
Naplnila Sen' ZnoW jízahráIi
neJkráSněj ší Z melodií
AtIet|<a AIexandra AdIerová

IAyEL BTEDERMANT'.

vybojovala v Itál i i  z|atou a stríbrnou medaiIi

Teplice/ Česká hymna. Velká
motivace pro Alexandru
Adlerovou z Hvézďy Trnova-
ny. Chtěla ji siyŠet poté, co na
7. evropskych hrách masters
v italské Ancotrě vybojovala
stŤibro V hodu bi.emetrem'
Torrhu naplnila' Následná
zlatá medaile v hodu oŠtěpem
jÍ vytouŽenou hymnu prines-
la.

Mistrovství se zuČastnilo 39
zemÍ a 3000 ucastnÍku. Českou
republikn reprezentovalo 37
sportovcu. ,,Do Ancony jsem
po zkuŠenostech s hromad-
nymi zájezďy volila samo.
statné cestováni. S predsti-
hetrr. Ltdělala jsem dobre. Ne.
chat to t1a posledrrÍ chví1i,
bydlela bych 20 krn od Anco-
ny' Takhle jseln to trlěla tra
stadion 10 mirr. V ťrtery 25.
breztra Šampiorrát zaČal. Star-
tovala jsem v uvodnÍ discipl i-
ně hod bremetrem. Na medai-
le jsme byly Čtyri. První po-
kus mi vyŠel, ovŠem Italka ria
mě ztrácela jen 30 ctn' Madhr.-
ka se nedostala pres 13 rn. Na
mych 13,87 tn Italka nestaČila
a tak jsem brala sti.Íbro' Vy-
lrráIa specialistka kladivárka
Duss Marn i t  ze Svyca lska.
Dala mi jen metr. Kciybych se
vÍce soustredi la'. . pretnyŠli
dnes SaŠa. Pro CR zÍskaIa
prvnÍ medaili a pripravovaia
se na den, kdy zaČnejojÍ disci.
plina, hod oŠtěpern.

,,Nebyla moŽtrost se rozcvi-
Čit s oŠtěpem. Zbyl jetr mÍČek,
ktery stále vozÍtn s sebou. V
rozhazovánÍ jsem tredala atri
3() m a tak jsem bvla t lervÓztiÍ.
PrvnÍtn pokusenr jsem vytvo.
r i la osobní rekord 3.1.36. oso
báky se lrázejÍ aŽtak v polovi-
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si ]ro váŽÍrn a jsetn rácla. Že.
tlrohu trétrovat v jeho tt'étritl.
kové skupittě. Děkuji tirke rtl.
r i irrě a svétntt prÍtel i .  Nerrra. iÍ
tcr se lllllotl ttioc lehké... vz}<a
zuje tt leclai l istka z italské Arr.
co r ) y .

truv.
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JEDNIčKA. Právem získala Atexandra Adterová v pondě|í titu| nej|epší sportovec Ústecka 2008 v kategorii
masters. Prvenství potvrdi|a minul1/ t den v Itií|ii ziskem zlaté a stríbrné medaile. Foto. Derl ÍklZdetlěk Traxlcr

trě sezotly. Navíc to byi nepo-
vedeny pokus. Nedostala jsem
se pod oŠtěp' NevěriIa jSeIn, Že
cloletěl tak daleko. VítězstvÍ
bylt-r rnoje. Je to rnoc hezky
pocit s]vŠet rraŠi hyrnnu. Tu
tlejkriis ttěiŠÍ tneioclii. S těniito

vykony bvch loni na NIS ve
Frarrcii zÍskala v obou clisci.
plinách zlato. To těŠÍ. ProtoŽe
jsetn o rok starŠÍ a stále se
ziepŠuji. Nlěla bych poděko-
vat svénru trenérovi. Má se
Innou velkou trpělivost. Moc
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