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Jedenáctiletá Alexandra píše o hře s golfistkou Klárou Spilkovou

S bývalým
trenérem
Kláry Spilkové
Jiřím Vozkou
jsme zkoušeli
patování.

Hraji moc ráda golf, takže setkání
s nejlepší českou profesionální
golfistkou Klárou Spilkovou bylo pro mě
opravdu zážitek. Díky magazínu Rodina
DNES jsem si s ní mohla i zahrát.
Text: Alexandra Marcela rock, 11 let
Foto: František vlček, mafra

vizitka
Alexandra Marcela Rock (11 let)
Navštěvuji 5.třídu základní školyv Kouřimi. Od šesti let hraji
golf na hřišti v Molitorově u Prahy, nyní mám hendikep 21,5.
Také přispívám do našeho školního časopisu Puzzlík, se kterým jsme loni získali 2. místo v celostátní soutěži o nejlepší
obálku.

Na golfu s Klárou
K

dyž se ten den blížil, byla jsem stále nervóznější, ale o to víc šťastná!
Moc jsem se těšila na naši společnou hru na devět jamek a na to, jak
si s Klárou popovídám. Vždyť pořád létá
někde po světě a má strašně málo času.
Den D byl tady, místo setkání golfový klub
Black Bridge v Dolních Počernicích. Jel
s námi i můj trenér Dušan Suchánek, prý
jako podpora, abych hru samou nervozitou nezkazila.
Klára byla velmi přátelská a usměvavá.
Odjely jsme spolu na kárce k odpališti,
abychom se rozcvičily. Ještě když jsme šly
na první jamku, byla jsem stále nervózní.
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rodina dnes

Pak jsem trefila první míček, zklidnila se
a cítila se líp. Když ona trefila míček, bylo
to úžasné, letěl tak daleko a úplně rovně.
Pak jsme spolu jely v kárce a povídaly si.
O golfu, o hře, o hřišti. Doporučila mi fyzioterapii, abych procvičovala svaly, které
při golfu nepoužívám.
Bylo úžasné sledovat, jak se trefuje, jak
dokáže odhadnout směr míčku. Na třetí
jamce jsem to trošku pokazila, míček šel
do písku a pak jsem to trefila moc doleva.
Ale Klára mi ukázala, jak to mám trefit.
Je vidět, že není jenom profi hráčka, ale
také profi trenérka. Hodně mi radila, jak
daleko je jamka, jakou hůl mám použít,

jak si mám při patování do jamky nastudovat trasu míčku a sledovat nerovnosti
na trávě. Bylo skvělé sledovat její hru.
Třeba schválně přestřelí jamku, ale míček
se jí pak pozpátku vrátí. To já zatím nedokážu, budu se muset hodně učit, abych to
dokázala. Na deváté jamce mají v Dolních
Počernicích vodu. Protože Klára to hřiště
zná, řekla mi, kam mám mířit. Prý trošku
na ten červený kolík nebo trošku doprava.
A ono to fungovalo, kdyby tam nebyla, šla
bych rovně a skončila ve vodě.
To byla naše poslední jamka! Hrála jsem
dobře, pochválila mě. Na devíti jamkách
jsem ji porazila o jednu ránu, ale dala mi

náskok devět ran, takže vlastně vyhrála
Klára. I Dušan, který vyhrál letošní Pohár
mistrů klubů ve hře na jamky, řekl, že by
ho přehrála.
Byl čas loučení, šly jsme před klubovnu,
dala jsem jí malinký dárek, ona mně taky
– sadu míčků. Na jeden se mi podepsala
a taky na tričko a napsala mi přání do deníčku – aby se mi ve hře dařilo. Klára je
nejen výborná hráčka, skvělá trenérka, ale
navíc je to moc milá a krásná holka. Moc
se mi líbilo, jak měla namalované nehty
v barvách a tvaru státní vlajky. Vlajku
měla i na botách, tričku a bagu. Prostě
reprezentantka.

Pak jsme se, už bez Kláry, jeli podívat
do golfového klubu Prague City Golf
na Zbraslavi. Tady na nás čekal Klářin trenér Jiří Vozka. Trénoval ji, když jí bylo stejně, jako je mně teď. Vyzkoušela jsem si tzv.
Himálaj, patování na velkém greenu, kde
je osmnáct jamek. Patování je něco jako
hrát kuličky, ale s golfovým míčkem a golfovou holí. Je to ten nejkrásnější green,
jaký jsem kdy viděla. Hraje se tu mistrovství republiky na jamky. Bylo to ale těžké,
kopec za kopcem, vlna za vlnou... Jirka mi
radil a taky se mnou soutěžil. Na poslední
jamce jsem vyhrála tatranku, kterou mi
ale nakonec zapomněl dát. To nevadí,

protože nás pozval na hřiště i s kamarády,
abychom si zahráli. Dokonce nám půjčí
dvě kárky. Super!
Tento můj Den D proběhl 11. srpna. Vůbec mi nevadilo, že byl jeden z nejteplejších
v roce. Byl to můj nejlepší den na světě.■
rodina@mfdnes.cz

Máš sen? Jsi žákem ZŠ nebo
víceletého gymnázia? Dej vědět,
jaké povolání bys sis chtěl
vyzkoušet nebo co zažít, a my se
to vybraným zájemcům pokusíme
splnit. Piš na: rodina@mfdnes.cz
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