Na tento rozhovor jsem si pozvala svého kamaráda, studenta
maturitního ročníku na berounském gymnáziu a momentálně hlavně
hokejového hráče ve Finsku, Samuela Chrenku.
Jak jsi začal s hokejem a kdo tě k němu přivedl?
,,K hokeji mě přivedla moje mamča, což není úplně obvyklé, ale právě
ona hrála hokej za Beroun, kde byl i jeden z prvních týmů v ženském
hokeji. Moje začátky byly taky v Berouně a trénoval tady i můj děda.”
A tady jsi hrál dokdy?
,,Do 8. třídy a pak jsem se přesunul na Kladno.”
Můžeš mi říct, jak dlouho jsi ve Finsku?
,,Teď je to druhá sezóna, takže kolem 2 let.”
Proč sis vybral zrovna Finsko?
,,No, byl to asi vždycky můj sen, hrát někde za hranicemi a všechny
tyhle severské země jsou dost oblíbené, i od nás z týmu šlo několik
kluků do Finska a Švédska. Navíc je tady obecně určitě větší šance
někam to dotáhnout než v Česku.”
Je pro tebe náročné být takhle daleko od rodiny a kamarádů z
Česka?
,,Určitě, vždycky se domů na všechny těším, ale zároveň se těším i
zpátky, protože máme super kolektiv. S rodiči si dost voláme, hlavně s
mamčou jsem v kontaktu často. A náhodou je se mnou v týmu a na bytě
Štěpán, ten je taky z Česka, takže si nepřijdu úplně mimo domov a sám.
Mezi Finskem a Českem jsou určitě nějaké rozdíly, čeho si všímáš
nejvíce ty?
,,Tak určitě lidé jsou jiní, Finové trošku vypadají, že je jim všechno jedno
a jako by neměli emoce, oni je mají, ale občas to tak moc nevypadá.
Také jim jdou vážně všechny sporty. Mají i jeden, který jsem do teď
neznal. Jmenuje se padel a je to něco mezi tenisem a squashem, hraje
se to v takové aréně nebo kleci a to mě moc baví. Pak asi školství je tu
jiné, určitě mají méně hodin a je to trochu podobné Americe,v tom, že si

vybírají předměty a specializují se na ně, což je mi dost sympatické a byl
bych rád kdyby to tak bylo i v Česku. Taky tedy pijí určitě víc alkoholu a
neexistuje tu "jít na jedno", oni když jdou pít, tak fakt pořádně. A ještě
ceny jsou tu o dost vyšší.”
A jak to máš vůbec s návratem do Česka?
,,Náhodou přiletím už teď v neděli, kvůli reprezentaci budu hrát za
Česko. Náhoda je, že budeme zase hrát proti Finům, takže se bohužel
ani nepodívám nikam jinam, protože se bude hrát ve Finsku. Pak
přiletím ještě na Vánoce, ale to asi jen na týden.”
Jakto že nehraješ se svým finským týmem?
,,No, když se hraje takhle za reprezentaci, tak hrají státy proti sobě, a já,
jelikož jsem občan České republiky, budu hrát za Česko.”
Nakonec bych se chtěla zeptat, jak to máš se školou? Co maturita?
A jak k tobě přistupují učitelé?
,,Díky bohu mi vycházejí v rámci možností docela vstříc. Nikdo nemá
problém s tím mě klasifikovat, pokud napíšu testy na konci pololetí. S
výpisky mi dost pomáhají spolužáci a i díky nim vím, co zrovna probírají,
takže se snažím si o tom něco najít. Kvůli maturitě se pak budu asi i
vracet dřív, ale strach z ní moc nemám, knížky tady čtu a s maturitními
otázkami mi taky pomáhají spolužáci.”
Moc ti děkuju za rozhovor a už se těším až se v prosinci uvidíme.
Měj se krásně a užívej si Finsko!

Rozhovor připravila Martina Salačová

