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I pŤes zdravotní potíŽe proŽila
Aďlerov á velmi íSp ě š ny rok
Veterán|<u čel<á ME v San Sebastianu, vČn v hale i ven|<u a Světovéhry v Turhu

u&-ATLETIKA

PAVEL BIEDERMANN

Teplice - Jedním z favoritri
kategorie veterán ankety na.
Šeho denÍku Sportovec okre-
su 2012 je atletka Alexandra
Adlerová. ohlédněme se spo-
lu s nÍ, jak pŤes zdravotní po-
tiže, které ji provázely, zvlá.
dala soutěŽe letošního roku.

K prvnímu velkému závodu
roku, MS ve Finsku, se vydala
s chŤipkou. ,,Jeli jsme obyt.
nym Vozem pŤes Polsko,
Litvu, LotyŠko, Estonsko a tak
jsem Se poŤádně prospala,..
vzpomíná Saša. Nicméně
viroza se podepsala. Po prv-
nich trech pokusech v hodu
bremenem byla bez medaile.
AŽ pátym pokrrsem zabodova.
la a zÍskala bronz. ZatŤi hodi-
ny zaČinal oŠtěp. Hlásila se
horečka, ale vzdát nechtěla.
Zatnula zuby a vybojovala
zlato. To druhé pridala v hodu
kladivem, trebaŽe silně sněŽi-
1o a kladivo není zrovna její
siiná disciplina.

Mistrovství CR v opavě by-
1o současně nominačni pro
mezistátnÍ utkání. Ani tam se
nevyhnula sm le. Prvenství v
hodu bŤemenem a druhé mís-
to v oŠtěpu jí zaručily start v
mezistátnÍ soutěŽi, pred ho-
dem kladivem ji postihlo ne-
pŤijemné zraněni. PŤesto
skončiladruhá.

Vrchol evropskych soutěŽí
pŤineslo ME v Zítavě.Y závě-
ru prípravy Sašu zradlla
Achillova šlacha a plánovany
program musela měnit. ,,Pri
kladivu a bŤemenu noha moc

ALEXANDRA ADLEROVÁnasvúj věk rozhodně nevypadá. Jako m|a.
dice sipočíná i na stadionech. Foto: soukrom1i archiv

nebclleIa a tak jsem stihla dát PardubicÍch. Tam kladivo
trénink u pana Studničky v umí. Na mistrovstvÍ jsem od-

jela s tím, Že oštěp musím vy-
nechat. Kladivo bylo jako prv-
nÍ, cÍtila jsem se dobŤe. Bylo
ale hrozné horko a to mi nese-
dí. Do finále jsem se dostala
jako osmá. Pri mÝch potíŽích s
achilovkou nebylo v:fsledné
páté místo aŽ takovym propa-
dákem,.. konstatuje teplická
atletka. V hodu bŤemenem
slavila uspěch. Prekonala ji
jenMadárka.

K mezistátnímu stretnutí
do Čejkovic uŽ SaŠa ŠIachu
doléčila a vŠechny discipliny
pětiboje mohla absolvovat na-
plno. V kladivu 37 m byl slib-
ny začátek. Ve vrhu koulí a v
hodu diskem príIiš neztratila,
v oštěpu pŤehodila velkou ri-
valku Klimešovou, v hodu
bŤemenem rovněŽ zabojovala.
Vysledek pětiboje? osobní a
současně česk:Í rekord ve své
kategorii. Následně i prven.
ství českého druŽstva muŽ i
Žen. ,,PosezenÍ ve sklÍpku a
cimbálovka byly pŤíjemnou
tečkou nejen za toato mezi.
státní soutěŽí, ale iza mojÍ le.
tošni závodni sezonou. Byla
uspěšná co do vykon i zisku
medailí, ale také sezonou zra-
něnÍ,.. končí ohlédnutÍ za
rokem 2012 Alexandra Adle-
rová. V těchto dnech zabájila
prípravu na sezonu 2013. ,,Če-
ká mě ME v San Sebastianu,
MČR v hale i venku a Světové
hry v Turínu. Je to velká vy-
zva a tak do toho zase p jdu
naplno," slibuje.
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