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Náš rozhovor
s Kadem McCannem, který zde v Žamberku 
strávil dva měsíce (listopad 2019 až leden 
2020) v rámci Exchange programu s partner-
skou školou z města Rice Lake, Wisconsin, USA. 
Kade bydlel u rodin Černých a Strnadových a 
chodil na žamberské gymnázium, kde pomáhal 
s angličtinou a navštěvoval tělesnou a výtvar-
nou výchovu. Několik hodin týdně navštěvoval 
i kurz angličtiny v ANIMU pod vedením Báry 
Ševčíkové a hodiny Lídy Smolové na ZŠ 28. října. 
Rozhovor s Kadem proběhl v hodině konverzace 
třídy 7. A pod vedením Mgr. Zdenky Talackové.

Jaký byl tvůj let z Ameriky do ČR?
Poprvé, když jsem letěl do ČR v červnu (pozn. 
redakce: Kade byl součástí delegace z Rice Lake, 
která navštívila Žamberk v červnu 2019), nedařilo 
se mi spát, ale podruhé už to bylo mnohem lepší! 
Letěl jsem se společností DELTA. Let uplynul velmi 
rychle, nebyly nikde žádné komplikace, pouze  
na jídle jsem si moc nepochutnal.
Co si myslíš o Žamberku? Jaké jsou rozdíly 
oproti USA?
V Čechách je rozhodně tepleji, což mě vcelku 
překvapilo. Na Žamberku se mi líbí, že je tu 
spoustu míst, která jsou snadno dosažitelná chůzí. 
To rozhodně v USA není. Tam jsou lidé línější 
chodit než tady v České republice. Ze začátku jsem 
malinko bojoval s orientací ve městě a bylo pro 
mě složité se přenést přes to, že se tu v podstatě 
nemám koho zeptat na cestu, neboť hodně lidí 
neumí nebo se stydí mluvit anglicky. Velmi často 
jsem si připadal odříznutý. Co mi tady v Žamberku 
nebylo příjemné, bylo to, že celé město bylo cítit 
nějakým zápachem, který jsem vůbec neznal. 
Netuším, co to mohlo být.

Jak tady trávíš čas, když nejsi zrovna ve 
škole? 
Většinu času jsem trávil doma, kde jsem si četl 
knížky nebo jsem si psal s kamarády z USA, pokud 
byli vzhůru. Navštívil jsem tu i kino a koncert, 

dokonce jsem byl i na pár oslavách. Například jsem 
se zúčastnil silvestrovské oslavy, kde mě velmi 
překvapilo, kolik lidí, a to i mladých, pije alkohol. 
Celkově jsem si to tu užil a myslím, že to byla zají-
mavá zkušenost.
Jak jsi strávil Vánoce v Česku? 
Byl jsem u svého host bratra Honzy Černého. 
Na Štědrý den jsme se šli projít po okolí města, 
večer jsem dostal hezké dárky, nejen od své host 
rodiny. Přišli za mnou i další kamarádi. Vánoce zde  
se slaví trochu jinak než u nás a jsem rád, že jsem to 
mohl poznat. U nás se dárky rozbalují vždy až ráno  
25. prosince. Poprvé jsem ochutnal štědrovečerní 
české jídlo.
Jaká města jsi navštívil v České republice?
Prvním místem, které jsem navštívil po příjezdu, 
byl Hradec Králové, kde jsem byl na koncertě. Dále 
jsem byl v Letohradě, Ústí nad Orlicí, Pardubicích, 
Olomouci a několikrát i v Praze se svými hostitel-
skými rodinami. Ta se mi líbila nejvíc.
Je pro tebe někdy obtížné nám rozumět, 
když se ti něco „snažíme“ říct anglicky?
Někdy ano, protože když se mě někdo na něco 
zeptá, tak ta otázka často znamená dvě věci. Takže 
se pak musím ptát: „Co? Můžeš to ještě nějak 
upřesnit, prosím?“ Ale všechny vaše otázky jsou 
v pohodě. Ale někdy je to pro mě docela zábavné.
Jaké nejhorší české jídlo jsi u nás ochutnal?
Hm, dobrá otázka. Bylo to něco jako čočková 
polévka. Ta byla taková... Ne, nechutnalo mi to.
(Paní učitelka Talacková: Ano, ona je docela hustá 
a má takové speciální účinky.)
A nejlepší jídlo, které jsi tady jedl? 
Když budeme mluvit o hlavním jídle, tak určitě 
svíčkovou s knedlíky. A jako svačinu mám nejra-
ději koblihy.
Jaká česká slova umíš vyslovit?
Pivo, Praha, dobrý den, svíčková.
Co ty a hokej?
No, přiznám se, že hokej jsem hrál jen párkrát, a to  
s rodinou pro zábavu. Byli jsme se na něj podívat v 
Pardubicích, ale není to sport pro mě, mám radši fotbal.
Jaké jsou rozdíly mezi školním systémem  
v USA a tady v Česku?
Líbí se mi, že si u nás v Americe mohu vybírat 
školní předměty, jelikož si můžu zvolit něco, co 
se mi bude hodit na vysokou školu, a nemusím se 
učit věci, které nepotřebuji. Naopak je dobré, že 
tady v Česku máte gymnázia. Že si nemusíte vybí-
rat střední už v nízkém věku a pak jít na vysokou, 
která se vám už nebude líbit.
Co chceš dělat po vysoké škole? Máš nějaké 
plány do budoucna?
Jednou bych chtěl pracovat pro Teslu nebo NASA, 
je to můj sen. Určitě bych nechtěl dělat někde  
v továrně, v Americe se práce v továrně bere jako 
ta nejhorší možnost.
Jak je to s rovnoprávností mužů a žen. 
Co si o tom myslíš?
Myslím, že v dnešní době už to není o tom, jestli 
se ženy snaží být rovnocenné mužům, ale že chtějí 
být lepší. Je pravda, že ženy dokáží spoustu věcí, 
co muži nedokáží, ale muži mají také své před-
nosti, na které jsou ženy „krátké”.
Jaký je tvůj postoj k migraci?
Myslím si, že migrace je důležitá, Amerika ji potře-

buje a já jsem s ní úplně v pohodě. Zvyšuje ekono-
mický standard země a rozvíjí ji. Například lidé 
z Mexika, proti kterým se u nás v zemi tak brojí, 
jsou tvrdě pracující lidé, kteří toho moc nechtějí, 
pouze práci a místo pro život.
Mohl bys mi říct, jestli jsou americké dívky 
hezčí než ty české, nebo je to naopak?
Záleží na vkusu, podle mého názoru dívky  
v Americe chodí více namalované než tady v ČR. 
Myslím, že se to úplně porovnávat nedá…
Jak sis užil čas, který jsi strávil v ČR? Který 
zážitek je tvůj nejoblíbenější?
Bylo to prima. Bylo zajímavé poznávat nové lidi 
a pomáhat jim zlepšovat se v angličtině a dodat 
jim víc sebejistoty v mluvení v jiném jazyce, než je 
čeština. Nejlepší zážitky mám z novoroční oslavy, 

na které jsem byl. Viděl jsem pár opilých lidí, kteří 
byli velice vtipní, obzvlášť když se pokoušeli mluvit 
anglicky, snažili se přijít na anglická slova nebo se 
je snažili najít ve slovníku v mobilu.
Měl jsi vysoká očekávání? Zklamalo tě něco?
Ne, vůbec. Jsem rád za příležitost navštívit ČR. 
Rozhodně toho nelituji. Chtěl bych tady být déle, 
ale nemůžu, protože školní systém v Americe je 
dost odlišný od toho českého a kdybych zde byl 
delší dobu, neměl bych dostatek kreditů, a tudíž 
bych nemohl pokračovat dál ve studiu ...
Plánuješ se ještě někdy vrátit do ČR?
Určitě ano. Za tu dobu, co jsem zde strávil, jsem 
si to tu dost oblíbil a našel jsem si zde pár hodně 
dobrých přátel.
Našel sis zde nějaké kamarády, se kterými 
budeš po odjezdu stále v kontaktu?
Ano, nejvíce jsem se spřátelil se třídou 6.A, se 
kterou jsem se nejvíce bavil a trávil s ní nejvíce 
času. S nimi jsem byl na všech akcích, kam mě 
pozvali, a rozhodně s nimi chci zůstat v kontaktu. 
Byla to třída, která mě nejvíce vzala mezi sebe  
a nejvíce se se mnou bavila, a proto mi budou  
po odjezdu chybět.
Co máš v plánu na těch posledních pár dní, 
které ti zbývají?
Nejdříve mám v plánu si zabalit, to mi zabere 
nejspíše celý den. Přes víkend nemám v plánu 
nic moc, ale v pondělí jedu do Prahy se svým host 
bratrem a v Praze zůstaneme přes noc až do úterý. 
A ve středu již odjíždím domů. 
(Pozn. Kade je smutný i natěšený zároveň.)
Na co se těšíš domů do Ameriky?
Rozhodně se těším na rodinu, své přátele a taky 
na jídlo. Tady jsem přišel k ledničce a musel jsem si 
překládat, co v ní je. Těším se, že až přijedu domů  
a půjdu třeba do naší kuchyně, tak si tam můžu 
vzít cokoliv a nebudu z toho mít špatný pocit, 
protože budu vědět, že je to moje. A v Americe 
máme větší ledničky:).
Děkujeme za rozhovor!


