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Jak se máte v nové sezoně?
Já už vůbec nemám pocit, že by byl začátek 
nové sezony! Začala jsem už v lednu a  cítím 
se, jako by bylo už září. 

Začněme tedy v Portugalsku, 
to byl první letošní turnaj
Byla jsem tam s  tátou a pamatuju si z  toho 
hlavně to, že jsem hrozně špatně puttovala. 
Byla jsem si taková nejistá, protože během 
zimy jsem se hodně zaměřovala na techniku, 
na švih, a teď jsem vlastně měla první možnost 
prověřit, co všechno se během zimy posunulo. 
To ale k prvnímu turnaji patří, jsem vždycky 
zvědavá, jak budu vlastně hrát, a mám pocit, 
že se do toho musím zase dostat.  Skončila 
jsem šestá, to bylo umístění, se kterým jsem 
byla spokojená. Musím si zase zvyknout sou-
středit se na ránu v  turnajové atmosféře. To-
hle pro mne ale není tak těžké, na špičkových 
turnajích bývá klid a myslím, že i kdyby někdo 
během hry na mě třeba promluvil, moc by mě 
to nerozhodilo.

Druhý jarní úspěch byl 
ve Španělsku
Tam jsem skončila na třetím místě. První dvě 
kola byla kvalifikace, pak se hrála jamkov-
ka, kde jsem se dostala až do semifinále. Hrá-
la jsem pak proti Švédce a moc mi to nesedlo. 
Třetí místo je ale tady velký úspěch a já jsem 

za něj ráda, protože to je opravdu hodně pres-
tižní turnaj, za který je v  žebříčku EGA dva-
krát víc bodů. 

a další návrat po roce, tentokrát 
do Sotogrande
Loni jsem tam byla šestá, letos jsem skonči-
la druhá. Je to hřiště, které mám ráda, a moc 
jsem se tam těšila. A taky to dopadlo tak, že 
my holky jsme hrály dobře, klukům to tam 

tlakem hraju nejlíp. Okolo jamky stáli lidi, 
tleskali a byl to krásný pocit!

Boj o první místo, to byla 
letošní  Francie
Loni jsem na tomto turnaji byla druhá a moc 
jsem chtěla být letos první. Hrála jsem celkem 
dobře, ale byla jsem nastydlá a skončila jsem 
nakonec třetí. Dělala jsem v  posledním kole 
úplně zbytečné chyby, které mě pak mrzely. 
Hodně jsem chtěla vyhrát, věřila jsem si na 
to a myslím, že jsem na to měla, ale prostě to 
nevyšlo. Naštěstí ještě nejsem pod tlakem, že 
bych měla být vždycky první, ale tady jsem 
prostě věděla, že na to mám. Do této doby ale 
platilo, že jsem se na všech evropských turna-
jích mezi ženami umístila do šestého místa,  
a s tím jsem dost spokojená.

Mezinárodní mistrovství žen 
v Německu
To se hraje na šíleném hřišti, které je fakt těž-
ké. Povídala jsem si o něm s hráčkami z Ně-
mecka a říkala jsem: „Já tak nesnáším tohle 
hřiště!“ a ony na to: „VŠICHNI nesnáší tohle 
hřiště!“ 
V  německém Düsseldorfu nám nakonec ne-
přálo přes celý turnaj počasí. První den jsem 
hrála +7, druhý den +1, třetí den +1 a poslední 
čtvrtý den +3. Skončila jsem na konečném 24. 
místě. S výsledkem nejsem příliš spokojená.

Pod tlakem 
hraju nejlíp

Poslední kolo se mi 
nedařilo tak, jak bych si to 

představovala, ale když jsem 
poslední dvě jamky 

skončila birdie- birdie, tak 
jsem byla tak šťastná!

Turnajový kalendář Kláry Spilkové je zaplněn až k prasknutí, a tak 
v době, kdy otevíráte náš časopis, nemůžete mít všechny informace 

aktuální. To se prostě nedá stíhat. Klára ale stíhá v pohodě. 
Pojďme se tedy poohlédnout po začátku letošního roku.

bohužel nevyšlo.  My jsme s Kájou Vlčkovou 
a Terkou  Vavruškovou byly v týmech čtvrté. 
Poslední kolo se mi nedařilo tak, jak bych si 
to představovala, ale když jsem poslední dvě 
jamky skončila birdie- birdie, tak jsem byla tak 
šťastná! Nejdřív se mi povedl nádherný putt  
a na poslední jamce dokonce chipp in! Vůbec 
mi nevadilo, že jsem hrála pod tlakem, já pod 

napsala lenka Soukupová nafotil Karel Brázdil
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Klára SpilKová 

HCP: +2,2
Členka: Golf Club Erpet Praha a Prague City 
Golf Club
15 let
Některé z úspěchů loňské sezony:
Mistryně ČR na jamky i na rány
První místo v ženském, juniorském, doroste-
neckém a kadetském žebříčku
Hráčka roku ČGF
Stala se vicemistryní Rakouska, vicemistry-
ní  Turecka,  juniorskou  vicemistryní Fran-
cie,  dorosteneckou  mistryní Německa,  mis-
tryní  Evropy do 16 let a byla sedmá v Evropě 
s družstvem dorostenek.
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Na co se vždycky těším domů
Máme fenku labradora Paddy, je jí 11 let. Bydlí 
s námi v bytě na Starém Městě. Celá rodina se 
střídáme ve venčení, chodím s ní hodně často. 
Když mám míň času, jen obejdeme blok, ale na 
delší procházky chodíme na nábřeží nebo až 
nahoru na Letnou. Rodiče ji berou do Špindlu 
a byla s námi minulý rok i u moře.  Ta z toho 
byla vykulená, jak kdyby jí byly dva roky! Ská-
kala tam ve vlnách, snažila se je chytit…
Byla s  námi i na turnaji ve Francii, původně 
jsem tam měla jet jen s tátou, ale když pak jela 
i máma, tak musel jet i pes. Bratr chodil do 
školy a neměl by čas starat se o něj, když je ve 

výsledků. Balím se většinou den dopředu. 
Když jedeme třeba na čtyři kola, beru si s se-
bou aspoň pět golfových triček, jsem známá 
tím, že se prostě aspoň někdy musím pokecat. 
Golfové boty stačí dvoje. Řeším většinou, 
jestli sukni nebo kalhoty, ale mám pocit, že 
v  kalhotách hraju líp. Minulý rok jsem ale 
dost hrála i v sukni, teď jsem si zrovna přivezla 
jednu pěknou.  Rozhoduju se většinou podle 
nálady. Dále si balím věci na závěrečné vyhlá-
šení, někdy je potřeba reprezentační oblek, 
který jsme dostaly od ČGF, někdy je to na nás.  
A pak samozřejmě něco na normální nošení 
a kosmetiku. Balím si vždycky s sebou i opa-

ledna jsem rozesílala mail na pořadatele LET, 
kam jsem připojila doporučení Karin Koch, 
kapitánky Evropského týmu Solheim Cupu.  
Od jedné z  organizátorek LET jsem dostala 
list promotérů, na které bych měla svůj mail 
rozesílat. Jsem z  toho ale hrozně zklamaná, 
protože mi vůbec nikdo ani neodpověděl! Je 
strašně těžké se tam dostat. Jsem ráda, že ale-
spoň Slovensko vyšlo, tam mi dali kartu sami 
od sebe. Moc se tam těším, bude to nová zku-
šenost a Slovensko mám ráda. 

Lidé okolo mne
Teď mám kámoše, který hraje golf, a stíhá-
me se vídat docela často. Známe se už přes 
půl roku a je to super. Všichni novináři se mě 
na to pořád ptají, všichni to potřebují vědět, 
a když já k tomu něco neřeknu, tak si prostě 
k tomu něco vymyslí! Nedávno jsem se o sobě 
dočetla, jak říkám: „Milujeme se a je to napro-
sto úžasný!“, ale při tom jsem nic takového 
neřekla! Myslím si, že všichni o mně nemusí 
vědět úplně všechno, chci mít kousek svého 
soukromí. 
Hodně lidí se mě ptá na to, jak zvládám zájem 
médií, který v poslední době je docela dost in-
tenzivní. Snažím se to moc nevnímat, ale ně-
kdy to nejde. Žádosti o rozhovor a na focení 
dostávám docela často, a když si spočítám čas, 
který bych tomu měla věnovat, je mi jasné, 
že se to musím naučit správně zorganizovat, 
abych mohla hlavně hrát golf. Většina lidí se 
ale snaží respektovat můj program, se kterým 
mi pomáhá táta. Spíš mě překvapuje, že doce-
la málo novinářů mi dává rozhovory k  auto-
rizaci, to si myslím, že by mělo být pravidlo.  
Ale ta pozornost je někdy milá, teď právě jdu 
na poštu, protože mi přišel dopis od jednoho 
pána. Byly v  něm dvě moje fotky, 
které chtěl podepsat, a na-
depsaná obálka s  jeho 
adresou a s nalepenou 
známkou. To mě po-
těšilo, ráda jsem mu 
je podepsala a jdu je 
poslat. Na ulici mě 
ještě nikdo nepozná-
vá, až začnou, tak vám 
řeknu (smích na celé 
kolo).

Hodně lidí se mě ptá na to, jak zvládám zájem médií, 
který v poslední době je docela dost intenzivní. Snažím se to 

moc nevnímat, ale někdy to nejde.

škole od osmi do pěti. Když jsem delší dobu 
pryč, tak se mi po Paddy stýská, po ostatních 
teď ani ne. (směje se) Ba ne, já se vždycky tě-
ším na odjezd, ale když se pak vracím, těším 
se zase domů.

Jak se balím na turnaj
Balení na turnaj mám už tak zažité, že vždycky 
vím, kam mám sáhnout. Někdy tedy zmatku-
ju, jestli jsem si zabalila fakt všechno, mívám 
pocit, že jsem určitě něco důležitého musela 
zapomenout… a naopak když mám pocit, že 
tutově mám všechno, často zjistím, že jsem 
zapomněla tři nejdůležitější věci. Nedávno 
jsem třeba nechala doma boty na vyhlášení 

DNES 68
To jsem měla napsáno na míčku na Lady Abrahams. Kris-
týna Pavlíčková se vrátila z Číny a každému něco čínsky 
napsala. No a moje heslo bylo čínskými znaky Dnes 68 

lovací krémy s vysokými faktory, ale upřímně 
řečeno na ně občas zapomenu. Teď na Lady 
Abrahams byly všechny holky rudé, protože 
jsme se všechny chtěly opálit.

Co mě čeká zajímavého
Na konci května hraji Lady European Tour 
v Tálích, kam jsem dostala kartu. Už na konci 
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Klára s Bárou Bakovou z olomouce 
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