
26

H r á č k a  4 G

Zatímco loni touto dobou jsme drželi Kláře palce, aby obhájila 
kartu na LET, letos je všechno veselejší. Naše nejlepší hráčka má za 
sebou skvělou sezonu a spoustu chuti do dalších turnajových kol. 

Klára Spilková

Prožívám samé 
skvělé věci!



Návštěva pivovaru patřila ke skvělým zážitkům z LET
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v  době, kdy tento rozhovor vznikal, 
měla klára za sebou letos 12 star-
tů. devětkrát prošla cutem, dvakrát 
neprošla, z  jednoho turnaje musela 

odstoupit kvůli nemoci. ve statistice zářilo třikrát 
TOP 10, nejlepší umístění bylo na šestém místě. 
To vše v tu chvíli dalo celkové výborné 43. místo 
v Order of Merit.

Je už letošní sezona uzavřená, jsi spokojená? 
Umístění je dobré...
43. místo? To já ještě vylepším! Ale určitě 
je to výrazně lepší než minulý rok. Teď jsme 
právě hodnotily s  Monikou, kde všude jsme 
cestovaly a jak všechny ty zážitky a místa byly 
krásné. Co se týče golfové stránky, jsem spo-
kojená. Ale chybí tomu ještě nějaká ta tečka, 
třešinka na dortu. 

Letošní rok začal hned v ostrém tempu, mys-
líš, že tě to dobře nastartovalo?
Sezona začala v Číně cutem a 40. místem, na 
druhém turnaji v  Maroku jsem už ale byla 
v TOP 10.
Monika: Tam padl ten krásný eagle, vzpomí-
náš? Ta krásná rána do kopce!

Klára: Eagle? Já na něj už úplně zapomněla! 
Bylo to na dvanáctce do kopce, hrála jsem 
druhou ránu, asi 120 metrů ke greenu. Vza-
la jsem osmičku, odpálila a  Monča říká: „To 
vypadá dobře!“ A najednou nahoře u greenu, 
kde bylo hodně lidí, se ozvaly výkřiky a všich-
ni začali tleskat. To bylo krásné. V Maroku šlo 
o  moje první letošní TOP 10, ale pak jsem 
toto umístění zopakovala v  průběhu sezony 
ještě dvakrát – v  červenci v  Anglii mi šesté 
místo přineslo účast na British Open.
Monika: Kterou nám potvrdili až v  autě po 
cestě z turnaje (smích).

Klára: Tehdy postupovaly tři hráčky, které 
ještě kartu neměly. Já byla šestá a nebylo jisté, 
jestli se mě to také týká. Bylo nám řečeno, že 
nám to budou muset ještě potvrdit. Sedli jsme 
s tátou a Monikou do auta a vyjeli směrem na 
St Andrews na kvalifikaci. A po cestě se ozval 
telefon, účast mi potvrdili a  kvalifikaci jsem 
tedy hrát nemusela. Ten turnaj byl krásný zá-
žitek, na který moc ráda vzpomínám. Všechno 
bylo prostě jiné. Slavnostní výzdoba, vlaječky, 
nálada, hodně diváků. Návštěvníci chodili už 
na cvičná kola a vytvářeli skvělou atmosféru. 
Všude, kam jsme přišly, jsme cítily tu náladu. 
První a  poslední jamka jsou krásné a  nedají 
se moc zkazit, nejsou tam ty jejich super bun-
kery. A  mají normální green. Na hřišti je ale 
například jamka, která měla green měřící na 
délku 90 metrů!

Zaznamenala jsi už nějaký zájem zahranič-
ních médií o sebe?
Na LET se pohybuje její vlastní televizní 
štáb, takže s nimi dělám vždycky rozhovor – 
jak v angličtině, tak v češtině –, který potom 
umístí na jejich stránky a někdy to posílají i do 
našich televizí.

Tvoje televizní vystoupení, to je samostatná 
kapitola. Jak vzpomínáš na natáčení Všech-
nopárty?
To bylo zajímavé. Účinkovala jsem s hercem 
Radkem Holubem a  režisérem Hynkem Bo-
čanem. Prostě tři starší pánové a  já (smích). 
Karel Šíp si mě předtím vzal stranou a varoval, 
že mi sice neřekne, na co se bude ptát, ale že 
bude dělat blbýho. No, bylo to dost hrozný, 
když dělal toho blbýho. Pro mě bylo docela 
těžké na něj reagovat. Hodně lidí mi pak řeklo, 

Pro nás sportovce 
byla čest se moci zúčastnit 

na focení s panem Saudkem, 
prostě to tak je.

napsala Lenka Soukupová nafotil Martin Kabát & Tristan Jones
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že jsem ho měla na háku. A spoustě z nich se 
to líbilo, snad skoro všem. A bylo to celé doce-
la legrace a moc jsem si to užila. 

Jaký máš pocit, když se vidíš v televizi?
Já se na sebe nerada dívám. Ty aktuální pořa-
dy, to ještě docela jde, ale že bych se měla po-
dívat na své vystoupení u Jana Krause, když mi 
bylo dvanáct, to si neumím představit.

To je ale ukázka, kterou neustále někdo sdí-
lí na facebooku, a  hodně lidí to komentuje. 
„Tady jsem vám přinesla míček, můžete ho 
vydražit, až budu slavná…“ Tys to vážně od 
té doby neviděla?
Ne (smích). Vážně jsem si to od té doby ne-
pustila, i když vím, že se to často někde obje-
vuje a lidi mi o tom říkají. Ale časem se na to 
asi ještě podívám.

Máš trému před natáčením nebo před živými 
vstupy? Vystupovala jsi přece i v živém vysí-
lání...?
Trému nemám. Nebo vlastně asi trochu ano, 
ono je to potřeba. I u Karla Šípa jsem na začát-
ku měla trochu trému, protože jsem nevěděla, 
co mě čeká. Lehká tréma je zdravá, ale když 
už je pak natáčení v  plném proudu, moc to 
neřeším.

A jak sis užila focení kalendáře u Jana Saud-
ka?
Tak to bylo vážně dobrý. Já vlastně teď pro-
žívám samé skvělé věci! Přišla jsem tam se 
svým přítelem Honzou a  pan Saudek byl 
velmi příjemný, milý a krásně se o nás staral. 
Dal nám asi tři tuny čokolády v  tašce, aby-
chom si vzali i domů. Nevěděla jsem přesně, 
jak bude focení probíhat… Přijel Víťa Veselý 
a já měla obrovskou radost, že budu na fotce 
s olympijským vítězem. Pan Saudek tam má 
truhlu s  různým oblečením, samé originál-
ní kousky, a  tam mi vybral šaty, které jsem 
měla na sobě. Symbolika byla jasná: silný 
muž a křehká žena. I když jsem tedy byla tak 
křehká, nahoru mě zvedali dva, pan Saudek 
a Honza. Každý mě držel z jedné strany, usa-
dili mě ve Víťových rukou a já jsem se musela 
celá zpevnit, abych držela ten správný tvar. 

Letošní rok mi přinesl  
velmi příjemné zážitky,  

je to vlastně takový vedlejší 
produkt toho, že se mi tato 

sezona docela povedla.



INZERCE

Celé to bylo moc příjemné, krás-
ná zkušenost. Hned po mně přišla 
Štěpánka Hilgertová… Jsem ráda, 
že jsem se s  těmito lidmi mohla 
setkat. Docela mě překvapilo, že 
na některé fotky byly dost špatné 
ohlasy, především od fotografů. 
Každý má jiný názor a má na něj 
právo, ale pro nás sportovce to 
byla čest, moci se toho účastnit, 
prostě to tak je. I Zuzana Hejnová 
říkala: „Konečně jsem se do toho 
kalendáře taky dostala!“ Krásná 
byla potom i  tiskovka k  uvedení 
kalendáře, i  vyhlašování armád-
ního sportovce roku, všechno 
jsem si užila. Letošní rok mi při-
nesl velmi příjemné zážitky, je to 
vlastně takový vedlejší produkt 
toho, že se mi sezona docela po-
vedla. Když člověk hraje dobře, je 
vždycky všechno dobré. Když se 
nedaří, je všechno naopak. Ale je 
moc hezké si to užívat.

Já myslím, že si toho ještě užiješ 
hodně, že úspěchů bude čím dál 
víc.
To rozhodně, to bezpochyby.

Co ještě letos vybočovalo z rámce 
běžných turnajů?
Určitě to byl letní turnaj pro 
Lymfom Help na Černém Mos-
tě. Jsem patronka charitativního 
projektu Lymfom Help Gof Tour. 
Připravili jsme turnaj, kde v  ka-
ždém flightu šli tři hráči spolu 
s  jedním známým sportovcem, 
a  myslím, že to lidi bavilo a  celý 
turnaj si skvěle užili. Byl o  něj 
velký zájem a vybrali jsme částku, 
která pomůže práci nadace a  ne-
mocným lidem. 

Letos se ti několikrát stalo, že jsi 
měla skvělá dvě první kola a pak 
se jedno nevyvedlo. Jak to psy-
chicky zvládáš?
To mi každý říká a já na to odpo-
vídám, ať to nikdo neřeší, že je to 
moje věc. Vážně není jednoduché 
udržet všechna čtyři kola fyzicky 
i  psychicky. Když už jsem v  po-
hodě psychicky, můžu být unave-
ná fyzicky a všechno se to pak od 
toho odvíjí. Ale já se prostě snažím 
dělat všechno tak, jak to jde nejlé-
pe a jak to umím. A protože mi to 

jde docela často, nechci nic zásadně měnit, jen 
drobnosti. Chci si jen systematicky pracovat 
na hře, dolaďovat všechno a  ono to jednou 
přijde. 

Když se podíváš na průběh letošní sezony, je 
něco, co bys chtěla konkrétně zlepšit, na čem 
bys chtěla pracovat? Třeba jsem měla pocit, 
že jsi trochu bojovala s větrem…
Problém je v  tom, že já si ve větru moc ne-
zahraju. Vlastně to nemám kde natrénovat. 
Většinou hrajeme na hezkých místech, kde 
moc nefouká. A  všechny holky, pokud nežijí 
ve Skotsku nebo v Anglii, kde často hrají, s tím 
budou mít problém. Teď jsem trénovala s Kei-
them Williamsem v Anglii a tam tedy fouka-
lo pořádně. To bylo svým způsobem dobře, 
mohli jsme s tím pracovat. Je také důležité, jak 
a kde fouká. To, co jsme zažily ve Skotsku, to 
byl úplně jiný vítr, než na jaký jsem byla zvyk-
lá. Tam nešlo o  rozdíl půlky hole, ale dvou 
nebo i  tří. Myslím si, že s  tím docela umím 
pracovat, snažím se, ale někdy se to nepove-
de. Když jsme hráli amatérské turnaje, jezdili 
jsme i  do zemí, kde to foukalo, a  měla jsem 
možnost se docela dost naučit. 

Není to taky dlouho, kdy ses vrátila z trénin-
ku u Keithe. Jak to s ním probíhá?
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U Keithe jsem byla dva dny na začátku listopa-
du. Když jsem u něj, trénujeme od devíti do půl 
páté odpoledne. Jsme na drivingu, chodíme na 
hřiště. Pracujeme na dynamice švihu, celko-
vém vyladění hry i na strategii. Jezdím za ním 
na hřiště, kde působí jako Teaching Pro, což je 
Hawkstone Park ve Westonu ve střední Anglii. 

V čem se liší od sebe on a Pavel Nič?
Každý mi řekne něco jiného a přitom se skvěle 
doplňují. S Pavlem je to jiné, jsme spolu skoro 
pořád a řešíme vždy aktuální problémy a to, co 
zrovna v  tu chvíli potřebuju. Dalo by se říci, 
že můj švih udržujeme, zatímco Keith má ná-
pady, jak jej vylepšit. Možná že díky tomu, že 
sám hrával European Tour, má více zkušenos-
tí a může mi poradit do turnajů, ale na druhé 
straně se nevidíme častěji než jednou za mě-
síc. Trénuji s ním i v Česku, když je tady a pra-
cuje s naší reprezentací, nevidím se s ním ale 
bohužel tak často, jak bych si to představovala. 
Když jsem v Česku v období mezi turnaji, jdu 
si zahrát s Pavlem jen třeba dvakrát nebo tři-
krát, abych se udržela v  herní kondici. Když 
pak mám větší pauzu, snažím se chodit každý 
den. Občas býváme na drivingu, jindy na hřiš-
ti, někdy to nakombinujeme – podle toho, ko-
lik je času a co je vlastně potřeba. Je dobré ale 
kombinovat oboje, být jen na drivingu nebo 
jenom na hřišti nejde. 

Jak s odstupem vzpomínáš na LET na Dýšině?
Moc ráda. Musím říci, že raději než na ty 
předchozí LET u nás. Vzhledem k tomu, že 
jsem v Plzni i spala a nejezdila po hře domů, 

jsem se cítila více jako na turnaji a nevypad-
la jsem z rytmu. Měla jsem hodně krásných 
zážitků. Hotel byl hned naproti pivovaru, 
kde jsme měly krásný zahajovací večer, vzali 
nás i  na prohlídku sklepů, ta všechny moc 
zajímala. Daly jsme si tam nefiltrované pivo, 
měly jsme různé ochutnávky a  podobně. 
Každý večer jsme potkaly někoho známého, 
s  kým se dalo posedět a  pročistit si hlavu 
před další hrou. Publikum na hřišti bylo 
skvělé, bylo tam hodně lidí a  byli slyšet. 
Když jsem si diváky prohlížela, kolik se jich 
tam tísní, aby se podívali a fandili mi, cítila 

jsem až dojetí. Bylo to krásné. Po hře jsem 
rozdávala podpisy, každý se chtěl se mnou 
vyfotit, poskytovala jsem rozhovory pro 
ČT4, lidi mi pak psali, jak jsem byla přiro-
zená a  jak mi fandí – to bylo úžasné. Samá 
pozitiva. Jsem moc ráda za všechnu podpo-
ru, kterou mi lidé vyjadřují i  píší třeba na 
facebook, nabíjí mě to. 

Změnil se pro tebe a  pro Moniku režim na 
turnajích ve srovnání s  předchozími dvěma 
lety, kdy jste se musely se vším seznamovat?
Dobře si to sedlo. Už s ničím nebojujeme. 

Co máš před sebou v prosinci?
Na začátku měsíce jsou Indie a Dubaj. 9. pro-
since skončí letošní sezona a hned o víkendu 
pojedeme na hory. 19. 12. mám narozeniny, 
to dostanu nové autíčko od Volva. Bude ten-
tokrát bílé s černým interiérem, rychlé a spor-
tovní, už se na ně moc těším.

A plány na příští rok?
Sezonu bych chtěla začít už na konci ledna 
v Austrálii a na Novém Zélandu. 

Když se ohlédneš za sezonou, jaký máš pocit?
Dobrý. Není to úplně to nejlepší, ještě tam 
chybí ta výhra, ale je to fajn. A  výhra určitě 
brzy přijde.

Já se prostě snažím dělat 
všechno tak, jak to jde nejlépe 

a jak to umím.


