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LETOS POPRVÉ
V DESÍTCE
Můj druhý letošní turnaj v rámci série Ladies European
Tour mi vyšel náramně. Stejně jako před dvěma lety
jsem na Lalla Meryem Cupu v Maroku skončila v elitní
desítce – zatímco v roce 2007 to bylo sedmé místo,
letos jsem skončila osmá. Tento výsledek svědčí o tom,
že se mi v Maroku daří. Mám tu zemi ráda - je tam hezké
počasí, dobré jídlo a pěkné hřiště. Pokud bych měla
tyto dva úspěchy srovnat, myslím, že letos to bylo
o něco těžší, protože jsem potřebovala mnohem lepší
výsledek. Musela jsem zahrát pět ran pod par, zatímco
před dvěma roky mi stačilo zahrát ránu nad par…
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zkrátka posouvá
kupředu. Skóre
minus pět je
mým nejlepším výsledkem
na zahraničním turnaji,
šestým výsledkem pod par
v profesionální kariéře
a druhým nejlepším
na Ladies European Tour
po Prague Golf Masters 2011
na Albatrossu, kde jsem hrála
sedm ran pod.
•••
DO MAROKA jsem cestovala
z Itálie. Strávila jsem pár
příjemných dnů lyžováním
v Dolomitech, odtud jsem
pak jela na letiště v Miláně,
kde jsme se potkaly s mou
asistentkou Monikou
Dvořákovou a společně
se přesouvaly do Maroka.
Naštěstí se po cestě nic
nezatoulalo a dorazila nám
všechna bagáž.
•••
VEDLE výsledku mě v Maroku
potěšil eagle na čtrnácté
jamce druhého kola. Je to
široká jamka, na níž se hraje
druhá rána do kopce, takže
na dopad míčku není moc
vidět. Zahrála jsem dobrý
drajv doprostřed fairwaye
a čekala mě 125metrová rána
po větru na green. Vzala
jsem osmičku železo a poslala
míč na začátek greenu.
Monika to okomentovala: „To
vypadá dobře, baby!“ A taky
že ano, přibližně po deseti
vteřinách jsme uslyšely velký
potlesk a nadšení místních
diváků. Z toho jsme usoudily,
že to skončilo dobře. A tak
jsme se také radovaly.
•••
RADOST jsem měla rovněž
z toho, jak se mi podařilo
zvládnout finálové kolo.
Rozhodující bylo, že jsem
nezahrála ani jedno bogey.
Nejvíc si cením birdie
na sedmnácté jamce, kde
jsem to den předtím pokazila.
Celkových pět birdie bylo

skvělých, byla jsem rozjetá
jako tank.
•••
UŽ JSEM TO ŘÍKALA, mám
Maroko ráda. Letos bylo
během turnaje nutné
popasovat se s hodně
nevyzpytatelným větrem,
který se často točil. Nejhůř
ale foukal v prvním kole, pak
sice panovaly také větrnější
dny, ale už to nebylo tak
divoké.
•••
PO NÁVRATU z Maroka
jsem se těšila na Masters.
Sledovala jsem ho dokonce
už od prvního kola. Zaujalo
mě, v jak dobré kondici bylo
hřiště a jak neskutečně těžké
bylo. Ráda bych si tam někdy
také zahrála. Sympaťákovi
Adamu Scottovi jsem vítězství
přála, o to víc, že musel loni
skousnout nepovedené British
Open.
•••
JEHO vítězství znovu
rozpoutalo debaty o kotvení
putteru. Sama jsem nad
zákazem moc nepřemýšlela,
putter totiž držím normálně,
stejně jako většina hráček
na LET. S putterem
zapřeným o tělo hraje snad
jen okolo pěti profesionálek.
•••
KONEC dubna jsem strávila
v Anglii na soustředění
u svého kouče Keitha
Williamse. Navštívila
jsem také Loughborough
University, kde mi dělali
analýzu golfového švihu.
Jsem zvědavá na výsledky,
určitě se s vámi o poznatky
podělím. V druhém
květnovém týdnu hraji
v Turecku, do konce měsíce
se pak objevím i na turnajích
v Nizozemsku a Německu.
KLÁRA SPILKOVÁ je nejlepší
tuzemskou profesionálkou, letos
načala svou již třetí sezonu mezi
evropskou elitou na Ladies
European Tour.

