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Klára Spilková, nejlepší česká golfistka

Peníze mě
nesmí spoutat
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5 věcí, které o Kláře možná nevíte

JAKO JEDINÁ ČEŠKA hraje nejprestižnější
golfovou soutěž starého kontinentu –
Ladies European Tour. Ráda by na
olympiádu v Riu příští rok a má i další
smělé sportovní plány. Každopádně ví jistě,
že peníze jsou důležitou součástí golfu, ale
cestou za úspěchy není radno se jimi příliš
zaobírat. „Mohlo by mě to spoutat a vzít mi
radost ze hry a to nechci,“ řekla nám Klára
Spilková během rozhovoru, který se točil
kolem financí.
Text: Jana Divišová, foto: archiv Bogner

Vzpomenete si, jak vypadala vaše první pokladnička?
Myslím, že to bylo prasátko a že ho mám dokonce
doma (úsměv). Popravdě… Moc jsem do něho nikdy
nenašetřila, nebyla jsem jako holčička spořivá a kdyby se
o moje finance nestarali rodiče a asistentka Monika, možná by to s mým utrácením vypadalo tak nějak podobně.
Ale možná ne. Zatím se to nedozvím, protože se to dozvědět teď ani vlastně nechci. Vím rámcově nejdůležitější
záležitosti kolem peněz – zhruba kolik je na účtu, jak
vypadá financování sezony, ale do detailů se nepouštím.
Aby vás peníze nestresovaly?
Přesně tak. Potřebuji řešit věci kolem golfu a ne
kolem peněz. Když jsem se stala profesionální hráčkou,
převzala jsem určitě větší díl odpovědnosti i za finance,
ale bez pomoci okolí, zvlášť rodičů, by to pro mě byla
velká zátěž a starost, která by se do mojí hry mohla promítnout. Takže jsem rodičům i ostatním za jejich pomoc
opravdu vděčná. Jak jsem už ale řekla, neznamená to, že
bych byla úplně mimo… (úsměv) Po turnajích jezdím
většinou sama nebo s caddym a musím mít peníze k dispozici a umět s nimi zacházet. K tomu mi slouží speciální
účet, na který se převede jen potřebná částka plus malá
rezerva. Kdyby došlo k vykradení účtu v cizině, což se mi
zatím naštěstí nestalo (zaťukává), tak aby škody nebyly
moc veliké. Za hotely a letenky utratím jednoznačně
nejvíc peněz, to je nejnáročnější položka v rozpočtu na
sezonu.

„Nevím, o čem je
normální život.
Od čtyř let hraju golf.“
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Předpokládám, že častěji zacházíte s kartou než hotovostí. Je to tak?
No jéje. Kartu mám v ruce prakticky pořád. Platím
s ní po celém světě. Ale dostanu se i k bankomatům samozřejmě. Jeden takový, který komunikoval jen čínskými
nápisy, mě docela překvapil. Ale nakonec z něho peníze
vypadly. Malou hotovost mám také vždycky u sebe jako
pojistku, kdyby karty nefungovaly. Ale takový případ si
ani nepamatuju.
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Už jako desetileté děvčátko měla
handicap 14,3.
Mezi profesionálky patří od roku
2010, tehdy jako šestnáctiletá
začínala s handicapem +4
Velmi si cení podpory rodičů,
kteří stejně jako ji podporují i
syna na prestižních studiích módního návrhářství v Antverpách.
Klára v Antverpách předváděla
bratrovu kolekci a moc ji to
bavilo.
V týmu má kromě dalších
odborníků také psycholožku.

„Sezona stojí asi
tři miliony. Půl si
vydělám, půl
zaplatí sponzoři.“

Co jste udělala s prvními penězi vydělanými golfem?
Tak to vím úplně přesně. Investovala jsem je do
dalších turnajů. Totéž se děje dodnes, stále to tak dělám.
Když si něco pěkného chci koupit, tak si to třeba i koupím, ale většina peněz jde zpět do golfu. Samozřejmě, že
se mi asi jako každé holce v mém věku, líbí pěkné věci
a sem tam shoppuju… Ale mám štěstí, že jeden z mých
sponzorů vyrábí sportovní a volnočasové oblečení, šaty,
boty… Krásně mě zásobí, můžu si vybírat. A večerní šaty
mi vždycky ušije můj bratr, který vystudoval UMPRUM
u Liběny Rochové a teď je na škole v Antverpách. Takže to
mám vlastně moc dobře zařízené.

Dovede si představit, že byste byla někde zaměstnaná?
Tuhle jsem o tom přemýšlela, jaké by to asi bylo.
Došlo mi, že vlastně vůbec nevím, o čem normální život
je. (úsměv) Od čtyř hraju golf, od třinácti cestuju sama
po Evropě a od šestnácti jsem si golfem začala vydělávat.
Tak jsem si říkala, že bych šla alespoň někam na brigádu,
abych zjistila, co to obnáší chodit do práce. Jenže pak
jsem si uvědomila, že to zkrátka nemám jak stihnout
mezi všemi povinnostmi kolem golfu, všemi turnaji,
tréninky, cestováním, povinnostmi ke sponzorům. Třicet
týdnů v roce nejsem v republice. Zatím nemám šanci ani
na tu brigádu a jednou možná budu dost překvapená.

Jak velkou část rozpočtu na sezonu pokryjí sponzorské
peníze a jak složitě se v dnešní době sponzoři shánějí?
Tak asi nejdřív k té druhé otázce – sponzorů není
moc, ale sehnat se dají. To má na starosti v týmu Monika
a je opravdu moc šikovná. Na začátku sezony je potřeba
říct si, kolik zbylo z té předchozí, kolik je k dispozici od
sponzorů a stanovit, které turnaje můžu objet a které
ne. Sezona stojí přibližně tři miliony, půl si přibližně
vydělám a polovinu získám od sponzorů, kterým pak
jejich přízeň samozřejmě musím vrátit prostřednictvím
různých akcí. Když někdo čte v novinách, že jsem loni
vydělala 58 172 eur a představuje si, že mi leží na účtu,
tak se plete. Prakticky všechny míří zpátky do golfu,
abych se mohla posouvat dál. Také mám zodpovědnost
za tým, který mě obklopuje v mé KLARA SPILKOVA s. r.
o., ve které je hlavním jednatelem táta.

Má golf právem nálepku sportu pro horních deset
tisíc?
Záleží na tom, jak to vezmete. Do jisté míry jsou
drahé všechny sporty a spíš rozhoduje, na jaké úrovni
hrajete. Myslím si, že lidé se golfu v souvislosti s penězi
kolikrát zbytečně bojí. Stačí se porozhlédnout a vychytat
si nějaké výhodné klubové členství, nemusíte mít výbavu
za desítky tisíc a míčky se dají sehnat i za dvacet korun.
Přemýšlí golfista nad jednotlivými ranami stylem:
„Když tohle dám, tak mi na účtu přistane sto tisíc
eur?“
To naštěstí většinou přesně nevíte. Je ovšem zajímavé, že komentátoři v České televizi docela často částky za
jednotlivé údery pouštějí do éteru. „Minul pat a pět tisíc
eur je pryč.“ Zjevně mají lepší informace. Samozřejmě
víte, že peníze jsou v pozadí, ale takhle smýšlet nesmíte.
Alespoň já to nechci. Golf je moje láska, chci se jím bavit
a podávat co nejlepší výkony.
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