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Bernardová podruhé přeplavala La Manche. Z Anglie
poběží a pojede na kole!
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Libor Kopl
sportovní
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Napište mi

OSTATNÍ SPORTY
Nečekaný triumf.
Vítězem 131. Velké
pardubické se stal
Talent s Pavlem
Složilem

Abhejali Bernardová si plní další životní cíl, velkou výzvu. Úspěšná členka
klubu Sri Chinmoy Marathon Team podruhé v kariéře přeplavala kanál La
Manche. Přeplavba je součástí extrémního triatlonu, při kterém se
vlastními silami dostane z Anglie až do Prahy. Celá trasa měří
neuvěřitelných 1111 kilometrů!

OSTATNÍ SPORTY
Sportovce potěšil
výsledek voleb. Hašek
děkoval Spolu, pro
Hrdinu to byl balzám
OSTATNÍ SPORTY
VIDEO: Fury
knokautoval Wildera v
jedenáctém kole a
obhájil titul těžké váhy
WBC

ČTENÁŘ REPORTÉR
Retrospektiva mapuje pestrou
fotografickou cestu nestora fotoklubu
Jiřího Klímy
Co je nového v Podpořanech: Staví se
Norma, kebab v režii Uzbeka a nová
hala
Chcete tady mít zveřejněný svůj
příspěvek?

5 fotografií
v galerii ›

Posílejte ZDE

Abhejali Bernardová podruhé v kariéře přeplavala kanál La Manche. Přeplavba je součástí
extrémního triatlonu, při kterém se vlastními silami dostane z Anglie až do Prahy. Celá trasa měří
neuvěřitelných 1111 kilometrů! | Foto: Petra Kasperová

„Od začátku jsem věděla, že triatlon bude dobrodružství, ale že až takové, to
jsem si nepředstavovala ani v nejdivočejších snech. Celá akce se posunovala
o rok, protože jsem se při tréninku ošklivě vybourala na kole. Další posun kvůli
covidu a uzavřeným zemím, kudy pojedu na kole, navíc byly zavřené bazény.
A ještě jeden posun kvůli počasí, takže jsem se do Doveru musela vrátit a
plavat v období větších proudů,“ říká Bernardová.
„Teď byl poslední den, jinak by se celá akce musela přesunout na další rok. To,
že podmínky byly drsné, potvrdil i lodivod, zařadila jsem se podle něj do
skupiny pětkařů – plavců, kteří plavali při síle větru 5 Beuford,“ upozorňuje.
Známá čtyřiačtyřicetiletá sportovkyně absolvovala plaveckou část dlouhou
35 kilometrů za patnáct hodin a třiatřicet minut.
„Jak se říká mezi plavci – doufej v to nejlepší, ale buď připraven na nejhorší.
Každopádně dostat se do vody a začít plavat, to bylo samo o sobě veliké
vítězství a velice osvobozující pocit. Pak už bylo potřeba plavat, dokud voda
neskončí,“ uvedla.

ZPRÁVY ODJINUD

Mentálně to podle ní bylo ohromně těžké. „Strašně dlouho jsem viděla
pevninu, ale proud spolu s větrem ve stejném směru nás hnal podél pobřeží.

KONDICE
Jak podpořit imunitu
těla nejen na podzim, 1.
díl

Poslední tři kilometry jsem plavala asi tři hodiny, a to jsem se snažila
sprintovat,“ popisuje s úsměvem.

KONDICE
Kouzlo vnitřní integrity

DŮM A ZAHRADA
Singapur: Asijská
metropole labužníků …
TN.CZ
Prezidenta z Lán
odvezla sanitka. Je na
JIP, lékař oznámil…
TN.CZ
ON-LINE: Koalice chtějí
Fialu za premiéra,
jednání…
CELEBRITY
Zuzana Plačková na
bydlení nešetřila:
Tapety za desetitisíce i
honosný mramor

Abhejali Bernardová podruhé v kariéře přeplavala kanál La Manche. Přeplavba je součástí
extrémního triatlonu, při kterém se vlastními silami dostane z Anglie až do Prahy. Celá
Zdroj: archiv Abhejali Bernardové
trasa měří neuvěřitelných 1111 kilometrů!

CELEBRITY
Zamilovaní jako
puberťáci: Vondráčková
s Vojnarem se zvěčnili
na Slovensku

Nyní už se těší na kolo. Před sebou má štreku dlouhou 896 kilometrů. Cesta

CELEBRITY
Je rozhodnuto, volební
boj byl těsný, SPOLU a
Piráti vytlačili ANO i
KSČM

povede přes Francii, Belgii, Holandsko a Německo až do rodného Chebu.
„Nápad přidat po La Manche kolo a běh přišel od Sri Chinmoye už
v devadesátých letech. Chtěla jsem si ho prodloužit až do Čech, protože si

CELEBRITY
Monika Bagárová je v
SuperStar za hvězdu,
světově vypadá v
minišatech i saku

myslím, že k sobě máme blíž, než se může zdát. Svými přeplavbami se snažím
spojovat místa a lidi a inspirovat ostatní k překonávání různých hranic. Jestliže
se vlastními silami dokážu dostat z Velké Británie do Čech, tak k sobě opravdu
máme blízko, jen si mezi sebou jako lidé stavíme zbytečné zdi, z různých
důvodů. A přitom jsme jedna světová rodina,“ prohlásila Bernardová.
Ze západu Čech pak poběží 180 kilometrů do Prahy. Přiběhnout na Kampu
plánuje v neděli 19. září.
„Běžci se mohou k Abhejali připojit, i když varuje, že její tempo bude tou dobou
už asi hodně pomalé. Nicméně je to několikanásobná mistryně České republiky
v běhu na sto kilometrů a 24 hodin a má za sebou i šestidenní závod v New
Yorku, při kterém uběhla 616 kilometrů,“ upozorňuje Božena Slouková, členka
Sri Chinmoy Marathon Team Zlín.
Bernardová La Manche úspěšně zdolala už před deseti lety, tehdy v čase 14:37.
V roce 2018 se pak stala prvním Čechem, desátým člověkem na světě a prvním
suchozemcem, který dokončil výzvu Oceans Seven, sedm obtížných dálkových
přeplaveb po celém světě. Je také zatím jedinou českou držitelkou tzv.
Trojkoruny dálkového plavání.

Abhejali Bernardová podruhé v kariéře přeplavala kanál La Manche. Přeplavba je součástí
extrémního triatlonu, při kterém se vlastními silami dostane z Anglie až do Prahy. Celá
Zdroj: archiv Abhejali Bernardové
trasa měří neuvěřitelných 1111 kilometrů!

Další zajímavosti:
• 28 Čechů to zatím přeplavalo La Manche
• Abhejali je 5. česká žena (dnes už je českých žen 11) a 16. český plavec
• Letos je to přesně 50 let od první přeplavby suchozemcem – Františkem
Venclovským
• Pro mezinárodní sportovní oddíl Sri Chinmoy Marathon Team je to
48. úspěšná přeplavba. Oddíl pořádá mnoho vytrvalostních plaveckých a
běžeckých závodů po celém světě. V ČR pořádá mj. Plaveckou šestihodinovku.
• Abhejali je již přes 25 let vegetariánka.
• Věnuje se meditaci pod vedením Sri Chinmoye, který byl také průkopníkem ve
světě sportu. Mottem oddílu, který založil, je sebepřekonání.
• Ve volném čase také běhá a organizuje Mírový běh (PeaceRun.org), což je
nejdelší štafetový běh s pochodní na světě.
• Kvůli sólové přeplavbě znovu přibírala nějaká kila navíc.
Předplatitelům zobrazujeme méně reklamy a nabízíme jim více čtení. V říjnu
navíc k vybraným předplatným zdarma e-průvodce Zázračné Česko.
Předplaťte si Deník.cz. Více zde.
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Lamanšský průliv, Anglie, Praha, Česko, Dover, Německo, Francie,
Velká Británie, Belgie, Nizozemsko

FOTBALOVÉ PERLIČKY

Válka v Jirnech. Kdysi tady zářil
Kincl, teď fotbalovou "krádež"
řeší soud

Kušnír sází góly v divizi. Za
kanonýra se nepovažuji, směje
se bývalý ligista

27

ZAJÍMAVOSTI Z FOTBALU

Gerrard se ve své knize pustil
do bývalého trenéra: Udělal z
toho osobní problém

Hrával s amatéry, měl se stát
učitelem tělocviku. Dnes je
Antonio hvězdou Anglie
8

HLAVNÍ ZPRÁVY
18 EXKLUZIVNĚ

Vyhazov byl blízko jen jednou, vzpomíná
Limberský ve svojí autobiografii
/ROZHOVOR/ Nejen fotbalovou kariéru zmapuje
plzeňský bouřlivák David Limberský v autobiografii…

14

Zakažte hlavičky! Fotbal se bojí demence,
řešením má být revoluční změna
Umíte si představit fotbal bez hlavičkování? Jde o jednu
ze základních součástí nejoblíbenějšího…
27

Svět se baví u šíleného vlastňáku.
Brankářská noční můra, litoval Vaclík
soupeře
/VIDEO/ Za normálních okolností by kvalifikační duel
mezi Českem a Walesem ve světě tolik…

Nečekaný triumf. Vítězem 131. Velké
pardubické se stal Talent s Pavlem Složilem
Vítězem 131. ročníku Velké pardubické se překvapivě
stal desetiletý ryzák Talent v sedle s Pavlem…

Gerrard se ve své knize pustil do bývalého
trenéra: Udělal z toho osobní problém
Řadu kritických slov uveřejnil současný trenér skotských
Rangers Steven Gerrard ve své knize Můj…

Sportovce potěšil výsledek voleb. Hašek
děkoval Spolu, pro Hrdinu to byl balzám
Sportovní osobnosti přivítaly výsledky sněmovních
voleb, které vyhrála koalice Spolu. Ta bude mít…

VIDEO: Fury knokautoval Wildera v
jedenáctém kole a obhájil titul těžké váhy
WBC
Britský boxer Tyson Fury obhájil titul profesionálního
mistra světa těžké váhy. V Las Vegas…
14

I Ronaldo si umí po utkání dopřát nezdravé
věci, říká jeho kolega z reprezentace
Vrcholový fotbalista s ideálním životním stylem a
atletickou postavou? Drtivou většinu napadne…
97

Grygera se po letech vrátil do Drnovic: Mrzí
mě, že se vytratily z ligové mapy
ROZHOVOR/ Zase se podíval do Drnovic. Do
dvoutisícové obce na Vyškovsku, kde odehrál dvě sezony
a…

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY 2021
Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od
14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Kdy k volbám? Jak volit?
Koho mohu volit?

Nový systém voleb

Volební speciál

Jak funguje Poslanecká sněmovna?

Úspěšnost stran ve volbách

Složení sněmovny

Online výsledky voleb

AKČNÍ LETÁKY

kik

Globus

Kaufland

BILLA - Billa Italia

Albert Supermarket Značková kvalita za méně

10.10. - 10.10.

07.10. - 27.10.

06.10. - 12.10.

27.09. - 24.10.

06.10. - 12.10.

ANNONCE.CZ

CARS.CZ

TIPCARS.COM

REALCITY.CZ

Prádelna - hledáme člena/-ku týmu,…

Opel Grandland X servisní knížka, k…

Opel Antara 2.0 CDTi 4x4

Mutějovice, Na Příči Prodej bytu 2+kk

Montážní dělník - 13. plat (29 - 32.0…

Škoda Fabia servisní knížka, nehava…

Nissan Juke 1.2 DIG-T, ČR,1.maj

Chrudim, Hradištní Prodej bytu 3+1

Servisní technik pro servis THZ, 30 …

Škoda Fabia servisní knížka, koupe…

Mercedes-Benz Třídy E E 220 CDI, a…

Zlín, Podvesná IV Prodej bytu 2+1

Elektrikář – vhodné i pro absolvent…

Volkswagen Golf první majitel, serv…

Toyota ProAce City Van L2 Active B…

Polešovice Prodej domu

AUTOMECHANIK PRAHA - 35 000,- …

Škoda Fabia první majitel, servisní …

Toyota Avensis 2.0 D-4D, Klima, Par…

Trnava Prodej domu

Prodavačku do kožené galanterie, 2…

Volkswagen Passat první majitel, se…

Mercedes-Benz Třídy C C 220d, AM…

Plzeň, Mánesova Pronájem bytu 2+kk

Vedoucí projektu/vodohospodářské…

Škoda Fabia první majitel, servisní …

Land Rover Freelander 2,2TDi 1.MA…

Prostějov, Kostelecká Prodej bytu 3+1

Samostatný kuchař, Praha 2, 40 000…

Škoda Octavia koupeno v CZ

Ford Focus 1.6TDCi 85kW KOMBI

Místo Prodej domu
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