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GA-PA Tato zpráva bude plná čísel,
protože právě výjimečných údajů
je sezona Tiny Mazeové plná.
Začněme u jedničky, kterou slo-

vinská sjezdařka v současnosti je.
Nikdo z jejích soupeřek v této sezo-
ně nevyhrál víckrát, žádná z nich
nestála na pódiu Světového pohá-
ru víckrát, žádná nemána kontě to-
lik bodů. „Neuvěřitelná sezona!“
raduje se 29letá lyžařka.

Všechna z jejích devíti vítězství
jsou cenná, ale daleko hodnotnější
je rekord, k němuž skvělými výko-
ny na svazích doklouzala. Mazeo-
vá se o víkendu stala první ženou
historie, jež prolomila hranici
dvou tisíc bodů v jedné sezoně.
Je lyžařkou z jiného světa, kroutí

hlavou soupeřky. Fenomén. Krá-
lovna. Neporazitelná!
V průběžném hodnocení Světo-

vého poháru nasbírala Slovinka už
2 024 bodů, víc než jakákoliv žena
před ní, dokonce víc než všichni
mužští sjezdaři. Rakušan Her-
mann Maier držel třináct let re-
kord rovných 2 000 bodů, Ameri-
čanka Lindsey Vonnová měla
1 980 bodů z minulé sezony.
„Když zbývalo do konce zimy

osm závodů a já měla 1 900 bodů,
bylo mi jasné, že to musí přijít

brzy, takže jsem se tím zbytečně
nestresovala,“ vyprávěla Mazeová
a na sobě měla tričko s nápisem
2 000. „Ten rekord je hezký, ale ne-
byl pro mě tím nejdůležitějším.“
Před startem sezony totiž lyžař-

ka vyhlásila útok na celkové prven-
ství ve Světovém poháru, které jí
tak dlouho unikalo. Předloni skon-
čila třetí, loni druhá. Letos chtěla
konečně vyšplhat až na vrchol a po-

dařilo se jí to. Po závodě v Méribe-
lu si mohla oddechnout: „Koneč-
ně.“
Nyní v Ga-Pa přišel další počin –

na sjezdovce Kandahar bylaMaze-
ová poprvé v sezoně nejrychlejší
ve sjezdu. „V životě jsem vyhrála
jen jeden,“ připomněla Svatý Mo-
řic 2008. „Potřebovala jsem si doká-
zat, že to zvládnu zase.“
Stala se tak třetí ženou, která

v jednom roce dokázala ovládnout
všechny disciplíny. Stejně jako Ra-
kušanka Petra Kronbergerová
v roce 1991 a Janica Kosteličová
před sedmi lety. „Její sezona je per-
fektní,“ souhlasila Chorvatka.
Euforii z vítězství a překonání

bájné mety však brzy vystřídalo
zděšení, šok, obavy. Mazeové něk-
do poslal výhrůžný e-mail. „Zabiju
tě,“ stálo v něm.
„Je to smutné,“ reagovala Slovin-

ka. „Když je někdo silný a předvádí
super výkony, objeví se někdo, kdo
to chce zkazit.“
Od té doby stáli u jejích hotelo-

vých dveří policisté a po nedělním
super-G, v němž skončila čtvrtá, se
kolemní neustále točili dva svalov-
ci. „Je to nějaká hra, já se ale nene-
chám rozhodit,“ ujistila.
Čeká ji ještě šest pohárových zá-

vodů. „Chci si udržet koncentraci
až do toho posledního,“ vzkázala
soupeřkám.
K velkému křišťálovému glóbu

by teď mohla přidat ty malé za tri-
umf v jednotlivých disciplínách.
Při současné formě jich může zís-
kat všech pět. „To jsou teď mé
mety,“ říká. Filip Grim

Krátce
FOTBAL

Dánové v Olomouci
nastoupí bez Bendtnera
Dánský fotbal zasáhl před bitvou
o MS 2014 s českým týmem
(22. března v Olomouci) obrovský
skandál. Elitní útočník Nicklas
Bendtner z Arsenalu, hostující v Ju-
ventusu, přišel kvůli řízení
s 1,5 promile alkoholu v krvi na tři
roky o řidičský průkaz, dostal poku-
tu 3 miliony Kč a nesmí 6 měsíců
hrát za národní tým. (ČTK)

FOTBAL

Povede kouč Zeman
od příští sezony Neapol?
Fotbalový trenér Zdeněk Zeman se
možná v létě vrátí do Neapole, kte-
rou vedl už v roce 2000. Druhý tým
Serie A, který vypadl z Evropské
ligy s Plzní, se trápí a neprodlouží
smlouvu s koučemMazzarrim. Ital-
skámédia už vidí na lavičce 65leté-
ho Zemana, který na začátku úno-
ra kvůli špatným výsledkům skon-
čil v AS Řím. „Vím, že o moji práci
a o můj fotbal je zájem, a mě to
těší,“ reagoval Zeman. (ČTK)

GOLF

Spilková zahájí svou třetí
sezonu v sérii LET v Číně
Na poslední chvíli proklouzla gol-
fistka Klára Spilková do startovní
listiny prestižní Ladies European
Tour v Číně. Tam zahájí coby jedi-
ná Češka v akci svou třetí sezonu
na okruhu. Do turnaje
v Chaj-kchou se dostala jako první
náhradnice. „Jsem rozehraná a už
semoc těším na první turnaj,“ řek-
la reprezentantka pražské Dukly
po tréninku v Dubaji. (ČTK)

LYŽOVÁNÍ

Sudová prošla do finále
MS i v půjčených botách
Akrobatická lyžařka Nikola Sudová
zvládla kvalifikaci mistrovství svě-
ta v boulích i v cizích botách.
V boji o finále, které ji čeká v nor-
ském Vossu dnes od 14 hodin, ob-
sadila sedmé místo, ačkoli jí v tré-
ninku praskly boty a v půjčovně do-
stala narychlo o číslo větší. „V tré-
ninku jsemměla trošku strach, pro-
tože se mi noha hýbala a měla
jsem pocit, že neumím lyžovat,“
řekla Sudová, jež dnes nastoupí už
v nových vlastních botách. (ČTK)

Tina Mazeová, v současnosti
nejlepší sjezdařka. Foto: Reuters

Královnu Mazeovou nezastaví ani hrozby


