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Poslední pokus pÍinesl zlato
Dvo|násobná medailistka znovu pocítila, že veteráni jsou doma na obtíž

Ve|kÍm tr|umfem skoněllo
nedámé haIové m|strovství
světa veteránii v rakouském
Llncl prc atletku Alexandru
Adlerovou z At|etlckého klubu
Bí||na.
PAVEL BIEDERMANN

Teplice - Do Lince pŤices-
tovalo k tden trvajícímu
šampionátu 3336 závodník
a závodnic z 62 zemÍ. Českou
rnipravu reprezentovalo 93 at-
letti a ziskem 19 medailí ob-
sadili 17. místo v hodnocení
národ . Nejmohutnější w-
pravou byli Němci. Jejich 890
reprezentantrl odvezlo z Ra-
kouska 471 medaili.

Alexandra Adlerová starto-
vala ve věkové kategorii do
45 let. Vybojovala zlato v ho-
du oštěpem v'.ikonem 32,73
m a bronz v hodu bŤemenem,
kter jí pŤinesl novy česky
rekord 11,58 m.

"Jela jste si do Lince pro
medaile nebo je jejich zisk
pro vás nečekanjrm spě-
chem?

''Na bŤemeno jsem si věŤi-
la. Nakonec mi stfÍbro uniklo
o několik centimetr . Vítěz-
ství v hodu oštěpem jsem ne-
čekala. Zlato mi pÍinesl ažpo-
slední pokus. ''

Takže velké pŤekvapení?
''Myslela jsme si, Že na zla-

tou medaili bude potŤeba ho-
dit tŤicet metrri. Ukázalo se,
že tako'.nf rnÍkon by nestačil
ani na bronz. ProtoŽe domácÍ
závodnice na druhém místě
dosáhla hranice 32,19 m, její
kolegyně na tŤeté pŤíčce 31,68
m. TakŽe jsem se v kalkula-
cích pŤed soutěŽí dost myli-
l a . "

o to silněiší je radost z
prvenství ...

''Ani nevíte, jak moc si toho
cením. Nejen proto, Že jsem
z medailistek nejstarší. ''

Existuje i dalšÍ skrytá pŤí.
čina vašich pocitti?

"Ale ne. Kdepak bych si
pomyslela na takovy rrirsledek
pŤi vědomí, jakou pŤípravou
jsem prošla. Tyhle discipliny
m Žete trénovat jen venku a
letošní zima kvalitnímu tré-
ninku vtibec nepŤála. Pomalu
nebylo kde trénovat.

Doma už z velkfch sou-
těží jednu medaili máte, po-
kud se nemflím ...

,,Minuly rok jsem si pŤi-
vez|a stÍíbrnou ze San Sebas-
tianu. TakŽe teď mám všech-
ny tŤi.

Byly tispěchy v Linci va-
šimi neisilnějšími zážitky?

"YezLa jsem si dva. Jeden
nádhern , druhy chmurny.
To, co nelze slovy vypovědět,
byly moje pocity, když za-
zněla naše hymna. Mrzí nejen

mne, Že u nás bereme vete-
rány jako obtiž. Závidě|i jsme
reprezentantrim jinych zemÍ,
jaké se jim dostává podpory. ''

Stačí vám tyto sportovní
wcholy?

''To jako Že bych měla kon-
čit? SoutěŽení mne těší. Teď
se začnu pŤipravovat na mi-
strovství Evropy, které se us-
kuteční v červenci v Poznani.
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Vrchol kariéry' Nepopsatetnf poclt tr|umÍu. Atexandra Adtercvá pil|ímá na stupních vítězri
v Llnc| gratu|ac| k tltulu m|stryně světa v hodu oštěpem. Foto Soukromf archlv


