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Jakub Nesnídal.

Kubo, lidé Tû teì znají z poslední sé-
rie Hlasu âeskoslovenska, kam ses do-
stal, aÏ do neuvûfiitelného tfietího kola.
Jak Tû napadlo, pfiihlásit se?

No, byla taková reklama v televizi.
JakoÏe zkus to, pfiihlas se. Tak jsem si
fiekl, proã ne. To jsem pak zmínil doma
a pfii‰la ségra, která byla vÏdycky akãní.
Hned vyplnila pfiihlá‰ku a bum, bylo to. 

Mûla bych zmínit, Ïe má‰ dvû star‰í
sestry, o kter˘ch se také nedá fiíct, Ïe
by jim vystupování na jevi‰ti dûlalo
problémy. 

No to kaÏdopádnû. (smích)

Myslí‰, Ïe Tû inspirují?
To nevím, jestli bych fiekl, Ïe inspiru-

jí. Ale dûlají dÛleÏité kroky za mû.

Myslí‰, Ïe jsi tedy rodinn˘ benjamí-
nek? 

Jak kdy, jak v ãem. Ale pravda je, Ïe
vût‰inou spí‰ ‰lapu v tûch stopách.

Kdo je TvÛj takov˘ Ïivotní vzor?
Nemám Ïádn˘ vzor. KaÏdou chvilku

je to nûkdo jin˘. Podle situace.

Tak to by pro Tebe mohlo znamenat
pfiedzvûst hvûzdné budoucnosti, Ïe pÛ-
sobí‰ jako osobnost a vzor sám za se-
be.

No to je pecka! Teì to tam prosím

dej, jako Ïe jsem to fiekl sám a abych
neznûl namy‰lenû. (smích)

Kde se vidí‰ tak za 15 let?
Urãitû bych chtûl vystupovat pro

hroznû moc lidí. Takov˘ ty koncerty na
leti‰tích a tak, ale nevím, jestli to zvlád-
nu za 15 let. Ale jednou bych toho urãi-
tû chtûl dosáhnout. 

Co jsi chtûl b˘t, kdyÏ Ti bylo 6-7 let?
No já nevím, já si svoje dûtské sny

moc nepamatuji.

Taky uÏ na to má‰ vûk. UÏ uplynulo
kolik? Skoro 10 let.

Jako nûjak˘ reáln˘ sny? Ne, takov˘
ty, Ïe budu mít draka? Mû vÏdycky ba-
vilo hrát si na kovboje, vojáky a takov˘
vûci. Ale kovboj teda nemÛÏe b˘t povo-
lání… Asi.

A co bys nám fiekl o úspûchu prvního
místa v Miss Poupû?

No tak jasnû to byla párová taneãní
soutûÏ asi v páté tfiídû. Úspûch se teda
spí‰ pfiipsal mé partnerce a já jsem z od-
mûny nevidûl nic. (smích) Ale o tom
jsem asi nikdy neuvaÏoval jako o za-
mûstnání. To jsem prostû dûlal, jen Ïe
mû to bavilo a pofiád teda baví… Ale
nemá‰ vytahovat takové vûci. (smích)

Zmûnili se po soutûÏi i vztahy ve va-
‰í rodinû? Îe by si teì víc váÏili?

To ne. My jsme se teda kvÛli té sou-
tûÏi doma dost hádali, kvÛli v˘bûru
písniãek a podobnû. Hlavnû se ségrou,
protoÏe ta se snaÏila vybírat písniãky,
aby se líbily lidem, kdeÏto já chtûl pís-
niãky, co se líbí mnû. ProtoÏe, kdyÏ se
lidem nebudu líbit s tím, co se líbí
mnû, mû to pak nebude bavit, a tudíÏ
se sv˘m vystupováním zhnusím i tûm
lidem. Ale jinak se pfiístup rodiny ni-
jak nezmûnil.

No a mám jednu otázku, kterou jsem
pár lidem musela slíbit, Ïe Ti poloÏím.
Líbila se Ti víc Dara Rolins nebo Marta
Jandová?

Marta. KaÏdopádnû. (smích)

A které ses víc líbil Ty?
No to nevím. (smích) Já to asi moc

nedokáÏu rozli‰ovat, komu se líbím
a komu ne. Komu víc, komu míÀ. To uÏ
tuplem ne. TakÏe tûÏko fiíct.

No a co sis myslel o tom, Ïe Tû hol-
ky chtûly ostfiíhat?

Já jsem to zjistil, aÏ kdyÏ to bylo v te-
levizi. Ale hned kdyÏ jsme se setkali
znovu, fiíkaly, Ïe kdyÏ mû vidí zblízka,
tak by to byla urãitû ‰koda stfiíhat. TakÏe
jsem si o tom nestihl nic myslet. Vûdûl
jsem, Ïe bych se nenechal. Tro‰inku
moÏná, ale urãitû ne na krátko.

Co fanynky?
Fanynky! (smích) Tak já jsem rád za

kaÏdého fanou‰ka, kaÏdou fanynku. Za
fanynky radûji moÏná. (smích) Ale je po-
znat, Ïe od té doby, co jsem byl v Hlasu,
nechodím tak ãasto na facebook, protoÏe
nestíhám odpovídat na zprávy. Ono se to
nezdá aÏ tak moc, ale kdyÏ máte pûta-
dvacet chatÛ rozjet˘ch najednou a pofiád
vám nûkdo pí‰e, tak pfieklikávejte si to.
(smích)

A vy‰el by sis teda s nûjakou fanyn-
kou?

Ne. Mám jiÏ stálou pfiítelkyni.

Zaslechla jsem zprávy od jedné Tvé
nejmenované spoluÏaãky, Ïe jsi po
Hlasu dost namy‰len˘.

No já jsem se od té doby se spoluÏá-
ky snad je‰tû ani nevidûl…

Tak asi jinak. ¤íkala, Ïe jsi byl tak
namy‰len˘, Ïe teì uÏ to asi ani víc ne-
pÛjde.

No tak to pak jo. (smích) To je úplnû
moÏné. Ale mnoho lidí fiíká, Ïe jsem od
té doby namy‰len˘. AÈ se jdou bod-
nout! Spí‰ si z toho dûlám srandu. Ale
je to o tom, Ïe kdyÏ já nûco fieknu, Ïe
na to mám, tak na to fakt mám. Mám
jenom zdravé sebevûdomí. A to je glo-
bální problém, Ïe vût‰ina lidí má sebe-
vûdomí nízké. Anebo to, je‰tû vût‰í
ãást, dûlá, aby jim v‰ichni fiíkali, Ïe
jsou dobfií. A to já nesná‰ím. Já prostû
vím, na co mám, a tak se nebojím to
fiíct. To je celá vûc s tím, proã se fiíká,
Ïe jsem namy‰len˘. Ale rozhodnû se
má takzvaná namy‰lenost nezvedla
tím, Ïe jsem byl v Hlasu.

Co bude‰ dûlat po dokonãení ‰koly?
Co bych chtûl, nebo co bych mûl?

KaÏdopádnû, já bych chtûl b˘t slavn˘
a ideálnû bych se chtûl dokázat uÏivit
hudbou. Já prostû stra‰nû rád vystupuji
pfied lidmi. Pokud ne, tak bych mûl jít
na vysokou, coÏ se mi teda moc nechce,
ale asi to bude nezbytné vzhledem
k dne‰ní spoleãnosti. To je‰tû nevím, ale
pfiem˘‰lel jsem o fyzioterapii.

A nûjaké Ïivotné motto na závûr?
V poslední dobû se dost fiídím „Kdo si

poãká, ten je v‰ude poslední”. I kdyÏ za-
se jak v ãem. Co se t˘ãe ‰koly, je to spí-
‰e „Co mÛÏe‰ udûlat dnes, mÛÏe‰ udûlat
i pozítfií a má‰ dva dny volna”. 

Kubo, dûkuji Ti za rozhovor a aÈ se
Ti plány vydafií. 

Îaneta Alexová
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Jakub nás pfiivítal s jeho typick˘m americk˘m úsmûvem
rozené rockové hvûzdy. Jako jeho spoluÏaãka uÏ od ‰kolky
ale vím, Ïe to není jen nûjaká hraná póza, ale opravdu po-
zitivní pfiístup k Ïivotu. Mnoho lidí zaskakuje jeho neotfie-
lá upfiímnost, co se t˘ãe názorÛ na Ïivot, ale upfiímnû, je
oÏivující sly‰et nûkoho, kdo se nebojí fiíct vûci naplno.

Jakub Nesnídal 
z Drnovic u Lysic:
„Nesná‰ím hranou

skromnost”


