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Zlato Získala trÍkrát, českou
hynnu nestyšela anÍ jeďnou
Ani znovu Se ozyva1ící I<o|eno nezabráni|o Ad|erové triumfovat ve Švéds|<u
PAVEL BIEDERMANN .*:

Teplice/ Zraje jako burgund-
ské vÍno. Atletka Alexandra
Adlerová z Hvězďy Trnovany
pŤivezla z Evropskych her ve-
terán ve Švédském Malmo
čtyŤi medaile v kategorii W50.
TÍtzLaté a jednu stŤíbrnou.

,,Jedu si poslechnout naši
hymnu,.. rÍkala pred cestou
do Skandinávie. Nepreháně-
Ia. ovŠem českou hymnu
neslyšela. ,,Ceremoniál byl
sice na krásném mÍstě, ale
hymny se nehrály. Pověsili
nám medaile na krk a šli
jsme,.. komentuje jednou vě-
tou slavnostní akt. Zlato v ho-
du oštěpem má hodnotu 33'99
m, kladivo 37,65 m, bremeno
14,31 m, strÍbrny pěťiboj 3764
bodti. VŠechny tyto disicpliny
pŤinesly Saše zlepšení osob-
nÍch rekordri, hod bremenem
posun na prvni príčku světo-
vych tabulek. S handicapem
bolesti v kolenu. S tímto zra-
něnÍm se potykala uŽ pred od.
jezdem. ,,Krátce pred soutěŽí
uŽ se zdáIo byt vše v poŤádku.
V Malmo jsem den pŤed prv-
nÍm startem absolvovala roz-
cvičení a bolest se ozvala zno-
vu. Šetrila jsem se na samotné
discipliny a vyšlo to. Pres po-
tÍŽe se mi daŤilo, trebaŽe jsem
pokaŽdé měla pocit, Že vykon
nebude optimální. Byl,.. kon.
statuje Šťastná veteránka.
Teďji čeká oddech. ,,MusÍm si
odpočinout a predevším svě.
Ťit koleno lékaŤrim, abychom
zjistili, co vlastně zapríčiĎuje
neprÍjemné píchánÍ pŤt zatí-
ŽenÍ. odhady v diagnoze uka-
zuji na poŠkozenÍ menisku
nebo upon . Nicméně ráda
bych byla na konci rÍjna
zdravá, protoŽe mám v umys-
lu startovat v Praze, kde se

uskuteční klasick;f pětiboj ve.
terán , zahrnující discipliny
oštěp, disk, skok dalek;f a
běhy na 200 a B00 metrťr. Uvi-
díme,.. s naději v hlasu hlesne
čtyŤnásobná medailistka.

Domti si včetně skvostn:fch
kovri privezla i v iďeozáznamy
sv:ích start v Malmo. ,,Stále
musÍm vylepŠovat techniku.
Slabiny mám pŤedevšim v
hodu oštěpem. Na tohle náňa-

dÍ se musím zaměŤit nejvy-
razněji, protoŽe na jare
príštího roku bych chtěla své
postavenÍ ve světovych ta-
bulkách prinejmenšÍm obhá-
jit," slibuje si.

šŤnsrnÁ ATLETKA. Tomu se Ťíká triurrf. Alexandra Ad|erová vyboiovala v t\íalnrti čtyŤi medai|e (na snímku).
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