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Alexandru prov ází motÍvace
pŤekonávat Sama sebe
Atletická veteránka chce opět zviditelnit svoji zemi a pro potěšení získat medaili
Teplicv _ S pŤibÍvajÍcím vě-
kem klesá pohybová aktivita,
zájem o čast v soutěŽích.
PŤÍčina není v lenosti dŤÍvěj-
ších v]Íkonn:Ích sportovcti,
ale rozpaky nad klesající rnÍ.
konnostÍ, stud, že jiŽ nelze po.
dat qÍkony z doby mládí. Po-
city méněcennosti nemá Ale-
xandra Aďerová, tŤebaŽe má
na ramenou více jak pět kŤíŽ.
kti. Stále ji provází motivace
pŤekonávat sama sebe, byt v
kategorii veteránri. JejÍ hou-
Žermatost nás pŤiměIa k roz-
hovoru.
Jak se pfipravuiete na nadcházeiící
ávodníobdobi?

,,Loůsky rok byl pro mne
trochu odpočinkorrf, neboé
jsem si léčila zraněnÍ, která
mi bránila v náročnějšÍ pŤí-
pravě a časti na evropskÝch
závodech. Letos mám jLŽ za
sebou MistrovstvÍ ÓR veterá-
n v jablonecké hale. Zabéhla
jsem si šedesátku a dvoustov.
ku, obě tratě jsem ve své kate-
gorii vyhrála. Mistrovstvi ČR
veteránri na dráze se usku-
teční v červnu TŤebíči. PŤi
hlásím se na hod oštěpem a
kladivem."
Budete ávodit jen ve veterrínskfch
sotttěžích?

,,Do soutěŽe na ďráze vstou.
pÍm pŤi zahajovacich závo-
dech v dubnu v Bílině a poté
jiŽ budou následovat čtyri mi-
strovská kola za AK LitvÍnov.
Kapitán druŽstva mne zaŤadil
do základni sestavy, takŽe ne-
smím zklamat. UvaŽuji o
časti ve vrhačském pětiboji

v Brně. Závod měl áká jak po
sportormÍ, tak i společenské
stránce. Sejde se parta, která
jezdina Evropu, pokusím se o
zlepšení osobních rekordti...

ilngÍRÁsÍLU. součástízimnípŤípravyAlexarrdryAd|erové (nasnímku) nanovott sezÓnu jsou hndétréninkyv
teplické sportovní hde. Foto: Dení|ďFrantišek Šimon

Jak probihí zimní pffprava?
,,zimni pŤÍpravu jsem zahá-

jila jiŽ v listopadu. Pravidelně
chodím do posilovny ve spor.
tovní hale, vyuŽívám pŤizni-
t"Í'ch dní k pohybu v pŤÍrodě.
Největší zátéŽ mne čeká hned

poté, co zmtai snih z atletic-
kéhostadionu...
Vypravfte se letos do Ewonf

,,Vrcholem sezÓny bude Mi-
strovství Evropy veterán .
Letos se koná v červenci v
Madhrsku. Zamétim se na

klasickÝ hod oštěpem i bŤe.
menem a vstoupím do soutěŽe
vrhačského pětiboje. Ráda
bych r'"fkonnostÍ zviditelnila
naŠi zemi a pro své potěšení
pŤivezla alespoů jednu medai-
1i." (6)


