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Pro StŤíbrnou medaíli Si jel a
náhradním voziďlem
Jazyl<ová vybavenost Madarťr je pĚevážné soustĚeděna pouze na svoji mateĚštinu

Teplice - StŤíbrnou medaili v
hodu oštěpem z mistrovství
Evropy vetránri pŤivezla Z
Maďarska Alexandra Adlero.
vá.

Gestou do místa šampionátu viís
dajně potka|y potiže --
,,Porouchalo se auto a já

musela Ťešit jak se na mis-
trovstvÍ ďostanu. Nakqnec
jsme spolu s pŤítelem potiže
zvládli a ve vyprijčeném autě
jdo Maďarska v poŤádku do-
raztli."

To pod|e zpráv nebyljedinÍ aáži-
tek...

,,První den jsern musela vy-
ŤídÍt všechny potŤebné forma-
Iity k zaregistrování se do
soutěŽe a hlavně najít stadion
na kterém jsem měla házet.'
Bylo to ďost obtíŽné protože
domluvit se je téměŤ nemoŽ.
né. V Madársku se mluví pou-
ze mad'arsky. Po celodenním
hledání a vyptávání jsem vše
zvládla a mohla si také pro-
hlédnoutměsto...

StaÉovala jste pouze v jedné
disciplině....

,,Ná závodech jsem měIa
startovat v mÝch tradičních
disciplinách oštěp a bŤemeno,
ďe vzhledem k tomu, Že sou.
téŽ v hodu bŤemenem byla v
programu na stejn;f ďen jako
oštěp, navíc dokonce dvě ho-
diny po sobě, tak jsme se tre.
nérem domluvili, Že bŤemeno
vynechám a so,ustŤedím se jen
naoštěp..(

V ttl|aďarskuv'té době zÍejmě pa.
novala obdobruí vedrajako u nás
donn-.

,,V prvním tyďnu mistrov-
ství bylo nesnesitelné horko a
tak jsem musela chodit na
tréninky ráno v šest hodin
nebo večer kolem devatenácté
hodiny. AIe i v těchto hodi-
nách teplota neklesla pod 35
stupĎti. ByIa jsem ráďa, Že ča.
sovf plán závodu byl stano-
ven až na 17.30, ale potom se
zásluhou zďvojení kategorií
házelo v 16.30 hodin a to bylo
velké vedro. 37 stupĎti. Pro
starty v závodech mám raději
déšé a zimu neŽ teplé počasí...

Učastníci si stěžovaIi na rozhod.
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čí. Vy jste byla s jejich prací spoko-
jena?

,,Maďarští rozhoďčí byli dal-
ším problémem. Jejich ang.
ličtina nebo němčina byly na
rirovni začátečnik a často
nevěděli na co se ptám. PŤed
každym ávodem si ještě ově.
Ťuji, kdy musím bÝt ve svola.
vatelně a kdy mám závod, za-
hájit.' Podle časového plánu,.
kterÝ jsme dostali pŤi prezen-
taci, měIo všechno souhlasit.
Náhodou jsem se pŤi náštěvě
sv1fch brněnych kamarádri
dověděla, Že závodim o hodi-
nu dňíve, neŽ mi bylo potvr.
zeno. Na tuto informaci do-
plati}y moje dvě soupeŤky,
které pŤišly na start pozdě...

StŤíbro ie vynikající tispěch'
nicméně vy jste nnxinnlistka Go
vám sebra|o zlatou medaili?

,,PŤi rozcvičování jsem se cí-

tila docela dobŤe i kdyŽ s tro-
chou trémy. ChtěIa jsem
pŤedvést co nejlepší vykon a
udělat si i osobáček. První
pokus se mi podaŤil. VÝkon
34,15.m byl dobrÝ začátek, jen
mi nevycházel krok. ZačaIa
jsem bÝt trochu nervozní a
zapomínala jsem, na co si
mám dávat pozor. V hlavě
jsem měla jen ten nevydaňeny
rozběh. Do čtvrtého pokusu
jsem vedla. Potom sg soupeŤ-
ka Z Německa zlepši]a a já
jsem uŽ nestačLla zarcagovat.
Bylo mi to líto, ale slib, Že do-
mri pŤivezu medaili, jsem spl-
nila, i kdyŽ jsem tajně touŽila
po zlatu."

Zdravotní problémy' KerÝmi
jste ieště nedávno trpě|a viás už
neomezovaly/?

,,Po titulu mistra České re-
publiky je pro mě i druhé mís.

to na mistrovství Evropy vel-
kÍm uspěchem, protoŽe jsem
letos měIa problémy jak s
pravym tak s levym rame-
nem. Navíc ve své věkové ka-
tegorii jsem uŽ nejstarší, coŽ
je menší handicap...

}|odláte odpočívat nebo se za.
čnete pŤipravovat na další bitvy o
medaile?

,,Začátkem srpna' mě čekaj í
dva závody. Teďv ťtterÝ Bí-
Iinské Polytany a potom tŤetí
koIo II. ligy v Kladně...

Sez na se bude chflit ke konci.
Vypouštíte maximum qf konnosti?

,'V závěru sezony bych chtě.
la uspět na mistrovstvÍ České
republiky ve vrhačském pěti-
boji. Jedná se o první ročník a
tak bych chtěIa dosáhnout na
co nejlepŠí vÝsledek a taky
splnit svuj osobní plán v oŠtě-
pu-35metrri." (au)




