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4. LEKCE

Amy: 
A v čem je problém? Nejsou 
volné byty? Nebo je to drahé?

Lukáš: 
Něco jsme našli, ale nic, co by se 
líbilo nám oběma.

Amy: 
Co si představujete?

Lukáš: 
Mně by stačila garsonka, ale Kája 
chce do něčeho většího, 2+kk 
nebo 2+1. Já chci být samozřejmě 
v centru, kvůli škole, kultuře a 
tak. A nevadí mi paneláky. Ale 
Kája, která je z vesnice, chce zase 
víc do přírody, kde je větší klid: 
sídliště a paneláky nesnáší. 

Amy: 
Takže hledáte nějaký 
kompromis…?

Lukáš: 
Přesně tak, navíc Kája má kočku 
a najít něco, kde ti majitelé dovolí 
domácího mazlíčka, je teď celkem 
těžké. Taky chceme, aby tam už 
byla trouba, pračka i lednička 
a nejlíp i nábytek, abychom 
nemuseli nic kupovat. 

Amy: 
Chápu, to se nedivím, že je těžké 
něco najít.

Lukáš: 
A zároveň nechceme nic drahého 
– chceme šetřit a za pár let si vzít 
hypotéku na něco vlastního.

Amy: 
Ahoj! Ještě pořád prohlížíš 
inzeráty na byty?

Lukáš: 
Jo, vážně už se s Kájou chceme 
přestěhovat, ale pořád nemůžeme 
najít nic vhodného. Už začínám 
být zoufalý.

Amy: 
To chápu, já jsem ráda, že jsem 
tehdy našla ten byt, kde teď 
bydlím. Není velký, jen 1+1, ale 
úplně mi to stačí… Já stěhování 
nesnáším, je to samé balení, 
uklízení, práce, zařizování. Takže 
když to jde, jsem prostě ráda na 
jednom místě.

Lukáš: 
Tak to já to mám naopak, za 
poslední čtyři roky jsem se 
stěhoval třikrát a hrozně mě to 
baví. Vždycky jsem bydlel na 
studentském bytě, poznal jsem 
nové lidi a oblíbil si nová místa.

Amy: 
Ale to se musíš pořád balit a pak 
vybalovat… Já mám hrozně moc 
věcí…

Lukáš: 
Musíš to brát jako já, každé 
stěhování jsem bral jako 
příležitost uklidit si v životě, 
zbavit se nepotřebného. To jsem 
navíc vždycky daroval na charitu: 
oblečení, knížky, nádobí… Takže 
jsem měl i dobrý pocit… Po pár 
stěhováních se všechen můj 
majetek vejde do tří krabic, takže 
se můžu stěhovat třeba každý 
měsíc! Ale teď je to jiné, protože 
chceme s přítelkyní bydlet spolu, 
jen my dva. Spolubydlení se 
studenty je super, je to zábava, 
člověk navíc ušetří. Ale chceme 
víc soukromí.

V 4.1 Hledám bydlení
 Délka videa: 02:17


