
„TO NE, TO NE, TY SEŠ HUSTÁ!“ povídá, když při-

táhnu svůj fungl nový darovaný golfový bag na trávník. 

Čouhají z něj v igelitech zabalené hole. „Ukaž, kdo ti to 

dal? Tohle chci taky,“ směje se a tahá z vaku za takovou 

velkou bílou botičku jednu z holí. „To není hůl, to je putter 

(čti patr) – ten je krásnej!“ bere do ruky tu věc, co vážně 

vypadá jako hůl s madlem vyvedeným 

v růžové (tomu „madlu“ se tu říká grip). 

„A taky máš dobrý boty,“ povídá. Už pá-

tou minutu stojíme na trávníku a ona 

dobře ví, že ke hře, jak ji zná, v mém pří-

padě příštích pár let vůbec nemůže 

dojít. „Taky máš docela dobrý boty,“ po-

chválím ji já a ukazuju na lakované špič-

ky... A takhle chvíli postáváme, pak svlékne igelit z jedné 

z holí a hned se ukáže, že já vážně golf hrát neumím.

Vůbec.

Tak jsme mohly dál komfortně vést řeči o módě na tráv-

níku, ale zabojovaly jsme. Dokonce se mi povedlo na od-

pališti (driving range) tak nějak vystřelit pár míčků vpřed, 

a také jsem s Klárou „chipovala“ (chip je úder, po kterém 

má míček letět krátkou vzdálenost, aby pak delší vzdále-

nost rotoval). Z travnaté části (fairway) jsme se měly – 

Klára samozřejmě i poslepu – míčkem přiblížit k jamce 

v úplně nakrátko sestříhaném trávníčku (greenu). A na-

konec jsme patovaly (na greenu trefovaly jamky tím, co 

není hůl, ale putter). To si prostě před-

stavte hru v kuličky – ta mi vždycky šla, 

což se osvědčilo jako dobrá průprava. 

„Vidíš, patování, v tom je tvoje síla,“ 

řekla mi tedy Klára a myslela tím zjevně, 

že co se golfu týče, je to právě moje jedi-

ná síla, a pak nasedla do bílého Volva

a odjela někam soutěžit.

Odhlédněme od předsudků, které našinec vůči golfu má, 

povznesme se nad ně a představme si úplně normální mla-

dou veselou holku, co to umí. Máte to? Tak to je ona.  Jme-

nuje se Klára Spilková a až ji potkáte, zeptejte se jí, jak na to.  

Řekne vám zřejmě to, co mně: „ Jen tak si v klidu hraj, no. 

Prvních deset let je to těžký, ale pak se to určitě zlomí.“   � 
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Obě jsme dorazily bílými auty, obě odhodlány hrát golf. Já 
s hendikepem dvaceti let, o které jsem starší, plus dvanácti dalších, 

během nichž ona hraje golf a já se válím. A ona ho hraje dokonce 
tak, že je z ní ve dvaceti profesionálka, od šestnácti soutěžící v Ladies 

European Tour. Naše nejúspěšnější golfi stka KLÁRA SPILKOVÁ.

To jsem já, 
Pavlína, co nemá 
lakované špičky, 

neumí hrát golf
a neřídí Volvo. 

To je ona, Klára, co má 
lakované špičky, umí hrát 
golf a řídí Volvo. 

A KLÁRA

BAG, 
PUTTER, 


