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SPORTOVKYNĚ

Křížovky s celebritami

číselno/švédská
Tajenka: 
ji nikdy nechtěla pustit a mám to 
tak dodnes.

VYHRAJ!  300 Kč

Kláro, už od svých pat-
nácti  jste  začala  vy-
hrávat  golfové  turna-
je,  i  když  tehdy  jen  ty 
amatérské.  Ať  už  jsem 
hledala, jak jsem hleda-
la,  nenašla  jsem  o Vás 
nikde  informaci,  kdy 
jste  s  golfem  začínala 
úplně poprvé?
S golfem jsem začala, 
když mi byli 4 roky. Byd-
leli jsme kousek od gol-
fového hřiště a rodiče 
hledali sport pro mého 
staršího bráchu. Jednou 
jsem jela s nimi a chtěla 
si to taky zkusit. Pamatuji 
se na tu chvíli, kdy jsem 
vzala hůl do ruky a zača-

la odpalovat. Tak mě 

to chytlo, že už jsem (ta-
jenka).
Vedli  Vás  ke  golfu  ro-
diče  nebo  jak  jste  si 
k němu našla vztah? 
Jak už jsem řekla, byla 
to láska na první pohled. 
V naší rodině golf nikdo 
nehrál. Dneska si jdeme 
občas zahrát s bráchou, 
když zrovna přijede 
z Antverp, kde studuje 
návrhářkou školu.
Jste  nejlepší  českou 
golfistkou,  poznávají 
vás lidé často na ulici?
Moc to nevnímám, ale 
občas se mi to stává. 
Spíš mě většinou poznají 
podle mého Volva, které 
mám polepené.

Klára Spilková
Dvacetiletá Klára Spilková je naší nejlepší golfistkou. 
Obráží mezinárodní golfové turnaje a každým rokem ob-
sazuje vyšší a vyšší příčky. Kláru jsme vyzpovídali a zjis-
tili jsme pro vás, jak se ke golfu vůbec dostala a jaké 
jsou její plány a cíle do budoucna. 

Minulý  rok  jste  se 
na turnaji Turkish Airli-
nes Ladies Open umís-
tila  na  6.  místě.  To  je 
úspěch. Jaké jsou Vaše 
další cíle?
Minulý rok jsem měla 
skvělou sezónu, ten rok 
jsem se umístila ještě 
na 5. místě na Allianz La-
dies Slovak Open a vy-
lepšila si tak své maxim, 
které jsem letošní sezó-

nu pokořila a umístila se 
na 4. místě na Scottish 
Openu. Mým velkým cí-
lem bylo si letos zahrát 
major The Evian Cham-
pionship, kde se potká-
vá světová špička. A i to 
se mi splnilo, na turnaji 
jsem prošla cutem a ob-
sadila dělené 55. místo, 
což si myslím, je dobrý 
začátek.
Každý rok mám také cíl 

vylepšit si své celkové 
umístění na konci roku 
v žebříčku Order of Me-
rit. Minulý rok jsem skon-
čila na 33. místě, letos si 
přeji toto umístění určitě 
vylepšit.
Máte  v  golfu  nějaký 
vzor?  Pokud  ano,  kdo 
jím je?
Nemůžu říct, že bych 
měla úplně vzor, ale po-
kud bych si měla vybrat 

tak je to určitě Annika 
Sörenstam – bývalá 
mnohaletá světová jed-
nička.
Říká se, že ženský golf 
je „opatrnější“. Souhla-
síte s tím? Co si o tom 
myslíte?
Asi bych úplně neřekla, 
že je opatrnější. Spíš si 
myslím, že je takový lad-
nější, muži mají agresiv-
nější švih.


