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Osmička, ďábelské číslo pro slečnu křtěnou na golfu
DÝŠINA Jako kdyby fotbalista nepro-
měnil penaltu. A druhý den zase!

Tak nějak si musela připadat
14letá golfistka Adriana Kubecová
při turnaji v Dýšině. Osudem se jí
stala osmá jamka. To číslo ji bude
ještě dlouho strašit.

V pátek hrála Kubecová úžasně,
jednu ránu pod par až do předpo-
slední jamky, prokleté osmičky.
Do ruky vzala driver a odpálila mí-
ček. Skončil v lese. Následoval trest-
ný bod a nová rána. „Zas to bylo
špatně, ke stromu. Výklepem jsem
míček dostala ven, ale pak všechno

definitivně pokazila na greenu,“ vy-
práví dlouhovlasá brunetka.

Jamku zahrála čtyři rány nad par
a pokazila vše, co vydřela na ostat-
ních 17 jamkách. „To jsem ale ši-
kovná, co?“ řekla s ironickým úsmě-
vem své mamince Monice, která jí
nosí golfové náčiní po hřišti.

Pro sobotní reparát na osmičce
si vzala jinou hůl, tentokrát hybrid.
A výsledek? Znovu čtyři rány nad
par a konec nadějí na postup do fi-
nálového kola.

„Byla to smůla. Adry navíc něco
bodlo do ruky, natekla jí a musely

jsme na hřišti hledat lékařskou po-
moc,“ líčila maminka komplikace.

Adriana je talent, možná násled-
nice Kláry Spilkové. Mistryně re-
publiky mezi žákyněmi i kadetka-
mi, evropská šampionka v druž-
stvech. Ve 14 letech byla nejmladší
účastnicí Pilsen Golf Masters, kam
jako amatérka prošla kvalifikací.

Její maminka se po sametové re-
voluci stala nadšenou golfistkou
a dceru k němu přivedla. „Dokon-
ce jsem křtěná na karlštejnské osm-
náctce,“ vypráví slečna, které by le-
gendární Laura Davies, jedna

z účastnic turnaje, mohla téměř dě-
lat babičku. „Křtění byl kamarádův
nápad,“ vzpomíná maminka. „Byl
tam kněz, svěcená voda, kobere-
ček, dva kmotři stáli se svíčkami
na greenu.“

Zjevně to pomohlo a Adriana je
dnes lepší než maminka. „Původ-
ně jsem chtěla, aby se golf naučila
a já ji mohla brát s sebou,“ mrkne
maminka na dceru, která myšlen-
ku s úsměvem zakončí: „No vidíš,
mami, a teď mi děláš kedíka a jsi
ráda, když si jednou za měsíc s te-
bou jdu zahrát.“ Jan Švéd

23. příčka Česká jednička Klára Spilková skončila na turnaji LET v Dýšině na 23. místě. Foto: Michal Šula, MAFRA

DÝŠINA Dlaň si přiložila k ústům
a na dálku posílala polibky divá-
kům. Tak končila česká jednička
Klára Spilková své vystoupení
na Honma Pilsen Golf Masters. Po-
dobně se s nimi loučila celé tři
dny, kdy hřiště v Dýšině u Plzně
hostilo přední světové golfistky.

Byl to dík stovkám fanoušků, kte-
ří s ní poctivě šli čtyři a půl hodiny
celé hřiště a aplaudovali každé
úspěšné ráně. „Chtěla jsem pro ně
vyhrát svůj první turnaj mezi profe-
sionálkami. Nevyšlo to, ale i tak cí-
tím spokojenost,“ řekla Spilková
s palci namalovanými trikolórou.

Její 23. místo se může zdát málo,
letos byla na okruhu Ladies Europe-
an Tour už třikrát v desítce nejlep-
ších. Spilková v Dýšině zahrála po-
prvé v kariéře všechna kola vyrovna-
ně, se skóre -2, a potvrdila, že do-
rostla do evropské elity.

Jako jediná z deseti českých hrá-
ček prošla do finálového kola. Ama-
térce Kateřině Krásové to nevyšlo
o jednu ránu.

Spilkovou o lepší výsledek při-
pravila smůla při patování. „Hlav-
ně v sobotu jsem měla situace
na greenu krásně připravené. Moh-
la jsem klidně nahrát skóre minus
osm a dostala bych se úplně ně-
kam jinam,“ litovala.

Míček otesával jamky z obou
stran, ale jako by tam byla magne-
tická odpudivá síla. Jednou musel
rozhodčí dokonce vyhnat vosu

z hrany jamky. Následovalo krásné
birdie Spilkové, provázené aplau-
sem diváků, kterých během turna-
je přišlo rekordních 8,5 tisíce.

Vítězkou s prémií téměř milion
korun se stala Němka Ann-Kathrin
Lindnerová, v premiérové sezoně
v LET vyhrála první turnaj.
„To jsem nečekala,“ řekla hráčka,
která podobou připomíná tenistku
Martinu Navrátilovou.

Ve vedení se během turnaje vy-
střídalo několik hráček. Smutný
osud potkal Švýcarku Maggettio-
vou. Ve finálovém kole se dělila
o první místo až do osmé jamky.
Tam přišla katastrofa. Míček posla-

la dvakrát do rokle mezi stromy
a měla problém ho vůbec najít.
Na jamce zahrála čtyři rány nad
par a propadla se na 32. místo.

Spilková každý z turnajových
dní uhrála čtyři birdie a dvě bogey,
vesměs na stejných jamkách.
Za svůj výkon obdrží v přepočtu 76
tisíc korun. „Dneska mě trápil toči-
vý vítr. Koukala jsem po stromech,
nakláněly se jednou na levou stra-
nu, podruhé na pravou. Míček dě-
lal ve vzduchu vylomeniny.“

Teď ji čekají gymnazijní zkouš-
ky, za dva týdny znovu turnaje.
„Mám jediné přání, jeden turnaj
vyhrát.“ Jan Švéd

Tým Vpravo 14letá Adriana
Kubecová, vlevo její maminka
i caddy Monika. Foto: Zdeněk Sluka
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Spilkovou trápily
doma zakleté jamky
Honma Pilsen Golf Masters, turnaj ze série Ladies European Tour v Dýšině
u Plzně, vyhrála Němka Ann-Kathrin Lindnerová, Spilková obsadila 23. místo.


