
První žena na kole kolem světa - Annie Londonderry  (1870–1947 )

První  ženou,  která  na  bicyklu  v  letech
1894 -  1895 obkroužila  zeměkouli,  byla
Annie  „Londonderry“  Cohen  provdaná
Kopchovsky.  Narodila  se  jako  Annie
Cohen v Rize a ještě jako dítě odcestovala
s  rodiči  do  USA.  Na  cestu  kolem světa
odstartovala  25.  června  1894  v  Bostonu
před  davem  500  lidí.  Jejím  cílem  bylo
objet zeměkouli v čase 15 měsíců. 

Název Londonderry patřil firmě, která cestu sponzorovala s podmínkou, že Annie
bude cestovat  jejím jménem.  Po cca  4  tis.  km byla  Annie  natolik  vyčerpaná,  že
uvažovala o návratu. Za několik dní se však zotavila a došla k zásadnímu rozhodnutí.
Odložila  příšerný  korzet  a  dlouhou  vlající  sukni.  Oblékla  si  pánské  podkasané
kalhoty sahající pod kolena. Svůj ženský 42 liber vážící bicykl Columbia zaměnila 
za pánský Sterling vážící pouhých 21 liber (9,5 kg).  Kvůli zimě stočila směr své
cesty více na východ a poté už směřovala do Evropy. Do francouzského Le Havre
připlula 3. 12. 1894. 

Všude musela navštívit americké konzuly, aby
měla  doklad,  že  v  té  zemi  byla.  Z Paříže  se
přesunula  na  jih  země,  pak  parníkem  přes
Středozemní moře do Egypta. Pak pokračovala
do Jeruzaléma, do současného Jemenu a přes
Ceylon stále na východ až do Singapuru. Přes
Koreu se dostala do Japonska a z Jokohamy se
plavila lodí zpět na americký kontinent do San
Franciska,  pokračovala do Los Angeles a na
sever do Denveru. 

Do Bostonu dorazila s velkou slávou 24. září
1895, opravdu 15 měsíců poté, co ho opustila. 
I přes kritiku, že cestovala více s kolem než  
na  něm,  dokázala,  že  byla  impozantní
cyklistkou. Nebyl to jen fyzický výkon, nebyla
to  jen  zkouška  psychické  odolnosti  
a odvahy ženy, byl to test schopností postarat se v tehdejším světě sama o sebe. Její
výkon byl později popsán v listu N. Y. World jako „jedna z nejpozoruhodnějších cest,
kterou kdy podnikla žena“. 

Částečně upravené citace jsou vybrány z článku na 
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