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DOBRÝ VSTUP 
DO SEZONY
Když jsem psala své minulé zápisky, končily mi právě 
zimní „prázdniny“. Bylo to těsně před turnajem 
v čínském resortu Mission Hills Haikou, kde jsem 
neměla jisté místo, ale jako první náhradnice jsem 
čekala na telefonát, zda některá z hráček neodřekla 
start. Naštěstí bylo čekání hodně příjemné – trávila 
jsem ho v Dubaji, kde jsem týden ladila formu. 

na druhý konec světa. Nako-
nec to vyšlo, místo ve star-
tovní listině se uvolnilo, tak-
že jsem se musela přesunout 
pár tisíc kilometrů na východ. 
Město Haikou leží od Prahy 
nějakých devět tisíc kilomet-
rů vzdušnou čarou, z Dubaje 
už to naštěstí nebylo tak 
hrozné a přelet byl o pozná-
ní příjemnější a rychlejší. 
•••
NA ROZDÍL od loňska, kdy 
se hrálo na hřišti Vintage, 
zvolili letos pořadatelé hřiště 
Sandbelt Trails. Pokud bych 
je měla srovnat, vypadala 
hodně podobně – jen 
na Sandbelt Trails bylo hodně 
lávových kamenů a více 
bunkerů, jinak fairwaye byly 
stejně široké. 
•••
V MISSION HILLS Haikou jsem 
byla už podruhé během 
své profesionální kariéry. 
Pokaždé je krásné vidět 
takový ohromný resort 
a moci si v něm zahrát.
Je luxusní a megalomanský 
zároveň. A koneckonců také 
zábavný – pobavily mě třeba 
greeny ve tvaru tenisového 
kurtu nebo jamkoviště 
s bunkerem uprostřed… 
Ostatně pár „crazy“ greenů 
se našlo i na hřišti Vintage, 
stejně jako letos na Sandbelt 
Trails.
•••
OHROMILA MĚ rovněž klubovna 
resortu. Větší jsem ještě 
nikde neviděla, vlastně ani 
nevíte, kde začíná a kde 
končí… Je to dokonalé 
bludiště. A to vůbec 
nemluvím o tom, že tam 
takových kluboven mají 
víc. Bohužel jsem neměla 
čas se podívat do města 
a prozkoumat celé Haikou 
a jeho okolí blíže. Je 
to škoda, protože jde 
o oblíbenou dovolenkovou 
oblast, která je často 
přirovnávána k populární 
francouzské Riviéře. 

SAMOTNÝ TURNAJ Mission Hills 
World Ladies Championship 
mi vyšel na půl: V prvních 
dvou kolech jsem byla 
ránu pod par, hrála jsem 
vyrovnaný golf a dvakrát 
po sobě zopakovala birdie 
na poslední jamce. Bohužel 
o víkendu přišly problémy 
s puttováním a výsledek byl 
tím pádem horší. Ale celkově 
musím turnaj hodnotit určitě 
pozitivně, byl to pro mě 
povedený vstup do sezony. 
Také se cítím velmi dobře 
a věřím, že mě čeká lepší 
ročník než loni. 
•••
A DOBRÝ pocit jsem měla 
třeba i z výsledku hlasování 
golfových fanoušků o nejlépe 
oblečenou hráčku čínského 
turnaje. Samozřejmě to byla 
především velká legrace 
pro všechny, ale získala 
jsem přes deset tisíc hlasů, 
což mě hodně potěšilo. 
I když Korejka Ha Neul 
Kim s více než milionem 
hlasů převálcovala všechny 
soupeřky.
•••
PO NÁVRATU z Číny mám 
před sebou další turnaj 
LET v Maroku [hrál se 
28. až 31. března, tedy 
po uzávěrce tohoto vydání 
Golf Digestu – pozn. red.]. 
Po návratu z Afriky pak 
mám naplánovaný trénink 
s reprezentačním koučem 
Keithem Williamsem, se 
kterým se potkáme v Praze. 
V půlce dubna se za ním 
navíc vydám na krátké 
soustředění do Anglie. 
Dalším turnajem bude 
Turecko od 9. do 12. května. 
•••
DRŽTE MI PALCE! Těším se zase 
příště.

KLÁRA SPILKOVÁ je nejlepší 
tuzemskou profesionálkou, letos 
začíná svou již třetí sezonu mezi 
evropskou elitou na Ladies
European Tour.
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ÚSMĚVY KLÁRY SPILKOVÉ

NERVÓZNÍ Z ČEKÁNÍ 

na telefon jsem 
nebyla, protože 
v Dubaji panovala 

pohoda, ale samozřejmě bylo 
poměrně nepříjemné, že jsem 
nevěděla, co mě čeká – jestli 
pojedu domů, nebo poputuji 


