Volvo Car Czech Republic, s.r.o.
Public Relations
V Oblouku 731
252 42 Průhonice
Tel.: +420 296 787 111
Fax: +420 296 787 222
www.volvocars.cz

Tisková zpráva
Vydala
Datum vydání

Petra Doležalová, dolezalova@bluewind.cz
17. 12. 2014

Nejúspěšnější česká golfistka Klára Spilková
prožila další nabitou a úspěšnou sezonu. Jejím
symbolickým završením je oslava Klářiných
dvacátých narozenin, kterou jí uspořádala její
partnerská značka Volvo.
S letoškem je sama oslavenkyně spokojená: „Musím zaťukat, sezona se povedla. Co se týče celkových
výsledků, je to přibližně srovnatelné s loňskem, ale hra je vyrovnanější. Už v půlce roku jsem měla tři
umístění v TOP TEN, udělala jsem více cutů,“ hodnotí Klára.
Volvo je známo svou podporou sportu a zejména golfu, kde se v průběhu posledních let stalo jednou z
nejvýznamnějších značek. Jeho partnerství s největším českým golfovým talentem je proto pochopitelná.
Kláru Volvo provází jejími profesními úspěchy již čtvrtou sezonu, tedy po celou její profesionální dráhu.
Nejúspěšnější hráčka v historii českého golfu a členka Ladies European Tour hraje pod křídly Golf Club Erpet
Praha a od roku 2010 je členkou České profesionální golfové asociace PGAC (v tu dobu s handicapem +4).
Mezi její největší úspěchy patří například sedmé místo na Lalla Meryem Cup a třetí na La Nivelle Ladies
Open (LETAS) v roce 2011, rok poté účast na World Ladies Championship, v roce 2013 dvanáctá příčka na
Ladies Scottish Open nebo šestá na Ladies European MAsters Anglie.
Letos se mimo jiné umístila jako pátá na Allianz Ladies Slovak Open a šestá na Turkish Ladies Open.
Sezonu série Ladies European Tour pak Klára jen pár dní před svými dvacetinami završila grandiózním
desátým místem na finálovém turnaji v Dubaji.
Že je spokojenost se spoluprací Volvo–Spilková oboustranná, potvrzuje i talentovaná golfistka: „Volvo je pro
mě opravdu srdeční záležitostí. Odmalička nás táta vozil ve volvu, prý bezpečnější značku nezná. Já jsem si
vybrala perleťově bílou XC60 R-design s uhrančivě černým interiérem. Toto auto je pro mě jako útulný
pokojíček, v srdci je to ale především velký závodník, říkám mu ‚bílý drak‘.“
Klářina jízda odpovídá jak její profesi, tak nátuře. „Když jedu sama, mám skoro pořád zapnuté to vytuněné
rádio, ráda si totiž nahlas zpívám, a tak uvolňují své emoce. Je to samozřejmě také golfové auto a jako žena
navíc potřebuji hodně věcí – a do XC60 se mi vleze úplně všechno. Někdy si říkám, že snad musí být
nafukovací.“
Tak všechno nejlepší
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