JAKUB JANDA:

Jak se skáče
do chomoutu
Povězte, cítil jste víc adrenalinu před oltářem,
nebo naopak spíš na skokanském můstku?
Myslím, že ani na svatbě, ani na můstku. Na radnici
jsem byl mírně nervózní, než došlo na ono osudové slůvko, ale jinak jsem byl v pohodě. Řekl jsem ANO a bylo
mi jasné, že couvnout se nedá. Teď jsem spokojený. Šel
jsem do toho a mám, co jsem chtěl. A mám se dobře.
Ani na svatbě, ani na můstku, kde tedy
nacházíte adrenalin? Utekl jste trošičku od
otázky.
Ten cítím v poslední době ve formuli. Jezdím nějaké
formulové závody, když je čas, a to zažívám největší
euforii, adrenalin mi lítá hodně nahoru. Rychlá auta, to
mi dělá dobře.
A vaše choť nic nenamítá?
Ona ví, že bych byl bez svých koníčků nervózní a nevyrovnaný. Takhle jsem klidnější a tolik nedivočím. A taky
dobře ví, že zbytečně neriskuji, že dělám všechny věci
bezpečně a s klidnou hlavou. Bojí se spíš, když mi špatně foukne vítr na můstku nebo jsou mizerné podmínky
ohledně sněhu nebo deště. Ale v autě mi drží palce
a prožívá všechny úspěchy a neúspěchy se mnou. Já
jsem do aut blázen, ale snažím se být na sebe opatrný.
Skáčete ale také padákem, letěl jste ve stíhačce, potápíte se, kromě skoků z můstku
děláte plno nebezpečných věcí. Vstup do manželství tedy asi nebyl tak obrovský risk.
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To určitě ne. Žijeme s Luckou skoro osm let, známe se
víc než dobře a víme co od sebe čekat. Už jsme o svatbě mluvili mockrát, jenže jednou se chtělo víc jí, pak
jsem zase škemral já, nebo nebyl čas, protože jsem skákal. Až teď jsme si řekli, že už do toho musíme praštit.
Jsem spokojený, neberu to jako riskování ani dobrodružství. Spíš jako vývoj dalších společných kroků životem. Takhle jsme to chtěli.
A jak je to tedy s tím skákáním?
Skoky nejsou adrenalin, je to zvyk, práce. Jako jde
někdo do kanceláře, prodávat do obchodu nebo roznášet poštu, já beru lyže a lezu na můstek a pak skáču.
Emoce nebo nervy musí stranou. Potřebuji se soustředit
na každý skok, na každou jeho fázi, abych se lepšil,
a ne se klepat, že se mi to líbí nebo mám naopak
strach.
Ten nemáte?
Kdepak. Po těch letech to nepřipadá v úvahu.
Ani jste se nestrachoval, že svatba neklapne?
Maličko ano. Přece jen jsem se ženil poprvé a zažíval
plno nových věcí.
Jak jste Lucku žádal o ruku? Bylo to romantické?
Pro někoho je to romantika, pro někoho kýč nebo všední věc. Já ji požádal o ruku se šampaňským ve vaně,
když jsme si dopřávali noční voňavou lázeň při svíč-

kách. Bylo mi jasné, že po tomhle nemůže couvnout.
A jak jsem předpokládal, zabralo to.

to vzala na starost, chtěla mít všechno pod kontrolou.
Ale moc jí to slušelo, úplně mě to na chvilku odbouralo.

To je vcelku neobvyklé na dnešní dobu.
To není nic proti kamarádovi, který svoji vyvolenou vzal
na procházku do hor. Ona se bála, nikde ani živáčka,
tiskla se k němu a mačkala mu ruku, až došli na palouk
v hlubokém lese. No a tam stál chlápek ve fraku, hrál
procítěně na housle a před ním byl stůl prostřený pro
dva a hořely dvě velké svíčky. Tomu říkám romantika,
na to jsem se nezmohl. Ta slečna byla samozřejmě
úplně omámená a okamžitě kývla.

A zvládla to dobře?
Bezvadně. Všechno klaplo skvěle, Lucka je perfektní
organizátorka, mělo to dokonalou režii. Aby to ale
nevypadalo, že se zbavuji povinností. Já ještě ke všemu
rekonstruoval dům, takže jsem se také neflákal a přispěl
něčím do manželství.

Prozradíte, kde jste se se svou láskou poznali?
Úplně náhodou. Na zahradě jednoho kamaráda. Já byl
puberťák, ona ještě malá holka, už je to vážně hrozně
dávno. Přišla si tam půjčit kolo a udělala takový oči…
Krásný tak, že mě to úplně dostalo. Byla to kamarádova neteř. Ale začali jsme spolu chodit asi až po dvou
letech, až když jí bylo šestnáct. No a byla z toho láska
jako trám. A vypadá to, že na celý život.
Pomáhal jste vybírat svatební šaty?
Kdepak, k tomu jsem se nehnal. Jednak zastávám tradiční názor, že ženich má nevěstu v róbě vidět až před
oltářem a jednak jsem měl plno jiných starostí. Už se
skákalo, byl jsem v plné přípravě a proto jsem až na
pár maličkostí nechal všechny přípravy Lucce. Ona si
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Byl to pro vás nezapomenutelný den?
Byl. V příjemném slova smyslu. Užívali jsme si to oba.
Už jen z toho důvodu, že se známe tak dlouho, na nic
si před sebou nehrajeme a jsme vcelku sehraní. Byla
radost se ženit…
Zažili jste nějakou veselou historku?
Plno. Bylo tam hodně přes sto lidí a myslím, že se
ani v nejmenším nenudili. Ale nemůžu je diskreditovat
tím, že budu vyprávět, jak a co jim chutnalo, to jistě
uznáte.
Ani žádný trapas nebyl?
I když to nešlo úplně podle plánu, nějaká zpoždění se
nakupila, tak pak si to svatebčané bohatě vynahradili.
Slivovička, šampaňské, vínko, dostali se rychle do pohody a užívali si.
Nevěstu vám unesli?
Podařilo se jim to, ale rychle jsem ji vykoupil, ani nestačili udělat velkou útratu.
A co líbánky? Nějaká daleká cesta za exotickou?
Když to dobře dopadne, tak na jaře. Až skončí sezona.
Já jsem horko těžko hledal termín na svatbu, natož na
líbánky. Ale dočkáme se oba. Prozatím nám musela stačit svatební noc.
Brali jste se prvního září, kdy jdou děti prvně
do školy. Co pro vás bylo horší? Usednout
poprvé do lavice nebo se postavit po boku
své vyvolené?
Někdo se do školy těší, někdo míň. Já se třeba těšil
a podobné jsem to měl i se svatbou. Rád zkouším nové
věci, užívám si nepoznané a svatbu jsem si užil se vším
všudy. Tohle datum bylo pěkné.
Jaké máte plány do budoucna?
Chci skákat zase co nejlíp a dostat se zpátky do Světového poháru. Skáču zatím jen Kontinentální pohár.
A samozřejmě si přejeme oba zdraví a štěstí.
A co rodina? Kdy uslyšíme o pokračovatelích
skokanského rodu?
Ještě je čas. Nebráníme se ničemu, necháváme všemu
volný průběh. Ale uvažte, musím být taky někdy doma,
aby se dobrá věc podařila. Teď spíš spávám po hotelích. A sám. Takže až se aspoň na chvíli zdržím
doma…
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