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Pro Sašu Aďlerovou platí,
Že S t ar á Iás ka n e r eza\rí
Touha po z|epšení osobních rel<ordŮt j i Žene stále vpĚed
FRANTISEI( SIMON

Teplice/ Jsou atleti, kteri
uměli stovku kolem jedenácti
sekund, ptilku pod dvě a míli
pod čtyri minuty. Byli pro
klub v mistrovskych kolech
spolehlivou oporou, která
prinášela kvantum pomoc-
nych bodri a preci ve dvaceti
pěti letech pověsili tretry na
hrebÍček a na stadion se ne-
chodÍ ani dívat. Byli dobrÍ, ale
chybělo jim sportovnÍ srdce,
hluboká láska k atIetice.

Alexandra Adlerová nenÍ
vyŠe popsanym typem. Bez
,zaváhánÍ dvakráte |fdně ob-
lékne dres a jde trénovat.
Jednou ji mriŽeme vidět v BÍ-
lině, jindy na hriŠti za ZŠ Bu-
zttlucká. A pokud nastane
termín mistrovského utkánÍ,
pak s partou litvínovskych at-
letu závodí doma, nebo vyjíž-
dÍ s nimi k utkánÍ II. ligy.
Kdysi si vybrala hod oŠtěpem'
vrh koulí, hod kladivem a na
mistrovstvÍ Evropy či světa
házÍ bĚemenem. K těmto dis-
ciplinám potŤebuje mít vy.
broušenou techrriku a velkou
dávku sÍly. K soustavné tré-
nitrkové práci ji Žene motiva.
ce zlepŠenÍ osobních nejlep-
ŠÍch vykon , jak ráda rÍká
..osobáčkti... Nedávno se vrá-
tila ze Šumperku, kde se ko-
nalo mistrovství Ceské re.
publiky veteránu, tedy závo-
dy, které si nenechá ujít. KdyŽ
neváhá cestovat do Itálie na
mistrovství světa či jinam do
ciziny na mistrovstvÍ Evropy,
pak do Šumperku, pěkného
města s prÍjemnym prostŤe-
dim na stadionu, odjela s tou-
hou si vylepŠit některy oso.
báček. ,,V rozhazování mi
oŠtěp létal až 35 metru.
VŠechno nějak lehce klapaio,
aŽ jsem se divila.Věrila jsem,
Že osobáček padne. Pňi závo-
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Alexandra Adlerová hiází oštěpem. Foto: soukrom! archiv

du se lehkost ztratila. Chtěla
jsem rozhodnout jiŽ prv:im
pokusem. Rozběh mi nevyšel,
netrefila jsem se do techniky
hodu, oŠtěp za|etéIna kraj vy-
seče. JiŽ jsem chtěla pňeŠláp-
nou, ale nechala jsem pokus
změrit. Délka zněla 33,10m.
Časová prodleva mezi jednot.
liv:Ími pokusy byla dlouhá.
Bylo těŽké se soustredit na
techniku hodu a pokusit se o

l,rr
:!i:,
,:i,ii.:,,
r,tiil] 1111

i llr;;

zlepŠení déIky hodu. Nezlep-
Šila jsem se. Na závěr časové-
ho poradu mistrovstvÍ jsem si
šla zaběhnout dvoustovku.
Na vystŤel nás čekalo osm.
Trochu jsem zaspala, soupeŤ-
ky jsem zača|a honit na trati.
První stovka na startu byla
rychlá, dalŠÍch padesát metrri
s prodlouŽenim kroku jsem
pŤečkala a zbytek jsem doklo-
pytala. Jako vrhačka mezi
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sprinterkami jsem nedopadla
špatně. V cíli jsem byla čtvrtá
časem 31,8 a po pŤepočtu vě-
kovych tabulek jsem se vy-
houpla na druhé misto. Dosa.
Ženy qfsledek byl druhym
mym nejlepším ručně měŤe-
nym časem. Rozmrzelost po
oštěpu zmize|a, zvláště kdyŽ
jsem si dom vez|a dvě strí-
brné medaile a vzpomÍnky na
společenské klima...


