Rozhovor Golfový život

JEDU
SI TO
UŽÍT
KDYŽ SE GOLF V ROCE 2009 DOSTAL DO OLYMPIJSKÉ
RODINY, jí bylo necelých patnáct. „Na hry jsem v té době
nemyslela, ale už jsem věděla, že chci dosáhnout velkých věcí,“
říká se svým typicky roztomilým úsměvem Klára Spilková. Jediná
česká golfová naděje, která si vydřela účast na olympiádě v Riu, je
teď připravena svůj sport zase o něco víc zviditelnit. A především

INTERVIEW
S KLÁROU
SPILKOVOU

poslechnout rady, jež v posledních měsících slýchává ze všech
stran: „Nebudu se stresovat.“

●●●
JSTE OLYMPIONIČKOU, TAKŽE O VÁS ROSTE

foto robin drahoňovský

ZÁJEM. DÁ SE TO ZATÍM ZVLÁDAT V POHODĚ?

Málo toho není, ale beru to tak, jak to je.
I když je pravda, že některé akce nebo
rozhovory už musíme odmítat nebo
přesouvat na podzim.
●●●
S BLÍŽÍCÍMI SE HRAMI TO NEJSPÍŠ BUDE JEŠTĚ
HORŠÍ. VYPOŘÁDÁTE SE S MEDIÁLNÍM TLAKEM?

Já doufám, že ano. Navíc určitě nebude
takový, se kterým se musejí poprat Eva
Samková nebo Gábina Soukalová, teda

▶ S VÍTĚZSLAVEM ČERMÁKEM

dnes už Koukalová. To, co absolvuju já,
je oproti nim slabý odvar. Ony jsou úplně
někde jinde než já.
●●●
VRAŤME SE O SEDM LET ZPÁTKY. VZPOMENETE SI,
CO JSTE TEHDY DĚLALA?

Myslím, že jsem zrovna začala hrát dobrý
golf, protože tak ve čtrnácti patnácti jsem
prožívala velmi úspěšné roky. Zúčastnila
jsem se juniorského Solheim Cupu, vyhrála
jsem European Young Masters, sbírala
jsem tituly mistryně republiky, poprvé

jsem se stala Golﬁstkou roku… To zase
nebylo tak špatné. (usměje se)
●●●
TO MI NETVRĎTE, ŽE JSTE SE ANI NA CHVÍLI O RIU
NEZASNILA.

Opravdu ne. Když byl totiž golf uveden
na olympiádu, vedly se pak ještě dlouhé
debaty o tom, jak to vlastně bude
vypadat. Jestli tam budou hrát amatéři,
nebo profíci. Já to vlastně neřešila až
do předloňského roku, kdy jsem se
dozvěděla, že na to mám výkonnost.
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●●●
NEŘÍKÁTE SI OBČAS, ŽE JSTE VE SVÝCH

„SPOUSTU
LET JSEM
NETUŠILA, ŽE SE
NA OLYMPIÁDU
MŮŽU NĚKDY
PODÍVAT.“

21 LETECH STIHLA UŽ POMĚRNĚ DOST VĚCÍ?

Občas mě to napadne. Přijde mi to skoro
neuvěřitelné, ale je to krásné.
●●●
CO V TÉ CESTĚ BYLO ZATÍM NEJTĚŽŠÍ?

Těch mezníků je víc. Taťka mě v golfu
odmalička hodně podporoval, jezdil se
mnou po turnajích, byl se mnou každý
víkend pryč. Přesvědčila jsem své rodiče,
že mě to baví a že do toho dávám všechno.
Pak mě potkalo štěstí v tom, že jsem mohla
hrát pod ČGF, která mě posílala na spoustu
akcí v zahraničí a mohla jsem se porovnávat
s mezinárodní konkurencí. Ale pokud mám
odpovědět na vaši otázku, třeba skloubit golf
s gymplem pro mě nebylo vůbec snadné.
●●●
KVŮLI ČASTÉMU CESTOVÁNÍ?

Na gymplu jsem už hrála Ladies European
Tour a druhý rok mezi profesionálkami
jsem uhájila kartu jen tak tak. Bylo to
takové uvědomění. Uvědomění, že mi je
šestnáct let, ale už se musím chovat jako
profesionální hráčka i jako dospělý člověk.
Přitom jsem byla ještě dítě.
●●●
NEMÁTE NĚKDY POCIT, ŽE JSTE NA ÚKOR
ÚSPĚŠNÉ SPORTOVNÍ KARIÉRY PŘIŠLA O VELKOU
ČÁST DĚTSTVÍ?

●●●
ČÍM JSTE TEDY ŽILA V ROCE 2009?

V té době LETkou, vždycky jsem si ji chtěla
zkusit. Ale nepočítala jsem, že se mi to
povede tak brzy. V roce 2009 se mi začalo
dařit, taťka mě v té době podpořil a dodal
mi odvahu a já si za tím postupně šla. Když
se mi povedla kvaliﬁkace, splnil se mi
v roce 2011 první velký sen.
●●●
JAKÉ BYLY TY DALŠÍ?

Samozřejmě že mám v hlavě LPGA. To,
že jsem se letos stala členkou KPMG, je
vlastně taky úspěch. Díky tomu poznávám
spoustu zajímavých lidí… Třeba jsem měla
možnost popovídat si s Annikou Sörenstam
[švédsko-americká bývalá hráčka a golfová
legenda – pozn. red.], což byl neskutečný
zážitek. Já sportovní vzory nemám, ale
jestli k nějaké hráčce vzhlížím, pak je to ona.

Ale já si tu cestu vybrala, odmalička jsem
chtěla hrát golf. Pravda, byly momenty,
kdy mi bylo líto, že nemůžu s ostatními
na lyžák, ale naučila jsem se takhle žít.
Nechci, aby to vypadalo, že nemám
kamarády – rodiče se mě celý život snažili
socializovat v kolektivu a kolektiv mě bral.
●●●
MOŽNÁ JSTE PŘIŠLA O KUS DĚTSTVÍ, ALE
KROMĚ GOLFU UMÍTE VÝBORNĚ ANGLICKY,
PROCESTOVALA JSTE KUS SVĚTA, VYDĚLÁVÁTE
PENÍZE A MÁTE NAKROČENO K BOHATÉ KARIÉŘE.
TO PŘECE NENÍ ŠPATNÉ, ŽE?

Pamatuju si, že když jsem kolikrát přišla
do školy, všichni mi přišli jako Einsteinové.
Probírali věci, u kterých jsem se nechytala.
Já asi neumím to, co budou umět oni,
na druhou stranu během cestování jsem
se naučila to, co bych se jinak nenaučila.
Možná jsem se díky golfu připravila
na dospělý život dřív než ti, kdo se učili
u knížek. Každý to máme nějak dané.
●●●
DOKÁŽETE VŮBEC OD GOLFU VYPNOUT?

Mám pocit, že ne. Občas bych se měla
umět brzdit.

už si budu užívat jen golf. A když už
se teď soustředím jen na golf, tak zase
neustále hledám cesty, jak být lepší.
To je taková má filozofie – neustále
hledat způsoby, jak se posouvat výš
a výš. Ať děláte cokoli.

OLYMPIJSKÝ KVÍZ

JAK DOBŘE ZNÁ SPOJENÍ
RIO DE JANEIRO A OLYMPIJSKÉ HRY

●●●
KDYŽ JSME DĚLALI ANKETU S RŮZNÝMI
OLYMPIONIKY, RADILI VÁM NA DÁLKU
PŘEDEVŠÍM JEDNU VĚC. UHODNETE JAKOU?

1.1

Že si mám jet olympiádu hlavně užít?
●●●
NAPROSTO PŘESNĚ!

(směje se) Já vím, to mi teď říká každý.
Třeba Ondra Bank tvrdí, že natrénováno
mají všichni, ale nejdůležitější je, jakou si
dokážete vytvořit pohodu.

2.2

●●●
BUDETE SE TOHO DRŽET?

Určitě. Beru to jako takovou třešničku
na dortu, odměnu za to, že jsem celý
život dřela, i když jsem spoustu let
netušila, že se na olympiádu můžu někdy
podívat. Budu se snažit, jak nejvíc umím,
ale určitě si to pojedu i užít. Vždyť už se
to nemusí nikdy opakovat.

3.3

●●●
JSTE VE STYKU S OSTATNÍMI OLYMPIONIKY?

4.4

Hodně na Dukle. A pak se všemi lidmi
z McDonald’s Olympic Teamu. Třeba
Zuzka Hejnová nebo Andrea Hlaváčková
taky hrají golf, moc fajn je Eva Samková
a Víťa Veselý, to je fakt řízek, pak
David Svoboda… Ondru Banka už jsem
zmiňovala. Těch sportovců je hodně.
●●●
A CO SOUPEŘKY? S NIMI UŽ TAKÉ PROBÍRÁTE
OLYMPIJSKÉ TÉMA?

Když jsem byla nedávno v Americe,
holky z jiných sportů tam vyprávěly, jak
je olympijská vesnice skvělá. Že si tam
jsou vlastně všichni rovni a v jídelně
můžete sedět vedle svého idolu. Co
se týče soupeřek, například Brazilky
povídaly, že už hrály na olympijském
hřišti a prý je moc hezké, linksové.
Ale taky hodně těžké a bude na něm
foukat. Proto se chystám do Ria už se
čtrnáctidenním předstihem, abych
mohla trénovat.

kolem 3,5 milionu

b)

kolem 6,5 milionu

c)

kolem 10 milionů

5.5

6.6

7.7



a)

Maradona

b)

Cristiano Ronaldo

c)

Pelé

Jaké je hlavní město Brazílie?



Jak se jmenuje slavná socha nad Riem?
a)

Cristo Retendor

b)

Corcovado

c)

Homéro

a)

třetí

b)

pátou

c)

osmou



Jak se jmenuje architekt olympijského hřiště?



a)

Gil Hanse

b)

Jack Nicklaus

c)

Greg Norman

Narodila se

1999

Začala s golfem

a)

Ipenama

Získala zelenou kartu a handicap, začala aktivně

b)

Copacabana

se závodním golfem

c)

Leblon

9.9



Kolikátou nejrozlehlejší zemí na světě je Brazílie?

1994

8.8

Jak se jmenuje nejslavnější pláž v Riu?



Jak se jmenuje největší fotbalový stadion světa,
který stojí v Riu?

2003

Vyhrála svůj první indoor turnaj

2004

Stala se objevem roku ČGF

a)

Santiago Bernabeu

b)

Maracanã

c)

Camp Nou

Jsem hodně ambiciózní člověk, každý den
od rána do večera mám v sobě nějakou
vnitřní motivaci. Dokážu se vybičovat, ale
nedokážu odpočívat. Někdy mi to pomůže,
někdy mě to štve.

Myslíte vir Zika? Nebo nebezpečné
bakterie ve vodě? Vysokou kriminalitu?
Jsem přesvědčená, že tam sportovci
budou v naprostém bezpečí. A co se týče
toho viru – prý od Českého olympijského
výboru dostaneme ty nejsilnější
repelenty. Já na tyhle hysterické fámy
moc nevěřím, v Riu žije spousta lidí
po celý rok a jsou v pohodě. O to víc
nechápu, že kvůli tomu dokonce někdo
účast na hrách odřekne.

2005

Zažila první velké vítězství na MČR žáků a kadetů

2009

Poprvé zvítězila v anketě Golfistka roku

2011

Stala se profesionálkou a vstoupila na LET

2013

Zahrála si svůj první major na Women’s British Open

2014

Úspěšně odmaturovala na gymnáziu

2016

Podepsala smlouvu se silným partnerem
KPMG a odehrála svůj první turnaj v USA



Jak se jmenuje nejslavnější brazilský fotbalista
všech dob?

Brasilia

Jednou mě pozorovala při drivingu, já to
v tu chvíli nevěděla. Pak ke mně přišla
a řekla mi, že mi drží palce a že mě bude
jako kapitánka pro Solheim Cup sledovat.
Do řeči jsme se daly víckrát, třeba mi
vyprávěla historku ze svého mládí.
Představte si, že v osmnácti byla tak
plachá, že když vedla v turnaji, na konci
to schválně pustila, jen aby pak nemusela
mluvit před mikrofonem. Tak moc se
styděla. Ona. Taková dáma!

foto čov

a)

São Paulo

Získala single handicap
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Kolik obyvatel má zhruba Rio?

c)

2005

Ale já to tak mám pořád… Už když jsem
dodělávala školu, tak jsem se těšila, že



Novou kolekci oblečení pro Rio olympionici vyfasovali na přelomu června
a července. „Je krásná,“ rozplývala se Klára Spilková, která má ráda pestré
barvy. Líbí se jí i motiv s legendárním Emilem Zátopkem. „Nemůžu se dočkat!“
Přímo pro golfový turnaj v Riu bude mít vlastní speciální olympijskou kolekci
od společnosti Bogner, která ji obléká. „Lyžařům v Soči prý udělali tak
zebrované kalhoty, že pak měli zákaz v tom startovat, takže výrobce musel přes
noc ušít nové. Já to ale tak divoké určitě mít nebudu,“ usmívá se 21letá Češka,
která by se v dějišti her měla s majitelem značky osobně poznat.

●●●
NAVZDORY RIZIKŮM, KTERÁ SE O RIU ŠÍŘÍ?

ČLENKOU HVĚZDNÉ STÁJE KPMG.

gratias

Rio de Janeiro

●●●
A TO NEUMÍTE?

ŽE? OBZVLÁŠŤ KDYŽ JSTE SE NEDÁVNO STALA

obrigado

c)

b)

●●●
CO JSTE SE OD NÍ DOZVĚDĚLA?

●●●
ONO TO V OLYMPIJSKÉM ROCE ASI MOC NEJDE,

gracias

b)

a)

2002

Jo! Bude to neuvěřitelný zážitek.
Slyšela jsem, že i ty závěrečné bývají
na olympiádách krásné, a hlavně hodně
dojemné. Když už tam budu, ráda bych si
to vychutnala celé. Plnými doušky.

a)

KLÁRA SPILKOVÁ A OLYMPIJSKÁ KOLEKCE

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ MILNÍKY
JAK SE VYVÍJELA JEJÍ KARIÉRA
AŽ DO OLYMPIJSKÉHO ROKU

●●●
A TĚŠIT SE NA ZAHAJOVACÍ CEREMONIÁL…

Jak se řekne portugalsky „děkuji“?



10.
10 Který sport byl spolu s golfem uveden v roce
2009 na letní hry?



a)

ragby

b)

baseball

c)

softbal

VYSVĚDČENÍ GOLF DIGEST:

1−
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Denise musí mít s sebou, bez
něj by to nešlo.

Nevím, jestli zrovna němčinu,
ale určitě španělštinu.

Bez svého Denise.

Ruštinu určitě ne. Možná italštinu.

Rozhodně bez Denise.

Možná španělštinu.

BEZ ČEHO BY NEMOHLA ODEHRÁT
TURNAJ?

Bez Denise.
(cover na driver a maskot zároveň)
Asi německy a určitě španělsky.

Momentálně je to asi Jason Day.
A plavec Michael Phelps.

KTERÉHO SVĚTOVÉHO HRÁČE NEBO
SPORTOVCE MÁ NYNÍ V OBLIBĚ?

Na plavání a na tenis. Ale asi na všechno.

NA KTERÝ SPORT BY SE KROMĚ GOLFU
RÁDA V RIU PODÍVALA?

Budu tipovat Adama Scotta.

Asi růžovou nebo fialovou, nějaké
veselé barvy.

JAKÝ JAZYK BY SE JEŠTĚ CHTĚLA
NAUČIT?

Džínově modrou.

JAKOU MÁ OBLÍBENOU BARVU?

Indickou a thajskou kuchyni, miluju
i sushi. A k tomu limonádu.

CO SI DÁ RÁDA K JÍDLU A K PITÍ?

Tigera Woodse. Myslím, že to
jsou hlavně golfisté.

Modrou. Někde za ní by mohla
být i růžová.

Nevím. Možná na ragby.

Sushi a asi nějaký fresh juice.

JAK DOBŘE ZNÁ KLÁRU SPILKOVOU
Na kanoistiku a možná
na atletiku.

JAK DOBŘE ZNÁ KLÁRU SPILKOVOU
Lososa na grilu a dobrý míchaný
nápoj, i když nejvíc pije vodu.

CO BYCH JÍ PŘIBALIL NA CESTU
Trpělivost, i když tu podle mě má i tak. A pak především štěstí, které je potřeba.

CO BYCH JÍ PŘIBALIL NA CESTU
Asi sušenky. Možná pro jistotu i jeden set holí navíc. A hlavně zpáteční letenku.

Vyžaduje naprostý pořádek
v bagu, vše musí být uloženo
přesně na svém místě.

Rogera Federera, Jordana
Spiethe, Tigera Woodse.

V ČEM BY SE PODLE MĚ UPLATNILA MIMO GOLF
Možná by mohla být výbornou psycholožkou. Tím, jak je neustále příjemná a pozitivní.

Jakýkoliv, jazyky ji baví, ale asi
španělština a francouzština.

Asi růžová a zelená, má ráda svěží
barvy. A také barvy české vlajky.

V ČEM BY SE PODLE MĚ UPLATNILA MIMO GOLF
V nějakém jiném sportu. Byla by dobrá v krasobruslení, mohla by dělat i cyklistiku nebo horolezectví.

trenér Kláry Spilkové

PAVEL NIČ

Bez birdie karty a dobré nálady.

Andre Agassiho, nedávno
o něm četla knížku. A z golfistů
Jordana Spiethe.

JAK JI VIDÍM JÁ
Jako příjemnou, ambiciózní a vnitřně velmi silnou osobu. A také velmi
pozitivistickou. Klára je nadějná a talentovaná, ale zároveň velmi vstřícná vůči svému okolí. Obdivuji
na ní její přístup k tréninku a ke sportu jako takovému. Je zodpovědná, trénuje na 110 % a je pravda, že
neumí moc odpočívat. V čem by se mohla trochu zlepšit z golfového pohledu, je větší délka ran.

Italsky. Asi proto, že má moc
ráda Itálii.

Červenou, je to birdie barva
v leaderboardu.

JAK JI VIDÍM JÁ
Je chtivá, hravá a hodně inteligentní. Obdivuji na ní to, že – ať už to stojí cokoliv – jde
si neohroženě za svým cílem, chce si plnit sny a dosahuje stále lepších výsledků.
Pravda, někdy trochu až hloupě, ale ve finále jí to vždycky vyjde. Já měl svoji sestru vždycky moc rád, ale
zajímavé je, že když jsme byli mladší a trávili spolu víc času, neměli jsme k sobě tak blízko jako nyní.

bratr Kláry Spilkové

LUKÁŠ SPILKA

Podle mě je to Jordan Spieth.

Vždy to byla tmavě modrá, ale
nevím, jestli se něco nezměnilo.

Na plavání nebo tenis.
A na vše, co stihne.

V první řadě na tenis a pak podle
mě na cokoliv, co sama stihne.

JAK DOBŘE ZNÁ KLÁRU SPILKOVOU
Ráno musí mít vajíčka
a nefunguje bez obyčejné vody.

JAK DOBŘE ZNÁ KLÁRU SPILKOVOU
Sushi a zelený čaj.

JAK DOBŘE ZNÁ KLÁRU SPILKOVOU
Má ráda italskou kuchyni,
hodně jí těstoviny. A teď i sushi.
Na plavání a atletiku, ale asi
na cokoliv, pokud bude mít čas.

CO BYCH JÍ PŘIBALILA NA CESTU
Celou lékárničku. (směje se) Když není 100% zdravotně v pořádku, snaží se ze sebe
vymáčknout maximum, takže spíš aby byla zdravá a v pohodě.

CO BYCH JÍ PŘIBALILA NA CESTU
Formu. A to asi bohatě stačí.

CO BYCH JÍ PŘIBALILA NA CESTU
Hlavně dobrou náladu. Pak Orejíčka, ty kulaté sušenky. A taky nejraději sebe, ale to by
bylo spíš pro mě než pro ni. (směje se)

V ČEM BY SE PODLE MĚ UPLATNILA MIMO GOLF
V čemkoliv. Když si dá cíl, není síly, která by ji v jeho dosažení zastavila.

V ČEM BY SE PODLE MĚ UPLATNILA MIMO GOLF
Mohla by být fotomodelkou. Focení ji baví, je na ní vidět, že jí to jde zcela přirozeně.

V ČEM BY SE PODLE MĚ UPLATNILA MIMO GOLF
Sama říká, že by se ráda viděla jako baletka, ale to asi ne. Ani krasobruslařka. Viděla
bych ji spíš ve sportovním managementu nebo v diplomacii.

JAK JI VIDÍM JÁ
Ona je takové malé, milé a velmi talentované dítě, jaké se rodí
jednou za několik let. Má v sobě velký potenciál a zatím dokázala ustát velký tlak, který
na ni od 16 let byl. Každý rok jde dopředu a má lepší výsledky. Pořád má snahu dělat
věci naplno. Ona je přesně to, co vám můžeme závidět, vzor pro juniorský golf, který
umí makat, dělá vše lehce a přirozeně.

slovenská soupeřka Kláry Spilkové

ZUZANA KAMASOVÁ

JAK JI VIDÍM JÁ
Je to neskutečně pozitivistický člověk, který si jde za svým
celoživotním cílem. Sama se od ní učím neřešit druhé lidi a nikdy nic nevzdávat.
Obdivuji na ní, jak na sobě pracuje, jak vystupuje navenek, jak jedná s lidmi nebo
s médii. Na to, jak je mladá, svou roli zvládá neuvěřitelně dobře. Kdekoliv je vždy
přátelská vůči všem, ať na hřišti, nebo v soukromém životě. Pravý profesionál.

občasná caddie Kláry Spilkové

PR manažerka Kláry Spilkové
JAK JI VIDÍM JÁ
Jako báječného člověka. Těch optimistických vlastností bych
na ní našla strašně moc, je to pozitivistická, milá holka, která
navíc sama ráda dělá radost jiným. Má smysl pro detail a je neuvěřitelně všímavá.
Je zajímavé, že je svým způsobem exhibicionistka, ale na druhou stranu je vlastně
konzervativní a nemá ráda změny. Je to taky dříč a velká bojovnice.

EVA KOŽELUHOVÁ

MONIKA DVOŘÁKOVÁ

OKOLÍ KLÁRY SPILKOVÉ | JAK DOBŘE JI ZNAJÍ JEJÍ NEJBLIŽŠÍ

selfie pro kláru zaslali: monika dvořáková ▶ eva koželuhová ▶ zuzana kamasová ▶ lukáš spilka ▶ pavel nič

