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Alexanďr aAdlerov á chce ve
SvéďSku slyšet naši h5rmnu

Bílina odjíŽdí zatyden na 1. Evropsl<é o|ympijské hry veteránŮ

V

Vrhač|<a z AI(
PAVEL BIEDERMANN

Teplbe/ Zatimco v neděIi
skončí v Pekingu xxlx.
olympijské hry poslední dis-
ciplinou, marathonskÝm bě.
hem, o čtyŤi dny později bu-
dou zahájeny 1. Evropské
olympijské hry veteránri.
Uskuteční se od čtvrtka 28.
srpna do neděle 7. záŤi ve
švédském MalmÓ. V sedma-
dvaceti odvětvích, z nichŽ ně.
které druhy sportri jsou u nás
dosudvelmimálo známé.
Do MalmÓ uŽ se chystá 10 000
sportovcri. V1iprava České
republiky by měla zahrnovat
tri desítky veteránti, mezi
nimi i atletku Alexandru
Adlerovou z AK Bílina. moŽ-
ná i zástupce Hvězdy Trnova-
ny Miroslava Matěchu a Jose-
fa Kaláta. Adlerová se v tomto
roce posunuje do věkové ka-
tegorie 50 _ 55 let. Letos uŽ má
doma dvě medaile z mistrov.
ství světa. StŤíbro v hodu
oŠtěpem a bronz v hodu bŤe-
menem.
tG|cteŤí se na vgtup do t'yíší věkové
kďegorie t6í. cekají lehčí soupeŤe
Považuiete posttn do staršívěkové
skupinyzavfhodu?

,,Kdepak. Všechny mé dosa.
vadnÍ velké soupeŤky budu
nadáIe potkávat. Jdou rovněŽ
do této věkové skupiny...
V jakÍch discip|inich budete v
]t/la|n*istaÉovat?

,,opět v těch mych čtyrech
tradičních. V hodu oštěpem,
kladivem, bŤemenem a ve vr-
hačskémpětiboji...

Á prcpos bŤemeno. Víse o vás, že
právě u tohoto ruíÍadí používáte
tÚchyt .de'í|ně do ruky tvarovanf ...

,,Tak je tomu doma. Na
olympijskych hrách v MalmÓ

musím pouŽÍvat stejn:Í chyt,
jako ostatní soutěŽÍcÍ. Je d -
ležité, aby si spotrovec zvykl
na drŽení náradí. Proto jsem
si zjistila, jak vypadá uchyt,

ktery mne čeká v MaImÓ. Ne.
chala jsem si jej podle fotogra-
fie presně vyrobit. UŽ ho mám
doma. Koncem minulého
.Ídne jsem s ním zahájlla tré-

nink, abych si zvykla."
Minu|ou sez nu jste neměla zrcvna
ideií|ní. PotÝka|aiste se se zdravím
Tyh|e potíŽe viís poqěrně dost !lmi.
tovaly. Odiedete do Svédska bez
problémú?

,,Právě Že ne. Stále se něco
objevuje. Z|obi mě koleno.
Musela jsem vyhledat k pora-
dě odborníky a podle jejich
rad se dávám do poŤádku. V
této chvíli však nevím, zďato
do chvÍIe mého startu ve
Švédsku stihnu. NenÍ to nic
drastického. Házet mohu,
ovšem rozcvičit se naplno stá-
le nemohu a to mi vadí...
Neriskuiete pÍí|.š kďyž cítíte ní.
znak onrezení vlkonnosti ?

,,Nemyslím. VěŤÍm si ve
všech m:Ích disciplinách.
Chtěla bych v MalmÓ slyšet
naši hymnu. I kdyŽ jsem si
vědoma, Že v bremenu a v
oštěpu budu mít po pěti velmi
silnÝch konkurentkách...
Kdy se rrydiíte na cestu do švedska a
ve kterfch dnech vám mifune držet
palce?

,,odjÍŽdíme ve čtvrtek 28.
srpna. o tŤi dny později, v ne-
děli 31. srpna, jdu do sektoru
na kladivo, v ponděIi L. záŤi
budu pokračovat disciplinou
bŤemeno' ve stredu 3. záŤi
oštěp a v pátek 5. záŤi pětiboj.
Teď brousim techniku a ne-
vynechávám posilovnu. Snad
vydrŽí zdravi.,,

ToUff Po ZLATU. Atexandra Ad|erová už letos získata dvě medaile. obě
na mistrovstvísvěta Foto: Soukrom1/ archiv.


