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Do Ria s Denisem
Chci podat nejlepší výkon
a hrát super golf
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Klára Spilková je už dlouhé roky trochu osamělou bojovnicí, pouze ona se dokázala svými
výkony vyšplhat poměrně vysoko ve světovém golfovém žebříčku. Díky tomu se také v tom
olympijském kvalifikačním drží na místech, která jí zajišťují letenku na hry.
Jak často na olympijský golfový turnaj a svoji předpokládanou účast na něm myslíte?
Každý den?
Nemůžu říct, že bych na olympiádu nemyslela, ale
taky se na ni příliš neupínám. Nejvíc se soustředím
na „tady a teď“ – abych měla dobré výsledky na turnajích Ladies European Tour, které hraji. Hlavně ty
mě totiž na olympiádu dostanou.
Na co především se ve sportovní přípravě na
hry soustředíte?
Příprava probíhá stále stejně, zaměřuji se hlavně na
to, kde cítím mezery. Letos jsem začala kvůli olympiádě sezonu dříve, abych měla dostatek času vše vyladit. Nově jsem také navázala spolupráci s nejlepším
evropským trenérem puttování Philem Kenyonem.
Plánujete už konkrétní přípravy na cestu a pobyt? Jak to tam vlastně bude s vaším
bydlením?
Podle Českého olympijského výboru se pro sportovce chystá nejkomfortnější olympijská vesnice v historii. Na to se hodně těším. Bude se bydlet obvykle po

Na olympiádě se mi
vždy líbilo, že do ní je
zapojený celý svět a že
jsou si všichni sportovci
a jejich disciplíny rovni.
dvou, v apartmánech se společným vybavením. ČOV
už poslal do Brazílie speciální zdravotní matrace, které nechal udělat každému sportovci, což je obrovské
plus. Ve vesnici bude dokonalé zdravotní zázemí, s lékaři a fyzioterapeuty.
Poletíte s celou výpravou společně?
Snahou ČOV bude dostat tam sportovce pohromadě
speciálními leteckými spoji, ale pokud to nepůjde, tak
se lze přepravit do Ria i individuálně.
Už jste se ptala na atmosféru na olympiádě?
Nemluvila jste s nějakým zkušeným českým
olympionikem?
Nejvíc jsem se bavila se sjezdařem Ondrou Bankem,
když jsme se potkali na společné akci našeho sponzora ENGINE. Dal mi několik rad a tipů. Jinak se
díky podpoře Dukly a McDonald’s Olympic Hopefuls

potkávám i s dalšími olympioniky, kteří mi o všem
vyprávěli.
Když jste se v minulosti dívala na televizní přenosy z olympiády, co vás na téhle akci
nejvíc zaujalo?
Na olympiádě se mi vždy líbilo, že do ní je zapojený
celý svět a že jsou si všichni sportovci a jejich odvětví rovni. Také je skvělé to, že lidé, kteří třeba normálně sportu ani moc nefandí, se jednou za čtyři roky dívají na olympiádu v televizi a fandí svým krajanům.
Myslíte, že budete mít vůbec čas si užít ještě
něco jiného v Riu než golf?
Zatím nemám představu, jak vše bude probíhat,
ale jestli to půjde, určitě bych se ráda šla podívat
na nějaký další sport, kde bych mohla fandit našim
sportovcům.
Co bude pro tenhle specifický turnaj z hlediska možného úspěchu nejdůležitější?
Perfektní technická příprava, psychika, anebo
otázka aklimatizace?
Jedno se neobejde bez druhého. Předpoklady úspěchu
jsou stejné jako na každém jiném turnaji. Všechno
musí do sebe zapadat. Pokud nejste připraveni fyzicky nebo mentálně, když nejste aklimatizovaní na
turnajové prostředí, tak nelze čekat dobrý výsledek.
S blížící se vidinou olympijské medaile to ale jistě
budou hlavně stále větší nervy.
Máte nějakou představu o soupeřkách? Bude
tam podle vás hodně silné pole, anebo soupeřky jak silnější, tak i slabší?
Každý, kdo se dostane na olympiádu, má jedinečné
kvality. Nelze nikoho podcenit. Budou tam ty nejlepší
hráčky ze světové elity a může také překvapit někdo,
s kým se původně tolik nepočítalo. Motivaci bude mít
každý obrovskou. Navíc díky novému hřišti, kde kromě domácích zatím ještě nikdo nehrál, budou všichni
stát prakticky na stejné startovní čáře. Doufám, že se
mi podaří dobře vystartovat a ještě lépe skončit v cíli.
A konkrétní umístění? Chcete být v první třicítce, dvacítce, získat medaili – nebo nebýt
poslední? Případně nic neplánujete…
Můj cíl je na každém turnaji, který hraji vždy stejný: podat stoprocentní výkon a hrát ten nejlepší golf.
Povezete si s sebou nějaký talisman?
Na talismany zatížená nejsem, ale určitě se mnou pojede Denis, cover na driver. Bez něho by to nešlo.

VĚK: 22
OD 1. 1. 2010 ČLENKA ČESKÉ
PROFESIONÁLNÍ GOLFOVÉ ASOCIACE
PGAC. KROMĚ GOLFU MÁ RÁDA GOLF,
LYŽOVÁNÍ, ZIMNÍ I LETNÍ BRUSLENÍ,
ČTENÍ, HUDBU A TANEC.
HANDICAP PŘI PŘESTUPU
K PROFESIONÁLŮM: +4
LOŇSKÉ ÚSPĚCHY:
KVALIFIKACE NA THE EVIAN
CHAMPIONSHIP – 2. MÍSTO
THE EVIAN CHAMPIONSHIP – 55. MÍSTO
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT
LADIES SCOTTISH OPEN – 4. MÍSTO
THE HELSINGBORG OPEN – 12. MÍSTO
LACOSTA LADIES OPEN DE FRANCE
– 7. MÍSTO
HERO WOMEN’S INDIAN OPEN
– 13. MÍSTO

