
vETEnÁNxA v AKct. A|exandara Ad|eřová patří k tomu nej|epšímu' co at|etika na Tep|ickÚ nabízí' Býva|á
závodnice AK Bí|ina' v současné době hájící barvy AK Chemopďro| Litvínov nedávno reprezentova|a repub-
|iku na Mistrovďví Evřopy veteránů a minu|é úterý se představi|a v Bí|ině na ,,Po|ytanu,.. ,,Ghci překonat svůj
osobák v oštěpu,. přeje ši do budoucna. Rozhovor s nóstárnoucí Ad|erovou si pŘgčrĚre NA STRANĚ 19.
Foto; Jaroslav Denk



Veteránka Adlerová: Chci pŤekonat v oštěpu Svuj osobák
eíLlNnz Ve dnech 1'5. - 24.
července se v Mad'arsku
uskutečnilo 'l.7 . Mistrov-
ství Evropy veteránri.
V kategorii W50

také Alexandra
Adlerová. Svťrj
oštěp hodila
na metu
34,15
metrti,

čímž zaosta.
la jen 7 centi-

metrri za svym
osobním rekordem

a v konkurenci sedmi
závodnic obsadila
druhé místo. Pouh;fch
20 centimetr dělilo

Alexandru od nejconněj.
šÍho kovu. Ale ani to ji ne-
odradilo, aby se zríčastnila
závodu Bílinsky polytan,
ktery probíhá tradičně
na dvě etapy.

NA: Tak opět v Bí!ině, nestfs.
ká se vám, když ted'hostujete
v Litvínově?

oštěp do dá|ky, o které se m|ad1 m at|etkám na Tep|icku
většinu jen zdává. Foto:Jaros|av Denk

nacosem žoufanoušci
těšit?
Tak v první Ťadě druhá
část polytanu, mistrovstvr
republiky ve whačském
pětiboji' poslední kolo
druhé ligy kde soutěžím
zaLitvínov a ještě bych
chtěla letos v oštěpu pňe-
konat letošní svrij osobák,
alespoĎ 35 metrri. Bohužel
mezinárodních závodri se
uŽ zťtnančruch d vodri
nezričastním.

NA: Ghcete Ťíci, že vy jako
mistrně světa z roku 2006
a druhá na světě v roce 2005
v oštěpu, dále tÍetí v roce
2006 v bÍemenu a |etos druhá
na ME opět v hodu oštěpem,
nemáte sponzora?

NA: Tyto závody jsou rozdě. Letos to ME stálo moc
|eny na dvě etapy' uvidívás peněz, musím si na vše
diváci ivté druhé? vydělávat sama, jediny
určitě ano, ještě bych sponzor je město Teplice,
chtěla soutěžit v disku, za coŽ mu velmi děkuji.
protože se chci pŤipravit Kdyby se našlo i pár men-
na mistrovství republiky ších sponzor , byla bych
ve whačském pětiboji velmi ráda a určitě bych
v Uherském Hradišti. je zviditelnila na meziná-

rodní rirovni.
NA: Go vás ještě |etos čeká, Jaroslav Denk

Aktiuní atletická kariéra:
AK Hvězda Trnovany (t972.L976),AK Bí|ina (1976-2006}, nyni
v AK Chemopetro| Litvínov
Sportovní spěclty:
1-mktg Mistrovstvisvěta masterc 2006 Lim - oštěp(32,73)
a nffin Mistrovství slěta masters 2005 San Sebastian - oštěp (31,79)

s- m|cta Mistrovství.světa masters 2006 Linz - bŤemeno (11'85)

*Sfi$ Mistr republiky v kategorii masters - kladivo (32,71)

ffi06 Miďr repub|iky v kďegorii masters - dálka (401cm), 200 m (3l'54)

Já jsem tady poŤád doma.
Ano, trénuji v Litvínoyě,
protože tam mám trené-
ra, ale jezdím trénovat
i sem a občas si zatrénuji
i v Teplicích, kde bydlím.
Kousek od Buzulucké
mám malé hŤišťátko,
kde trénuji kouli,
krátké seky a techni-
ku potom na větších
areálech.

NA: Jak často trénu.
t" jete?

osvědčilo se mi
tŤikrát |fdně,
" vícekrát to
:l nemá smysl,

ale bohužel nedávno jsem
prodělala u zubaňe boles-
tivj,zákrok, to se odrazilo
i na tréninkovych dávkách
a dnes to prostě nebylo
ono. Tady jsem doma,
chtělajsem se pŤedvést co
nejlépe, ale nějak to nešlo.

NA: Jak cítíte rispěch na ME
vy?
No možná ještě pŤed pár
lety by to tispěch byl, ale
dnes je to pro mne zkla-
mání. Strašně jsem chtěla
z|ato a slyšet naši hymnu
na stupni vítěztt, scházelo
mi jen 20 centimetr . Nic
se ale neděje, pŤíští rok je
taky sezona a doufám, že
to vyjde.

ffi pak to bolí.
F,4W*, Letos mne

trápilo'ruffiĚ
&.w

@
hostolání'rameno, koleno a nedávno

i zuby.

NA: V Mad'arsku na ME pŤed
čtrnáďi dny jste získala stÍíb.
ro.To jste ještě měla motivaci
soutěžit i v Bílině?
Byly to tady takové
,,kontrolky". Po ME jsem
chtěla hlavně odpočívat,


