
ANNONCE.CZ

Svářeč CO2 / 1 směna (30 - 33.000 …

Ostraha prodejny Penny Market, 17 …

Řidiči, 26 000 Kč

Projektový manažeři, 30 000 Kč

Řidiči MKD, 25 500 Kč

Dělníci v oblasti výstavby budov, 17…

Montér strojů, 30 000 Kč

Řidiči, 30 000 Kč

+ PODAT INZERÁT

CARS.CZ

Ford Mondeo

Škoda Superb servisní knížka

Ford Mondeo první majitel, servisní…

Škoda Octavia koupeno v CZ

Volvo XC90 nové vozidlo, servisní k…

Renault Megane první majitel, servi…

Renault Scenic první majitel, servis…

Renault Scenic koupeno v D

+ PRODAT AUTO

TIPCARS.COM

Škoda Fabia 1.0 TSI, Serv.kniha, Te…

Kia Rio 1.25 CVVT, ČR,1.maj

Volvo V60 1,6 D2 Business GPS DPH

Nissan Qashqai 1,6 DIG-T ČR,1.MAJ,…

Toyota iQ 1,0 VVTi Automat,Alu,Kli…

Mitsubishi Outlander 2,2 Di-D ČR,4…

Ford B-MAX 1,0 EcoBoost Titanium

Volkswagen Caddy Maxi 2,0 MPI C…

+ PRODAT AUTO

REALCITY.CZ

Zlín, Lorencova Pronájem bytu 1+kk

Lutonina Prodej domu

Brumov-Bylnice, Rozkvět 709 Prode…

Zlín, Lorencova 3791 Pronájem byt…

Zlín, Lorencova 3791 Pronájem byt…

Bělov Prodej domu

Všemina Prodej bytu 2+kk

Zlín, Lorencova 3791 Prodej bytu 2…

+ PRODAT NEMOVITOST

ZMĚNIT
REGION

ZPRÁVY PODNIKÁNÍ SPORT NÁZORY MAGAZÍN TIPY MIMINKA O DENÍKU VOLBY PRÁCE SOUTĚŽE

FOTBAL FORTUNA:LIGA HOKEJ FLORBAL OSTATNÍ SPORTY FOTBALOVÉ VÝSLEDKY KAM ZA SPORTEM

ZÁPISNÍK LUBOMÍRA HOTAŘE

PRAVDA A LŽI: Deník přináší odpovědi na nejčastější otázky o koronaviru

V Chebu jsem byla opravdu dojatá, přiznává dálková
plavkyně Bernardová
20.9.2021

Sportovkyně Abhejali Bernardová je první Češkou, která dokončila
náročnou plaveckou výzvu Oceans Seven.

Abhejali se z Anglie vydala až do Prahy. | Foto: Foto: Archiv A. Bernardové

Předplaťte si Deník.cz na jeden rok a získejte jedinečné výhody. Nyní ve vánoční

slevě a navíc s řadou benefitů. Více zde.

20.9.2021

Abhejali Bernardová, Cheb, Lamanšský průliv, Francie, Praha, Zlín, Jesenice,

Belgie

HLAVNÍ ZPRÁVY

Barbora
Hájková
Krajská reportérka
Napište mi

10
fotografií
v galerii

›

Závod si užívám a vnitřně mi dává ohromnou radost, říká chebská rodačka a

triatlonistka Abhejali Bernardová (44) ze Zlína, která letos 13. září podruhé

přeplavala kanál La Manche a poté se z Francie na kole vydala do Chebu.

V západočeském městě bicykl odložila a po vlastních nohách se vydala do

180 kilometrů vzdálené Prahy. Celkem sportovkyně urazí neuvěřitelných

1100 kilometrů.

Deník s ní hovořil, když běžela kolem chebské přehrady Jesenice. „Cítím se

dobře. První den po plavání mě bolely ramena a ruce, ale v těch dalších dnech

se všech zregenerovalo. Teď mě bolí jen trochu nohy,“ sdělila s úsměvem.

Když Bernardová dorazila do Chebu, byla dojatá. „Dojalo mne to více, než jsem

si vůbec myslela. Byla jsem spokojená a cítila naplnění. Dávalo mi smysl, že

jsem jednu část triatlonu zakončila právě zde,“ popsala.

Po dlouhé a náročné cestě pak prý ani sama nemohla uvěřit, že už je tak daleko.

„Urazila jsem něco málo přes devět set kilometrů a za tu cestu se toho tolik

událo,“ poznamenala.

Když Abhejali plavala přes La Manche, voda měla 17 stupňů. „Nebyla zrovna

teplá, paradoxně mi ale byla větší zima na kole. Když jsem třeba v pět ráno

vyjížděla, bylo pouze devět stupňů,“ vyprávěla.

Mile ji překvapila Belgie, kde jsou lidé a řidiči k cyklistům přátelští. „Cyklista je

stejně důležitý účastník silničního provozu a lidé na něj berou ohledy. Cítila

jsem se tam opravdu bezpečně , krásně se jelo i přes velká města,“

pochvalovala si.

Bernardová rovněž řekla, že během tréninku nemohla nad dlouhými

vzdálenostmi, které ji čekají, raději moc často přemýšlet. „Byla to až strašidelná

představa,“ smála se.

Česká Trojkoruna

Plavkyně La Manche úspěšně přeplavala už před 10 lety. V roce 2018 se pak

stala 1. Čechem a 10. člověkem na světě, který dokončil výzvu Oceans Seven,

sedm obtížných dálkových přeplaveb po celém světě. Je také zatím jedinou

českou držitelkou takzvané Trojkoruny dálkového plavání.

Na množství nehleďme. Chebský hrad o víkendu
hlídali četníci

PŘEČÍST ČLÁNEK ›

Na Chebsku vykolejil turistický vláček, zraněny
byly dvě děti

PŘEČÍST ČLÁNEK ›

FOTBALOVÉ PERLIČKY

ZAJÍMAVOSTI Z FOTBALU

Věřte nevěřte. Mladík snil o
gólu na Letné, po letech Spartu
vážně zostudil

7

Okresní přebor: Sen dohnal
Kužela k veterináři. Pak dal
jesle Messimu

5

Nedvěd má titul nejvíce
uznávaného hráče. A nenávist?
Řepka porazil Krmenčíka

6

Kladiváři rezaví. Kouč kritizoval
smolaře Coufala, West Ham
hledá cestu z krize

5

Jenáček: Odjezd Mamčicse na OH by byl
oslabení. Prázdnou marodku nepřeceňuje
Na závěr pondělního tréninku s Berany piloval speciální
formace, v průběhu dopoledne upozorňoval…

18

Zábojník o MS i životním roce: To, co se teď
děje, je místy až neuvěřitelné
Znovu vylepšoval své dosavadní maxima, přepisoval
české rekordy a rval se o finále. I když do něj…

4

Trenér juniorky Beranů Jurík: Zaslouženě
jsme vyhráli, chceme být v TOP 12
Favorita z Plzně evidentně zaskočili. Vždyť mu připravili
teprve čtvrtou letošní prohru,…

45

Ve Slavičíně se uskuteční ukázkový trénink
fotbalových brankářů
V pondělí 27. prosince proběhne na umělé trávě ve
Slavičíně – Hrádku ukázkový trénink. Pro…

Prvenství ve Štědrovečerním běhu obhajují
Vojtěch Sýkora a Renata Hubáčková
Už 33. ročník silničního městského Štědrovečerního
běhu pořádají v pátek 24. prosince v…

2

Expert Deníku Sadílek: Feynoord – Ajax?
Šlágr v Ostravě byl zajímavější i lepší
Bývalý fotbalista a trenér Stanislav Sadílek, který je
dědečkem záložníků Lukáše (1. FC Slovácko)…

52

Štěpánský běh ve Zlíně bude!
Pravděpodobně se ale poběží intervalově
Štěpánský běh ve Zlíně se letos poběží. Uskuteční se
v tradičním termínu na druhý svátek vánoční…

Ve Štítné nad Vláří pořádají Běh Štědrým
ránem
Rodina Martinátová pořádá v pátek 24. prosince ve
Štítné nad Vláří-Popově Běh Štědrým ránem.…

Výběr kraje v plné síle. Pozvání nikdo
neodmítl, těší Jugase. Co je v tombole?
ROZHOVOR/ Po příjemné letní akci se vrací k tradičnímu
vánočnímu termínu. Ve sportovní areálu…

100

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

OSTATNÍ SPORTY
Ve Slavičíně se
uskuteční ukázkový
trénink fotbalových
brankářů

OSTATNÍ SPORTY
Prvenství ve
Štědrovečerním běhu
obhajují Vojtěch
Sýkora a Renata
Hubáčková

OSTATNÍ SPORTY
Štěpánský běh ve
Zlíně bude!
Pravděpodobně se
ale poběží
intervalově

ČTENÁŘ REPORTÉR

Sbírka na automobil pro pečovatelskou
službu Dotek. Přispět můžete i vy

Houbaření ve sněhu? Paráda,
penízovka sametonohá ve sněhu září
už z dálky

Chcete tady mít zveřejněný svůj
příspěvek?

Posílejte ZDE

ZPRÁVY ODJINUD

KONDICE
Plňte si svá přání –
nejen o Vánocích 2.
díl: Pohledem…

KONDICE
Hýbejte se přes
vánoční svátky

DŮM A ZAHRADA
Nejzajímavější
vánoční tradice z
celého…

DŮM A ZAHRADA
Černá koupelně sluší.
Kde a jak ji použít?…

TN.CZ
Evropské státy se
bojí omikronu,
zpřísňují drasticky…

TN.CZ
Tereza H. už má být v
Česku. Údajný návrat
ale provází…

CELEBRITY
Dávno před
Nedvědem a velkou
slávou: Dara Rolins
prorazila v pouhých
11 letech

CELEBRITY
Pilulka od Pfizeru
slaví úspěch,
zvládnout má i
omikron

CELEBRITY
Slováček měl
Gelemové
vyhrožovat smrtí:
Nechal jsem se
unést, hájí se
hudebník

CELEBRITY
Ondřej Brzobohatý
už prý není s
Taťánou, propálil to
blízký člověk od
Havla
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