
Domov- úvaha Ludmila Němečková

Domov je pro mě místo, ve kterém trávím spoustu času. Znamená pro mě 
hodně. Je to důležitý bod mého života. Bez svého domu si to neumím představit.  
Někteří lidé mají byt jenom jako noclehárnu a někdo to má naopak. Nechtěla bych být  
někdo, kdo má domov někde na ulici, pod mostem a podobně. Někdo má zase domov 
v jednom místě a za týden zase jinde a někdo ho zase nemá třeba vůbec. Je to strašná 
představa nemít domov anebo ho mít pořád někde jinde. Proč někomu stačí domov 
v hnusném bytě plném špíny nebo někde v barabizně? Vždyť to snad není ani možné  
o tom říct, že je to domov. Domov je přece místo, kde jsem dostatek času, kde se cítím 
dobře, kde si můžu pohodlně lehnout. Ale někdo to tak třeba necítí, ale přesto ho jako  
domov nazývá. Já to bohužel nechápu.

Já mám osobně domovy dva. Jeden s mamkou a druhý s taťkou. S mámou 
bydlím na Plešivci v bytě. Je to tam moc fajn. Trávím tam docela dost času a nejvíce  
ve svém vlastním pokoji. Jsem tam snad pořád, tedy když se zrovna nekoukám na 
televizi anebo nejsem někde s mamkou v jiné místnosti. Až vyjdu ze základní školy,  
tak už můj domov s mamkou bude na současné chatě, která se teď rekonstruovala, a  
tak se mi to tam líbí víc než předtím. No a u taťky je to taky bezva. Bydlí na Horní  
Bráně a já tam teď chodím skoro pořád, ale jindy tam bývám vždy jeden víkend ob 
týden. Teď tam bývám i celý týden. Mám tam také svůj pokoj, ve kterém jsem snad 
jenom, když se učím. Jinak trávím čas hlavně v obýváku, a když je hezky, tak na 
zahradě. Všude je mi dobře, protože jsem tam doma. 

Jaké by to asi bylo, kdybych zrovna já o svůj domov přišla? Co by se stalo,  
kdybych musela bydlet někde hodně daleko? Kdybych ztratila své oblíbené věci ve  
svém pokoji? A kdybych musela bydlet někde v barabizně?

Tohle všechno si ani neumím představit. Co by to asi bylo, bydlet někde jinde,  
kde to neznám. A bez svých věcí, které často potřebuji, to by bylo úplně jiné a divné,  
protože bych si musela třeba sehnat jiné, na které bych si musela opět zvykat.  
Některých věcí, které mám, bych se zbavit nechtěla. Ale co kdybych bydlela třeba pod 
mostem? Slyšet jezdit auta, spát na dece, mít strach z toho, že by mi někdo něco mohl  
udělat. Je to strašné, když někdo tohle zažívá. Snad jenom doma se cítím v bezpečí. I  
když tam taky není vyloučeno, že se může něco stát. 

Každý by měl mít prostě domov. V krásném prostředí a s někým, koho mám 
ráda, se přece hezky žije, a hlavně tím příjemným prostředím je to právě onen domov.  
Takže každý si važte svého domova, protože je to opravdu velmi důležité místo. A 



zkuste se zamyslet, jaké by to asi bylo ho nemít.


