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ffi#n"o kůŽi, byto to tak
ffiv Cffinezvykle po posied-

ffiř ffiqních tropických týd-
Lff'Yjnech! i proio zůstaly
ochozy Zlaté tÍetry prázdnějšÍ
neŽ v mínulosti, i přoto muse1í
někter'í atleti bojovat vÍce s po
časÍm než sami se sebou.

A také chyběl Jamajčan, kte-
rv na moravske sťraně ostravy
rozjel svou báječnou kariér'u a to
likrát se sem s radostí vracel uŽ
jako mnohonásobný olympijský
š:r-rnpicn. AVŽc1ycky se mu za to
dostajo poZiri\'ru ťnergie, kterort
si mohi uŽívat jen ve speciÍickém
vítkovjckém kotli, ]istě opět při-
jede. Ale uŽ jen jako divák, zá_

vodní trary nadobro vyzul.
ibezněj - anečasunavzdo-

rJ. _ se ve sti'edu zase ukázalo,

jak je tenhtre podnik na českém
uzelru vyJtmecny. IanouŠcl
znovu vytvořili tak vŤelou at
mosíét'u, Že sc jim jejich hvězdy
klanělv, dékovaly a neúnavně
pořizovaly selÍie na prijčené
mobjlní tele{onv.

Pt-rjdme alé jeste zpatky
na start veterárrského závo-
du, clvaaosmdesiitiletý Anto-
nín Kábe]e z úvodn.í fotografie
je davy oslavován stejně jako
největšÍ současné postavy krá-
lovny sportu. Stornetro\.ou
rovinku zvládne za 17 vteÍin
a 46 setin. Celou dobu ho prová-
zí potlesk. I <rn je showman, jako
na tofirh1e tartanu vŽdy býval
Usairr Bolt. I on si umí své před
stavení uŽÍI. Znoyu bude moci
na své clomácí Slavii vyprávět'
jak to bylo ve l'Ítkovicích super.
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Tribuny zkrátka opět
předvedly, proČ je Tret-
Ía tak oblíbená' Aproč je
v rámci Česka tak výjimeČ-
ná. Nikdy se zde na nikoho
nepíská, nebučí. Podporu si
uŽije každý startující. Patří
veteránům, dětem' Stejně
taki}ítým, černým.

''VŽdycky budu na to-
ble místo rád vzpomínat,*'
vyznal se sprÍnter Justin
Gatlin, který si na ostrav-
ském mítinku připsal třetÍ
triumf. ,,Tyhle sošky prostě
miluji. Když jsem ji v roce
2004 viděl poprvé, řekl
jsem si, že ji musím mít,"
zasnjl se olympijský vÍtěz
a trojnásobný mistr Světa.

I jemu se dostďo aplau-
'sr1. Navzdory pozitivnim
dopingovým testům Z mi-
nulosti, navzdory tomu, Že
byl Často úhlavnrm soupe_
řem místního miláčka Bolta.
,,ÚŽasna podpora," vyde-
choval. Stejná slova bychom
rnohli: vloŽít,do rist tolika
datších startujícíeh,''Vždyť
kvůli té atmosféře se sem
jezdí. Sportovci si to mezi se'
bou řeknou a rádi se do os-
travy vracejí," nepochybuje
ředitel mítinku l an Zďezný.

'Sám si pamatuji' jak
jsem tu mívai husí kůŽi,
vŽdycky to byi pro mě je-
den z největŠích závodů.
Lidi bouřili' čekali velký
výkon... Krása," vzpomÍná
světový rekordman v oŠtě-
pu a na chvíli se zasní.

Tak zase za rok.
íg krjb. hi*vcc t€'inJrlrt*.s - r:z ň

ii},ttvě!dy' Bolt skonČil,
p'bpulárníAntonín Kábele běŽí
v atleticke karieie dal, I v 82
letech,

di a'..O.:Vítězstvi i půuab"

0štěpařka Nikola 0grodnÍková
je v Ostrave doma aletoŠni
Tretru ozářila'

$ Výše, diile, rychleji. l skok
o tyČi byI spektakuIarní

(! Se{fietime' Mutaz BarŠim
se po vÍtězství ve výšce fotil
s fanynkami,

Q'louč*nilegendy. Kim
Collins se ve 42letech loUČil

s ostravskou dráhou.

,s:Supersdar. Hvězdy minulé
reprezentOVal i světovy re-
kordman v dálce Mike Powe ll.

.Ů',a. Překážky. MuŽi běŽeli
nějxriťii (rro m) Ženy nejde|ší
is vodn{m příkopem (3 000 m)
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KcIyŽ zákazník platí kaItou, neměl1 lryste dop]ácei

'l'aln. kcle se berou karty, musi se l adovat i obchoclnik
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