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At|etka Hvězdy Trnovany A|exandra Ad|erová se poma|u smiĚuje s koncem vrcho|ové sportovní kariéry

Skončit, nebo pokračovat? dumá Saša
ilorrrr,*o
PAVEL BIEDERMANN

Teplice - Formu jako zvon cí.
tila v zimní pŤípravě atletka
Hvězdy Trnovany Alexand'ra
Adlerová, vitézka jednoho z
ročník ankety našeho dení-
ku Nejlepší sportovec v kate-
gorii veteránri. PŤed bŤezno-
v m ME v belgickém Gentu
nadějné zjištění. V:fsledková
skutečnost měla jinou tváň.
Saša se poprvé vracela domri
bez medaile. NavÍc s vědo-
mÍm, Že se bude muset s vr-
cholovou atletikou rozloučit.

,,Do pňípravy jsem změnila
trenéra, v kony zača|y mit
medailové parametry, šlo to
báječně. Krátce pŤed šampio-
nátem jsem v tréninku náhle
zkolabovala. Pak ještě dva-
krát. Nastďypot7žes rukou. Z
těla náhle vymizela síla. Pod.
le lékaru jsou na vině páteŤní
vfr stky. Nicméně stav Se
zlepšil a já do Belgie odjela.
Tam jsem pŤi rozcvičování
zjistila, že házim o tŤi metrv
méně než v pŤÍpravě. Zlobít

začala i achillovka. Hod bŤe-
men mi nevyšel. Páté místo.
dva centimetry od medaile.
Kladivo omezila bolestivá
achillovka, brzdila i hod oště-
pem. Stačil jen na čtvrté mís-
to. Letos mi budepětapadesát,
byla jsem v kategorii nejstar-
ší. Pět let navíc oproti někte-
r m soupeŤkám je v tomto
věku znát,,, posteskla si A]e-
xandra. Podle lékaŤri se její
zdravotní náIez bude zhoršo-
vat. Postavil ji na kŤiŽovatku.
Skončit, nebo pokračovat?

,,Jdu na vyšetŤení ke speci-
alist m. ZarokjeME v Zittau
a to je skoro doma. ovšem
možná, Že do té doby uŽ neu-
ďrŽím v ruce ani šálek s ká.
vou. SmiŤuji se s tím, že vt-
cholová atletika pro mne
skončila,.. smutní Adlerová a
dodává, Že hodiá splnit slib,
kterf dala druholigovému
LitvÍnovu. Startovat v této se-
zÓnév hodu kladivem. Na vr-
cholné vfkony pr:f to nebude,
ale na body pro družstvo ano.

ALEXANDM ADl"ERovÁ mi|uje
kďyz po skončení mezinárodních
záNďlŮ| mŮže díky wénru vfkonu
s|yšet státní hymnu. Foto: archiv


