v St. Andrews 
jsem si moc užila, ty dojmy 
jsou nepřekonatelné. Vedle 
golfu jsme v kolébce golfu 
stihli i výlet do Edinburghu, 
kam nás jedno odpoledne 
vzal můj táta. Vyšlo nám po-
časí a svítilo sluníčko, takže 
všechny ty kamenné, šedivé 
budovy, co tam jsou, vypada-
ly mnohem přívětivěji. Také 
jsme si samozřejmě prošli 
samotné St. Andrews, kde se 
nám moc líbilo. Město má 
překrásnou atmosféru. 
•••
Nesměli jsme vynechat ani 
večerní návštěvu hotelu 
Dunvegan, kde je povinnos-
tí dát si jedno pivo, když 
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jaká byla má letošní návštěva slavného st. andrews?
jistou účast. Asi si dovedete 
představit, jak jsme to všichni 
prožívali. Slavili jsme už 
po cestě v autě, dala jsem 
si na oslavu čokoládového 
muffina s třešničkou, který 
vypadal jako dortík. Chyběla 
tam už jen ta svíčka. 
•••
Atmosféra na majoru byla 
úplně jiná než na běžných 
turnajích. Okamžitě bylo znát, 
že je to jeden z největších 
turnajů sezony, kde hrají ty 
nejlepší hráčky na světě. Vše 
bylo připraveno do poslední-
ho detailu. Navíc i divácky 
byl tento turnaj někde jinde, 
vždyť již při cvičných kolech 
se na hřišti pohybovalo mno-
ho lidí. To mě uchvátilo. 

•••
Cítila jsem se báječně, úžasně, 
doslova mi ta pozice brala 
dech. Snažila jsem se ale 
samozřejmě po dvou parád-
ních kolech soustředit na to 
rozhodující třetí. Do finále 
jsem šla s tím, že vyhraji. 
Bylo to příjemné, bohužel 
to nevyšlo. Nicméně pokud 
se ohlédnu zpět, musím celý 
turnaj hodnotit pozitivně. 
Jistě, chtěla jsem vyhrát, ale 
ještě asi nepřišel můj čas. 
•••
V tu dobu ještě nebylo jasné, 
jestli nebudu muset do fi-
nální kvalifikace na Bri-
tish Open. Až v půli cesty 
do Skotska jsem se dozvě-
děla, že mám stoprocentně 

MáM zA SEBOu 
hodně 
rušný měsíc, 
ve kterém 

jsem stihla několik turnajů 
Ladies European Tour 
včetně toho domácího 
na plzeňské Dýšině. Jsem 
ráda, že jste mě tam přišli 
podpořit. V nabitých 
uplynulých týdnech se mi 
podařilo vybojovat nejlepší 
umístění v kariéře, když jsem 
po turnaji Open de España 
a těsně před British Open 
brala v Anglii na podniku 
Ladies European Masters 
kousek od Londýna šesté 
místo. A mohla jsem přitom 
skončit ještě lépe, po dvou 
kolech jsem dělila vedení.
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Koncem srpna jsem si ale 
poněkud zlepšil náladu a také 
trochu potěšil svůj účet v bance. 
Zúčastnil jsem se totiž štědře 
dotovaného turnaje one Million 
pro-am na konopišti. Jedná se 
o dvoudenní akci, kde se hraje 
o rovný milion korun, takže se jedná 
na české poměry o nadprůměrně 
dotovaný turnaj, za kterým stojí 
Golftrade Marketing.

první den jsem zahrál dvě nad 
(74), druhý den šest pod (66). 
Bylo z toho tak celkové skóre −4 
a konečné třetí místo za skvěle 
hrajícími standou Matušem 
a ondrou liserem, kteří byli o tři 
rány lepší a rozdali si to v play-
-off. v něm nakonec uspěl staňa, 
myslím že na čtvrté jamce.

Já Jsem ale i za třetí místo bral 
krásných osmdesát tisíc, což se 
počítá. peníze jsou totiž hodně 
potřeba. Už musím šetřit na zimu, 
abych mohl někam odcestovat 
a pořádně si zatrénovat před další 
sezonou.

ve zbytKu roku už asi, jak jsem 
psal, vynechám turnaje Challenge 
Tour. soustředím se výhradně 
na turnaje Czech pGa Tour 
a na Q-school. Začátkem září to 
tak vychází na karlovy vary, pak 
na první fázi kvalifikační školy 
a potom na turnaj na kaskádě.

celKově se chci do konce sezony 
zaměřit na dvě věci. Za prvé 
ještě musím vydělat nějaké peníze 
na zimu, a za druhé potřebuji 
uspět v Q-school, abych nezačínal 
v příští sezoně zase od nuly. Docela 
si ale věřím, mám dojem, že mi 
momentálně golf jde.

navíc cítím, že mám v závěru této 
sezony mnohem více zkušeností než 
třeba ještě před rokem. přijde mi, že 
rok na Challenge Tour mi dal stejně, 
nebo možná ještě více než čtyři 
sezony na EpD Tour.

Konečně Jsem zažil něco 
jiného, než co jsem ve své 
kariéře prožíval doposud. Byl to 
opravdový život hráče na tour, 
kdy se každý týden hraje turnaj. 
a vy si musíte plánovat program, 
a to jak časový, tak finanční. 
a je jedno, jestli je to jenom 
Challenge Tour, nebo o stupeň 
výš na European. Bylo to něco, 
o čem jsem dlouhou dobu snil 
a co jsem si nyní mohl vyzkoušet 
na vlastní kůži.

tuhle zKušenost už mi nikdo 
nikdy nevezme a věřím, že toho 
dokážu třeba už teď v závěru 
náročné sezony využít. Hodně mi 
pomáhá také můj nový manažer 
adam Červinka z Gpa, a to nejen 
co se týče organizování věcí, 
ale v závěru sezony mi pomohl 
i sponzorsky.

v rámci posledních dvou 
turnajů na Challenge Tour, a také 
jednoho dřívějšího v Belgii, jsem 
spolupracoval se společností 
relmost, která mi zajistila karty, 
abych měl jistotu startu. Bylo 
to z toho důvodu, že se letenka 
musela zařizovat dříve a já 
s časovým předstihem nevěděl, 
jestli se na svoji kartu do turnajů 
dostanu, nebo ne. Takto jsem to 
měl pojištěné.

proto za nimi zašel můj 
manažer, jestli by to nešlo zařídit, 
a nějak jsme se domluvili. Co 
bude dál, o tom zatím nechci 
mluvit. oficiálně nic říci ani 
nemohu. Určitá jednání probíhají, 
a kdyby v příští sezoně nějaká 
spolupráce fungovala, tak by to 
bylo fajn. Uvidíme. 

MaREk 
noVÝ 
je prvním českým 
profesionálem, 
který získal 
plnou kartu 
na Challenge Tour.

tu hráč přijede na major. 
Dostali jsme se též na večeři 
do místní velmi známé a ob-
líbené restaurace Nahm-Jim’s, 
kam chodí všichni jíst a jejíž 
majitelka má na zdech fotky 
snad s každým golfistou 
na světě. 
•••
První a poslední jamky 
na hřišti Old Course v St. 
Andrews vypadají vcel-
ku přívětivě, dokonce až 
lehce, ale druhá až sedm-
náctá jamka je přímo jízdou 
na tobogánu. Jsou tu hodně 
hluboké bunkery, většinou 
přímo v dopadových zónách, 
do toho fouká silný, točící 
se vítr, který dokáže hráče 
pěkně pozlobit. 
•••
Samotný major byl pro mě 
skvělým zážitkem a obrov-
skou zkušeností, která mi 
otevřela dveře zase o kousek 
výš. Mohla jsem si porov-
nat své hráčské schopnosti 
a dovednosti s absolutní 
světovou špičkou. Mám nyní 
na vše jiný pohled a vím, že 
mě čeká ještě spousta práce. 
Těším se, až si příští rok 
zahraji turnaj znovu a projdu 
cutem. 
•••
Hned po British Open mě 
čekal start na Dýšině. Byl to 
pro mě poslední ze série čtyř 
turnajů v rychlém sledu. Hrá-
la jsem každý týden a bylo to 
náročné. Asi největší krize 
přišla na British Open, ale 
po něm jsem měla na regene-
raci pět dnů, což mi stačilo 
k tomu, abych nasbírala ener-
gii a sílu na Dýšinu. Tam 
už jsem se opět cítila velmi 
svěží. 
•••
Držte mi palce, ať se mi 
i v dalším průběhu sezony 
daří zopakovat dobré letošní 
výsledky. 

kláRa spilkoVá, nejlepší 
česká profesionálka, hraje na Ladies 
European Tour.

Hraji svůj 
nejlepší 
golf, ale 
docHázejí 
finance

MaREk noVÝ 

poslední měsíc byl po golfové 
stránce z mé strany možná 
vůbec nejlepší z celého roku. 
Hraji skutečně dobře, ale 
bohužel se to nepromítlo 
do výsledků na velkých turnajích, 
které jsem už nutně potřeboval. 
Začátkem srpna jsem se 
zúčastnil dvou turnajů ze série 
Challenge Tour na severu Evropy 
ve Finsku a Norsku, ale i když 
tam bylo patrné zlepšení, na cut 
to ani jednou nestačilo.

ve FinsKu jsem skončil po dvou 
kolech ránu nad par, v Norsku 
dokonce dvě pod. Tam to bylo 
opravdu hodně těsné, když 
mě od cutu a peněz dělila 
jediná rána… Byla to skutečně 
škoda a bral jsem to jako 
takové poslední znamení, že 
už je to finančně neúnosné. 
Na Challenge Tour už letos 
prostě nemůžu pokračovat dál.

celKově Je pro mě sezona 
po finanční stránce mnohem 
náročnější, než jsem původně 
očekával. Ubyli mi totiž sponzoři 
a zároveň se zvýšily očekávané 
náklady. prakticky od začátku 
sezony jsem řešil každý turnaj 
zvlášť. Jak na něj seženu peníze, 
abych mohl vůbec hrát.

navíc Jsem neprocházel 
na turnajích cuty, což znamenalo, 
že se mi nevracely žádné peníze. 
Nebylo to tedy vůbec růžové, 
spíše naopak. i proto jsem se 
rozhodl, že už teď asi na žádné 
další turnaje Challenge Tour 
nepojedu.


