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Jsem často
pamětí druhých
> 1ó

Sám říká, že díky svému vidění přes čočku
fotoaparátu je pamětí lidí, které poikal. Často
přesnější, než je ta jejích. Vynikající fotograf

Alan Pajer vzpomíná na příchod rock n'róilu

i svobody do této země, na Václava Havla,
Rudolfa Hrušínského či Martu Kubišovou...

A 6ó Chtěl bych
cestovat časem
Před třemi lety si zpěvák a moderátor
Ruda z Ostrary ostříhal dlouhé ulizané

vlasy, odhodil svoji,,uniformď' (plísňové

džiny a tričko AC/DC) a rypravil se
zpětdo ostravských dolů fárat. Michal

Kavalčíkchtělbýtzase sám sebou, }ak se
v7pořádal s krizí? A jaký moment ve svém
životě by chtěl změnit?

y 22 Fyzika, chemie

a

tvrdý byznys

Od udělení Nobelol7 ceny za chemii profesoru
|aroslavu
Heyrovskému letos uplynulo 60let. Ústav, který objevitel
polarografie založila který nese jeho jméno, .rfrrí
,ru
"írkul
výzkum jeden z nejprestižnějších evropských grantů.
}e to
zásluha jeho nynějšíhoředitele prof. Martina Ěofa, Ph.D.,
DSc. Spičkoývědec rypráví nejen o kouzlu vědy, ale také
o nemorálních platech pro težovaných profesorů.
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§# Meditace upro§třed oceánu

Dvacet dva hodin plavala v moři plném žraloků,než zdolala 44
kilometrů mezi dvěma havajskými ostrory. Zlrskado Skotska jí
to kraulem trvalo 10 hodin, v třináctistupňové vodě. Když
loni
vysokých vlnách přeplavala Cookův průliv na Ňovém
11imě_ve
Z^éllndu, stala se Abhejali Bernardová desátým člověkem (a prvním
Cechem), který pokořil ýzvu Sedmička oceánů.
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Co je pro vás ve vodě neivětší výzva, nei-

těžšípřekážka? Představa žnlokůkolem,
vlny, zima, protiproud...?
Teplota vody. Tu člověk nijak neošulí. Vzdá-

lenost ano. Tu mi pomáhá zdolat i to, že
při plavání medituju a mám natrénovanou
vyŤrvalost, A vím, že kdyz si člověk říká,
že už nem:ůžetak pořád toho ještě hodně
zv|ádne, Co mi ale nepřidává, je mořská nemoc. Když jsou silné proudy, vlny, hází to
§e mnou a napolykám se slané vody, pak
zvrackn a ztrácim energii. Není to kde natrénovat. Zkoušela jsem irůznépilulky, ale
nic nezabralo. Nejhorší to bylo na Havaji,
tam mi bylo špatně dvanáct hodin. Zvracela
jsem, nemohla jsem jíst ani pít, tělo ztrácelo hodně energie i vody. A povzbudivé není
ani to, že plavec nemá ponětí, jak rychle plakolik už toho uplaval, nemá tam tu lajnu
jako vbazénu.
ve,
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Takže vám dávají echo z lodi, kolik vám

tohoještězbývá?
Spíšse soustředím na plavání. Na Havaji se
mi totiž stalo, že jsem už plavala fakt dlouho. Běžně plavu dvě míle, tedy tři kilometry za hodinu, tak jsem si propočítala,že už

bych se měla blížitk cfli. Ale jak tam byly
silné protiproudy, plavala jsem mnohem pomaleji a pak jsem byla nepříjemně zaskoče-

ná, že mám ještě velký kus před sebou. A to
samozřejmě dost demotivuje. Takže se ra-

ději už neptám, Lepšíje neřešit to, neptat se,

nic nepropočítávat a prostě plavat, dokud
čIověknezavadí o dno.

,,Mu§eIa jsem se

nauřit kraul,
je neirythleiší."
l

Všechny plavby jste absolvovala krauIem, přitom vašímzávodním stylem byla
p]sa.

Kraul pro mě blwal strašně těžh,f. Takze
když jsem o ýzvě přeplavat La Manche sý
šela poprvé, říkala jsem sí, že já leda prsa.
Plavat kraulem jsem nelydržela dlouho.
Když jsme měli plavat na tréninku hodinovku, byl to pro mě maťmální ýkon.
0 pár let později jste kraulem plavala 22
hodin v kuse. Jaki§te to zlomila?
Musela jsem se ho naučit, protože je nej-

l

rychlejší.Moje kamarádka, která měla
plavat přes La Manche, taky kraul neuměla, ale byla do toho děsně nadšená
a začala chodit na kurzy. Tak jsem šla

jednou

s

ní.

l

A během přeplavby plavete pořád krau.
lem, nebo třeba i chvílemi na zádech znak,
aby§tesi odpoúnula?
Ani ne, jde o čas, Je ale fakt, že co půl hodiny dostávám občerstvení a občas dostanu
i něco,,kousacíhď', třeba kandovaný zázvor,

tak u toho si třeba i pár temp zaplavu prsa.
Ale jakmile čIověk už zase můžeponořit
hlavu, tak plave kraul, protože to je prostě
rychlejší.
Ani během té nejdelší dvaadvacetihodi.
nové plavbyjste si nedopřála krátký odpo.
ďnek na zádech, plavalajste najeden zátah?
|sou tam proudy, jakmile se zastavíte, může
vás to odtáhnout jinam. Proto se má člověk
občerstvovat co nejrychleji. Největší profíci

l
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§edmička oceánů.
Plavecké výzva,

jejížsplnění
znamená zdolat
sedm průlivů

Sedmička oceánů Abhejali Bernardové
'arl
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Kalifomie, průliv

mezi skotskem

a lrskem, kanál
La Manche mezi
Anglií a Francií,

Gibraltarskou
úžinu,(ugarský

pdliv

mezi

japonskými
ostrovy Honšú
a

Hokkaidó

Cookův ptůliv,
mezi §everním

a
a
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Jižnímostíovem

ilového zélandu.
oceans §even
je obdobou
horolezecké výzvy
seyen §ummits zdoIání nejvyšších
vrcholů sedmi

kontinentů.
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Manche byl super, protože jsem vyplavala
za rozbřesku a doplavala při západu slunce.

I

Takže velká řomantika.
Romantika a navíc bonus v tom, že jak to
bylo přes den a občas i vysvitlo sluníčko,
bylo i mně trochu tepleji. Ale obecně řečeno vlastně nikdy nevíte, kdy přesně r.yrazíte,
jakdlouho budete muset čekat, protože těch

to zvládnout i za deset vteřin. V jednom záběru si vezmou kelímeh napijou se, odhodí
ho

a je to. |á ne, já se

zastavím

a

třeba

minutu

šlapuvodu.
l Plavciodhazují plastové kelímky jen tak

dovody?
Máme takové dlouhé bidlo, kterym mi
z lodi podají nebo hodí zavřenou láhev. Láhevje přivázaná na provázku, takže siji pak
přitáhnou zpátky.

l

Co během přeplavby piiete a jíte?
to bylo tekuté a nemuselo se
Hlavní je,

a\

to kousat, aby to člověk do sebe dostal co
nejrychleji. Takže ovesné nebo r.y'žové kaše
a stejně jako do pití do toho přidáváme maltodextrin (polysacharid, užíváse jako zdroj

energie pro sportovce, pozn. red). Na pití
mám teplé čaje, třeba zázvorolry je super.
Kromě toho, že zahřeje, tak i zk]idní žalu-

dek, protože jak to ve vodě houpe, blwá mi
špatně. A Severní kanál byl tak studený že
jsme se snažili lymyslet jídla, která by mě co
možná nejvíce zahiá|a.Takžejsem měla polévku z kořenové zeleniny se skořícíazázvorem, byla moc dobrá.

r

Předpok!ádám, že jste ji testovala předem, aby vás v den plavby nepřekvapily zažívacíprob!émy.
}asně,

člověkbyto měl mítvyzkoušené.Ně-

kdo třeba plave na gelech, ale to mě nedělá
dobře. I pro moje tělo mi přijde lepší,když
dostane nějakou přirozenou stravu.
Nikdy dopředu neznáte ani den, dokon,
ce ani hodinu, kdy vyplavete. Co nebo kdo
otom rozhoduje?

Překážíte si pak na t]ase s ostatními

plavci?
}sme každý trochu jinde.

Kapitán každélodi

mířísice na stejný mys, na tu nejkratší vzdálenost, AIejsoutam proudy - kanál tečejako

řeka, 6 hodin jedním, pak zase opačným
směrem - a navíc každý má své tempo plavání i občerstvování. Není to tak, že by tam
byla tlačenice nebo se muselo, jako třeba na

me... Člověk musí b|t pořád v pohotovosti.

běžkách, volat,,stopď'.

I

A stalo §e, že i§te musela čekat i

několik

dní?
Ano, hned při první štafetovéplavbě přes
kanál La Manche. Bylo špatné počasí,takže
jsme museli čekat na dalšíf,izi, až se měsíc
zase dostane do poloviny, což trvá deset čtrnáct dní. Na La Manche se kvůli počasípra-

videlně stává, že plavci vůbec nelyplavou,
protože těch lidí je tolik, že váš termín nelze

,,llejuětšívýzua
není uzdáIeno§t,
ale teplota uody."
odsouvat donekonečna. Lodivodové se snaží,aby ti, co nelypluli, dostali možnost na
nemuseli čekat na příští
konci sezony,
rok, protože udržet si kondičku je samozřejmě náročné.Ale ne vždy se to podaří.
A když je těch zájemců o přeplavbu Kaná,
lu tolik, to si pak ve vodě dýcháte na záda?

a\
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Nebo kolikvás najednou vypIouvá?
Funguji dvě asociace, které přeplavby zajišťují.A když jsem plavala svoje první sólo,
byl pěkný den a vyplavávalo nás asi jedenáct. Někteří to pakvzdali, cožjsem naštěstí

l

Jezdíte na místa přeplavby dříu abyste
aklimatizova!a?
|ezdím, snažímse tam přijet tak o týden

se

dopředu, abych vstřebala časový posun
a sžila se s tím místem. Ale ne vždy to vyjde, Na Havaji jsme vypluli už třetí den po

příjez&l - vypadalo to, že se podmínky
zhoršínatolik, že nebude,,plavatelnď'. Přitom časový posun byl dvanáct hodin, tělo
si ještě nezvyklo. Takže se zkombinovala
únava, mořská nemoc, dehydratac e, vzdálenost... Bylo to opravdu hodně náročné.
Takže to byla vaše dosud nejen neidelší,
ale i nejtěžšípřeplavba?
Rozhodně, přitom by mě to předtím ani ve
snu nenapadlo. Kdyžjsem si procházela pře-

l

plavby té v[zly Oceans 7 (tzv. Sedmička oceánů je výzvou pro dálkové plavce, její splnění
zahrnuje překonání sedm průlivůna sedmi
kontinentech, pozn. red ), říkala jsem si Havaj,
to bude havaj, teplávoda, pohoda. Ale ona už
jenom ta vzdálenost je dlouhá, 42 kilometrů,
klasichíběžecký maraton. Třeba La Manche
a Catalina jsou stejně dlouhé, ale první jsem
plavala 14 a půl hodiny a druhý necelých deset. |e to podmínkami té které přeplavby.
Ty tedy hrají mnohem větší roli než třeba

r

při běhu?

V V únoru 2018 se přeplaváním Cookovy úžinystala desátým člověkem. na syětě, Čtvrtou Ženou,
prvním čechem a zjloviň prvním člověliem zgzemě bez p_řístupu !_Toji, kte{ dokončil náročnou
úžině.
v
|laveckou výzvu Sedmičká oteánů. Snímekie ze sta]tu Cookově

.']i,rčÝ"*'ď,.

Čeká se na dobu, kdy je měsíc v polovině, to
jsou nejslabšíproudy, Taky nesmí moc foukat. Dalšímfaktorem je doba příIivu a odlivu. Takže třeba na Havaji jsem l,yplavala
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né, protože v sedm se setmělo a plavala jsem
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dvanáct hodin ve tmě. Naopak kanáI La
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a měsíčnífáze.

v pět odpoledne, což nebylo úplně příjem-

l

proměnných je hodně. Takže kupujeme flexibilní letenky, s ubytováním to je taky těžké, protože nevíme, kolik nocí tam bude-

r

Povětrnostní podmínky

v průběhu přeplavby nevěděla. Dost by mě
to demotivovalo,

'.:.,-

l1;ď,

Určitě, Proudy se neustále mění, jinak fouká vítr, tvoří různévlny. Když se zastavíte
na občerstvení, proudy vás mohou odnést.
Oceán si s vámi hraje jako s pírkem.
Předpokládám, že lodivod, jeho know.
-how, jsou přo ú§pěGh přeplavby dost pod.
statné. Vybíráte si ho sama, nebo vám ho
přiřadí asociacg herá přeplavby v mí§tě
oř9anizuje?
Sama. Většinou je potřeba je objednat dva
tři roky předem. Na Cookově úžiněbyl jediný kapitán, který se tomu věnoval, a ten

l

byl beznadějně obsazeny'nax roků dopředu.
Tak jsem se snažila přemluvit někoho jiného, ale ten mi chvíli před plavbou napsal, že

mu pobřežní hlídka neschválila lod] že tedy
jet nemůže,ale žeby mohl nějahý jeho ka-

marád. A ten, jak to nikdy předtím nedělal,
tak jednak si myslel, že jsme úplně šflení,

proč proboha chceme přeplavat Cookovu

úžinu,a za dtuhé j sme museli projít všechny
možné scénáře, co všechno se můžestát, což
není zrovna povzb uzujíci.

l

Takženapříklad...
Co dělat, když se ztratí plavec posádce z doó
=
,ď hledu, když ho kousne žralok, když někdo
z týmu spadne přes palubu a podobně.
E
E

.=
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A kdo všechno tvoříváš tým?
Kapitán lodi, jeho druhá ruka - někdy jich
tam má i víc, když jde o dlouhou přeplavbu

- nezávisl.y' pozorovatel a mé dvě až tři kamarádky. Na Catalině v Kalifornii kapitán
ryžadoval, aby mě někdo doprová zelvkajaku, asi ]<vrili žralokům a protože se plavďo
v noci. Kajakář jede co nejblížu vás a vidí
jestli nejste podchlazená a tak.

,,Ríkala jsem si:
Havaj, to bude
hauaj. "
l

V noci vám stačísvit půIměsíce,nebo

vám svítína cestu lod?

Kajakářka má na sobě a vepředu a vzadu kajaku svět|lka, abych viděla směr. A já
mám na sv,ých plavecloých brylích blikátka,
plus vzadu na plavkách takový blikací ocas,
uby *ě neztratili, protože to by mohlo b|t

opravdu nebezpečné.Nějaké osvětlení je

i na té lodi, ale záleži na místních zvyklos-

V |aponsku loďjela skoro neosvětlená,
žeby to prý jinak přitahovalo žraloky.
A zaplavala jste si někdy se žraloky?

tech.

l

}enom při tréninku, na Bali. Plavala jsem

si podél břehu a dva prosvištěli kolem mě
apakzase zpátky. Nebyli velicí, ale zatrnulo
mi. Naštěstí jsem je nezajimala, asi byli už
nažrani.
V Kalifornii a na Havaji jste musela během přeplavby mít na sobě speciální pří.
stloi ptoti žralokům.ltla jakém principu ten.
to žíaločí
]epelent funguje?
Podobně jako ohradníky pro krávy pod napětím. Vysílá to elektronické impulzy, které
by je měly držetve vzdálenosti dvou metrů.
Nefunguje to na všechny druhy žraloků,ale
rozhodně to plavci dodá alespoň trochu klidu.
Zmíni|a jste, že na lodije i nezávislý po.
zorovatel, herý hIídá, zda jsou během přeplavby dodržena všechna pravidla. Jaká?

l

l

Třeba že na vás během přeplavby nesmí ni-

kdo z lodi sáhnout, plavec se nesmí ani na
vteřinu lodi přidržet. Kontroluje, že p|avec

začalplavatužzebřehu, Když je místo břehu útes, musí plavec až k němu a čas běži až
do okamžiku, kdy se dotkne útesu nebo vyjde na břeh na druhé straně. Dále se h]ídá, že
má plavec na sobě jen plavky, koupací čepici
abnýle, že nepoužívá nic, co byho zahřívalo.
Takže se nesmí plavatv neoprenu?

l

Když chcete, aby byla vaše přeplavba oficiálně zaregistrovaná, tak ne, Plave se za stej-

ných podmíneh jako měl Matthew webb,
první člově( ktmi kanál La Manche přeplaval v roce 1875. Teplota vody, která má třeba kolem 14 stupňů, je jedna z
ýzev, kterou
musí plavec pokořit, a pro mě vůbec ta největší. Takže s neoprenem byto nebylo ono.

l

Však jste siv Émci příplavy přsypávala
dostudené koupele led, že?
To bylo až při přípravě na Severní kanál, na
La Manche stačilo dopouštět ledovou vodu.
Ploti chladu jste se snažila boiovat i tím,
že jste cíleně přiblala. Pomohlo to?
|asně, protože když je člověk moc hubený

l

A Tak vypadá celý doprovodný tý!. Klpi!án lodi, jeho pomocníci, kamaládky Bernardové,
nezávislý pozorovate!... a samózřejmě i-plavkyně (iřetí iprava).
56

takho nemá co hřát. Samozřejmě jenom tu-

zté slanévody, jsou sliznice, které jako\na-

puchnou. Bolí, pálí mě v krku a dva tři dny
pak nemůžu pořádně jíst.

l

A co medúzý nikdy vás nepožahala žád.
ztěch nebezpečných?
Tak to ano, na Havaji. Věděla jsem, že tam
jsou, ale neviděla jsem je, A jak jsem plavala, nabrala jsem při záběru jedno žahadlo rukou a hodila si ho na obličej a na
rameno. Rok jsem pak měla jizly, pálilo
to pekelně. Hned jsem spolkla antihistaná

ková vrstva nestačí, musíte se i otužovat, AIe

pomůže to.

A otužovánímnavíc získáváte

hnědý tuk, ktery nejen izoluje, ale i zabiívá,
vylváří energii.

l

0nyjsoudvatypytuků?

Ano. Dříve měl člověk vedle klasického bílého ještě hnědý tuk, kter,ii se podílel na
termoregulaci. Vlivem civilizačních ýdob}tků - topení a oblečení- ho člověk postupně ztratil, dnes ho mají jen novorozenci

aEskymáci.

l

kromě šlehačl<y zařazuju víc ,,zdraých"

tuků, třeba dýňoú olej nebo přepuštěné
máslo. A v den přeplavby si zas dám naopak
něco lehkého na trávení, třeba ovesnou kaši.
Ale žádnékalorické tabulk7 nebo jídelníčky
neřeším, řídímse pocitem.

l

Musela jste někdy během plavby nebo
hned po ní řešit nějalaý zdravotní problém?
Zatim ne. Mořská voda je plná minerálů,
krásně nadnáší, takze působí blahodárně.
|asně, bolí mě pak svaly, ale nic, co by nešlo
rozmasírovat.
Takže to neníjako po malatonu, kdy člo.

Abyste přibrala, přidáváte do všeho š!e.
hačku. Zároveň jste vegetariánka. To se s extrémnímivytrvalo§tními spořty nevyIučuje? věkstěžíchodí?
Mléčnéýrobkyjím, nejsem tedyo živočiš- Bolí víc ruce, nohyjsou v pohodě, takže se
né proteiny úplně ochuzená. Před plavbou
člověk necítítak vyšťavený. Ale co mě bolí

l

min na zmírněníreakce, protože tou může
být i dušnost a hrozilo by utopení. Avza|a
jsem si i prášek na bolest, což jinak nikdy
nedělám, ale vůbec to nepomohlo. V Severním kanálu zase byly meduzy lví hřívy. Nejdřív jsem se jim snažilavyhýbat, ale
bylo jich tam tolih že to ani nešlo. Několik
mě jich požahalo, ale v porovnání s Havají
to nebylo nic.
Máte podobně jako vrcholoví sportovci
t,éninkový plán, kolik a kdy toho musíte naplavat, popř. naběhat?
Když někdy v roce 1987 začinali členové
našeho plaveckého oddílu plavat přes La

l
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Hotnvo!
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Pro kaŽdé jÍdlo bYla zelenina peČlivě vybrána, připravena na olivovém oleji a dochucena bylinkami či omáčkou tak, aby výtvořila lahodný pokrm,
ktený PotěŠÍvaŠe smYslY. DÍky rychlé přípravě se tak §tane inspirací pro každodenní vaření. pro více iníormacínavštivte www.bonduetle.cz.
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Manche, jedna trenérka jim sestavila nějaký pláne( kde stojí, že přes týden se plavou úseky třeba 4 x 400 m, 8 x l00 m, což
je fajn, protože člověk potřebuje natrénovat rychlost. O víkendech jsem jezdila na
dlouhé plavání na různépřehrady. V zimě
chodím do bazénu, o víkendu tam strá-

vím třeba

l

6

hodin.

Plavete se sluchátky, aby§te §e těch šest
hodin neunudila?
Ne. Raději si třídímmyšlenkynebo opakuju
mantry. Člověk má aspoň čas projít si nějaké
svoje vnitřní věci.
A když meditujete, nemyslíte na nic, uží,.
váte si stav,,prázdné hlavy"?

I

Ano, to je ideální stav. Také si opakuji mantry. To jsou různá jednoslovná moudra, ale
můžeto blt i jakobypísnička. A dlouhé plavání nebo běh k meditování vyďoveně svádí. Na začátku sice mysl sleduje, co se děje
na trati, na lodi, ale jak tam je ten neustále
opakovaný stejný pohyb a pravidelný dech,
mysl se postupně zklidní, dostane se do rozlehleho ticha. A v oceánu je to o to snazší,že
i ten je rozlehlý.

l

Jak jste se do§tala k meditování?
osmnácti jsem viděla plakát lákající na
meditační kurz a říkala si, že by to mohIo blt zajimavé. Z těch lidí ryzařoval jahýsi vnitřní klid a toho jsem také chtěla dosáhnout. Sri Chinmoy, můj učitel meditace,
Itkal, že člověk potřebuje zdravé'tělo, aby
mohl dobře meditovat, a proto je dobré se
hýbat. No a protože běháníje nejjednodušší,

V

začala jsem běhat, pět, později deset mirrut.

l

To jste

si íah šla zaběhat jen na pět

minut?
dvakrát kolem kostela před domem.
Takže jste to z pětiminutovky kolem kostela časem dotáhla na 22hodinovou přeplavbu na Havaji. To je hezké. Co říkáte na
teorii, že sportovnívýkon jejen z 20 přocent
o fyzické přípravě a zbytek je v hlavě?
Myslím, že mezi wcholov,fmi sportovci to
}o,

l
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plati zcela určitě. Všichni mají špičkovou
kondici, to, co rozhoduje, je vnitřní nastavení, stav myďi. Když ji mám zklidněnou,
uslyšímstartovní \.ýstřel dříR než když
přemýšlím, protože my§enka brzdí reakci.
V tenise je krásně vidět, jakse můževšechno
sesypat jenom proto, že si hráč přestane věřit. Svým způsobem jsem talcy toho příkladem. Na La Manche se obvykle trénuje dva
ťi roky, já se rozhodla narychlo, osm měsíců před přeplavbou. Tou dobou jsem už 15
let meditovala, tak jsem věděla, že moje sku58

tečnémožnosti a hranice ležímnohem dál,
než se mě snažíhlava přesvědčit.
Atehdy jste §e rozhodla, že se pustíte se

r

do výzvyOteans 7?
To ještě ne,

O Sedmičce oceánů jsem

ve vodě, v pohybu. Nejdelšítakoú trénink

trval deset hodin, qplavaly jsme ráno v pět
a skončilyve tři odpoledne,

I

Kromě Sedmičky jste také obeplavala

dozvěděla, když jsem za sebou měla přeplavání
LaManche aGibraltaru. Věděla jsem, že tam
jsou přeplavby se žraloky a také ledový Se-

Manhattan. Jak vás to napadlo?
Do New Yorku jsem jezdívala za srlím učitelem meditace Sri Chinmoyem a už jsem

verní kanáL takže jsem o tom ani na chvilku
neuyažovala. Pakjsem přeplavala z jihoafric-

A obeplavat Manhattan mi přišlo jako
pěknýnápad.
§estidenní běh po ilewYorku?
Běhá se na mílovémokruhu ve Flushing Meadow Parku, uběhla jsem 616 kilometrů. Aby
tam měl čIovékzázemí, kde má svůj stan,
svojevěci,je tam polníkuchyně, kde sevaří...
Takže šestdníse běhá dokolečka po mílo-

,,Mysl §e

se

zldidní,

dostane §e do

rozlehlého ticha."

kého Robben Island, ostrova, kde bylvězněn
Nelson Mandela, na perminu. Voda měla jen

tam předtím běžela maraton a šestidenní

běh.

l

I

vém okruhu, do zblbnutí?

9

Mně to přišlo super. Aby člověk stíhal doplňovatkalorie, musípo každémíli něco sníst,
a to by se jinak těžko organizovalo, i vzhle-

chvile jsem už Sedmičku chtěla dokončit.

I

'C, ale nezmrzla jsem avzala to jako znamení že zvládnu i severní kanál. A od té

r

Kolik jste toho musela naplavat při tréninku na tu nejdelšídvaadvacetihodinovou
přeplavbu na Havaji?
Měla jsem několik víkendů,kdy jsem v sobotu i neděli plavala 6 hodin vkuse, pak dokonce i deset hodin.

I

0d owínčkydo zavínčkyplaveckého
stadionu.
Ne, to jsem chodila ven, na přehrady. Dát
v bazénu uc než šest hodin se nedá, to je
šflené.Kamarádky mě doprovázely na kánoi, trénovaly jsme občerstvování, snažily
se nasimulovat podmínky. Že tam je člověk
ve vodě sám, občerstvuje se ,,bezdorykově",

dem k tomu, žekaždýběhájinou rychlostí.

Co vás čeká letos? Dalšípřeplavba,

nebo ted' máte odpočinkové,popřípadě
běhacíobdobí?
Letos běhám, účastnímse Mírovéhoběhu,
cožje nejdelšíštafetol"ýběh s hořící pochodní na světě. Letos poprvé se poběžíkolem zeměkoule přes všechny země jižníhemisfery.
A mně velmi láká část, která se poběžípřes

ostrovyv Indickém oceánu, Seychelly, Mauricius. Takže tam budu jak běhat, tak plavat.
A právě jsem se vrátila z pře-

plavby Bosporského průlivu,
s Asií.

kteny'spojuje Evropu

lva vokurková

