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VEČEŘELA JSEM
S PRINCEM
V letošní sezoně už mám za sebou tři turnaje Ladies 
European Tour a ve chvíli, kdy pro čtenáře Golf Digest 
píšu tyto řádky, se chystám na čtvrtý podnik série 
v Německu. Ten je úžasný, vždy se přijdou podívat tisíce 
lidí, pro které je to opravdový golfový svátek. A pro mě 
koneckonců také. S průběhem sezony jsem zatím hodně 
spokojená, na žádném z turnajů jsem neskončila hůř 
než na čtyřicáté příčce, na všech dosavadních podnicích 
jsem prošla cutem. Vidím, že moje hra je velmi solidní 
a vyrovnaná. Pokud ještě přidám nějaké to birdie, bude 
to zase o něco lepší.

NA POSLEDNÍ 
turnaj 
v Turecku 
mám hezké 

vzpomínky. Každoročně 
bydlíme v nádherném hotelu 
Calista, kde mají velmi 
dobré jídlo, což je důležité. 
Vyzkoušela jsem si i tamní 
bazén, byla v něm krásně 
teplá voda… 
•••
Turnaj jsem si užila, kromě 
dobrého umístění v podobě 
děleného sedmnáctého místa 
se mi zamlouvaly i podmínky 
a zázemí v Beleku. Všichni 
byli velice milí, panovalo 
krásné počasí, a navíc 
jsem mohla před startem 
turnaje povečeřet s princem 
Andrewem. S nikým takovým 
jsem se ještě nesetkala, takže 
jsem se hodně těšila, ale 
zároveň jsem ze začátku byla 
i mírně nervózní. Ovšem 
princ Andrew byl velice 
komunikativní a nakonec to 
bylo moc fajn. Bylo tam ještě 
pět dalších hráček, všichni 
jsme si to velice užili. 
•••
Samotný turnaj jsem zahájila 
76 ranami. Zahrála jsem 
na úvod hodně bogey 
a k tomu málo birdie, proto 
bylo to číslo vyšší. Bogey 
šlo na tamním úzkém hřišti 
a těžkých greenech zahrát 
velice snadno. Druhé kolo 
už bylo lepší a bez problémů 
jsem prošla cutem. Rozhodlo, 
že jsem méně chybovala 
a zapsala do skórkarty více 
parů. 
•••
O víkendu jsem měla v plánu 
makat, co to jde. Bohužel 
třetí kolo se mi nevydařilo 
podle představ, ale v tom 
posledním už jsem přinesla 
do klubovny solidní výsledek 
v paru a bylo z toho krásné 
umístění. 
•••
Obecně byl turnaj v Turecku 
pro každou hráčku velkou 

výzvou, což bylo znát 
i na konečných výsledcích –
vždyť jen pět hráček se 
během čtyř kol dostalo pod 
par a devět jich zahrálo 
nejhůř par. Hřiště National 
Golf Clubu v Beleku bylo 
skvěle připravené, ostatně 
jako každý rok. Tento rok 
byly možná oproti minulým 
letům ještě o něco lepší 
greeny. 
•••
Z jamek mě v Beleku nejvíce 
potrápila osmnáctka, kde 
jsem v prvním kole zahrála 
double bogey, v posledním 
bogey a ve zbylých dvou 
birdie a par. 
•••
Po turnaji v Německu se 
těším na čtvrtý ročník 
podniku Ladies European 
Tour ve slovenských Tálích. 
Tento turnaj, který se 
odehraje od 20. do
23. června, patří k mým 
nejoblíbenějším už jen kvůli 
tomu, že tam všechny znám 
a vždycky tam panuje velice 
dobrá atmosféra. Navíc hřiště 
je každoročně perfektně 
připravené a krása tamní 
přírody opravdu bere dech… 
•••
Hřiště v Tálích mám 
ráda, jezdila jsem tam hrát 
a trénovat i mimo turnaj 
Ladies European Tour. 
Nejobtížnější je tam pro mě 
jamka číslo šest, ale nedá se 
říci, že by byla neoblíbená. 
Žádnou takovou nemám. 
Tále jsou poměrně široké 
hřiště, kde hodně záleží 
na umísťování dobrých ran 
do greenu a na následném 
puttování. 
•••
Držte mi palce a za měsíc 
zase na shledanou 
na stránkách časopisu Golf 
Digest!

KLÁRA SPILKOVÁ je nejlepší 
českou profesionálkou, mezi 
evropskou elitou tráví třetí sezonu.
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ÚSMĚVY KLÁRY SPILKOVÉ


