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4. LEKCE

Amy: 
Když říkáš, že si chcete brát 
hypotéku… Přemýšlíte o koupi 
bytu, nebo byste chtěli stavět 
dům?

Lukáš: 
To ještě uvidíme. Koupě bytu 
je vždycky risk kvůli sousedům. 
A kolem domu je zase spousta 
práce a starostí.

Amy: 
Tak to máš pravdu. Já jsem 
vždycky snila o tom, že budu mít 
obrovský dům, jako měla jedna 
kamarádka.

Lukáš: 
Jaký?

Amy: 
Zvenku vypadal jako palác, 
krásná velká okna, nahoře 
balkon, takový ten pohádkový. 
A samozřejmě veliká zahrada.

Lukáš: 
Věřím, že to vypadalo krásně, ale 
musíš se na to dívat prakticky. 
Dokážeš si představit, jak dlouho 
trvá takový dům uklidit? A v zimě 
vytopit?

Amy: 
Asi dlouho.

Lukáš: 
A zahrada, sekání trávy, 
záhonky… To není jenom tak!

Amy: 
To máš pravdu, to není. A jaký 
dům bys teda chtěl ty?

Lukáš: 
Pokud bych měl bydlet v domě, 
tak bych rozhodně nechtěl 
kupovat už postavený ani ho 
rekonstruovat, postavil bych si 
vlastní. Všechno si můžeš nechat 
udělat na míru podle svých 
představ a potřeb. A určitě bych 
chtěl spíš menší.

Amy: 
Chápu, menší dům je levnější, 
člověk v zimě nemusí tolik topit 
a nemusí toho tolik uklízet.

Lukáš: 
To taky… A navíc na co mít 
spoustu místností, když stačí 
kuchyň, obývák, ložnice, dětský 
pokoj a koupelny. Navíc menší 
domy jsou útulnější a Kája by se 
ve velkém bála.

Amy: 
Vidíš, to je pravda, to já asi taky.

Lukáš: 
A všechno bych si tam zařídil 
hodně prakticky: žádný světlý 
nábytek a sklo, na tom je hned 
vidět špína. Ale ani moc tmavý, 
na tom je zase vidět prach.

Amy: 
Já úplně žasnu, ty jsi nad tím 
přemýšlel hodně.

Lukáš: 
To ani ne, ale z domu vím, že 
ne všechno, co vypadá hezky, je 
praktické. Mamka se pak u úklidu 
pokaždé hrozně rozčilovala. 
A protože já uklízím dost nerad, 
nechci si dobrovolně přidávat 
práci. 

Amy: 
Tak to už chápu. Za tebou si 
přijdu pro tipy, až se budu muset 
znovu stěhovat.

Lukáš: 
To klidně můžeš!
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