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JELYMAN POJEDE PARTA FINŮ.
TĚŠÍME SE NA NĚJ UŽ OD LÉTA

Pokud jste na webu procházeli startovky, možná jste
si všimli, že mezi českými závodníky na JeLyManu figuruje pár jmen, která česky vůbec neznějí. Jde o partu sedmi kamarádů a týmových kolegů z Finska. Juha
Tuikkanen nám za celý tým odpověděl na pár otázek.

Jak se stane, že se parta Finů rozhodne závodit v Čechách?
Někteří z nás už párkrát na lyžařských závodech v Česku byli a chválili si, že byly vždy skvěle zorganizované. I proto přemýšlíme o tom, že
bychom objeli všechny větší závody
v Čechách, jeden po druhém, a vždy
je spojili s malou dovolenou s přáteli.
Přihlásili jste se mezi prvními. Plánovali jste výlet dopředu a čekali na
spuštění registrací?
Už v létě jsme se rozhodli, že chceme jet na běžky do Čech a nejlépe
nám do termínovky sedl JeLyMan.
Hned jak se otevřely registrace, při-

hlásili jsme se a koupili si letenky.
Celou cestu jsme si naplánovali velmi rychle. Do Prahy přiletíme z Finska už ve čtvrtek a v sobotu odjíždíme na závod.
Někteří z vás se v minulosti zúčastnili nejznámějšího závodu ČEZ SkiTour, Jizerské 50. Jak jste si tento
legendární závod užili?
Já, Ilkka a Risto už jsme Jizerskou
jeli. Moc jsme si to užili a líbilo se nám
to. Profil trati je úplně jiný, než na který jsme zvyklí z Finska. Sjezdy a výjezdy jsou mnohem větší než u nás.
Také jsme objeli pár dalších maratonů v Čechách v roce 2014 a 2015.

Plánujete v českých horách zůstat
déle?
Náš výlet bude dohromady jen na
týden, z toho 2 dny v horách. Bude
to krátké, ale o to víc se budeme
snažit si to užít naplno.
Připravujete se na závod jako profesionálové, nebo si jej jedete hlavně užít?
Nejsme (už) profíci, jedeme sem
dělat to, co nás baví – lyžovat s kamarády. Taky doufáme, že tady navážeme nějaká nová lyžařská přátelství s Čechy!
Chystáte se v následující sezóně
na nějaké další závody?
Někteří z nás se chtějí zúčastnit
letos italské Marcialongy, ale nejdůležitější je pro nás domácí závod
v Jyväsůkylä: Neljän Vuoren Hiihto.
Pořádá ho náš ski klub a očekáváme okolo tisíce účastníků. Koná se
10. března. Tímto si dovoluji všechny české lyžařské fanoušky pozvat,
aby se zúčastnili!
Umíte říct něco česky?
Pivo, jak se mas, dekuji. Není to
mnoho, ale rádi se od vás naučíme
něco nového!
A co česká kuchyně? A těšíte se na
náš oblíbený národní nápoj – pivo?
Samozřejmě, že máme rádi české
jídlo a pivo. Je milé si po závodě
sednout na pivo s kamarády a pohostinnými Čechy. Moc se na vás
v únoru těšíme!

