
MĚSTO, VE KTERÉM ŽIJU 

 Dobrý den, rád bych se vám představil. Jmenuju se Mates a je mi skoro 

šest let. Teda vlastně asi 46. Jsem totiž kocour. Město, ve kterém žiju, se 

jmenuje Praha. I když ono to vlastně není tak úplně jasné. Občas bývám i 

někde jinde – na léto jezdím na venkov, a to jsem potom asi na dva měsíce 

doma jinde, ale většinou bydlím se svou paničkou v Praze.  

 Prah je velké město – to vím, i když ho na vlastní kůži moc neznám. 

Nejčastěji se dostanu ven jenom na chvíli, to když někam jedeme autem. 

Naloží mě do přepravky a jak běžíme od domovních dveří k autu, vidím ven 

jenom chvilku, venku je pár stromů, domy a hodně aut. Párkrát jsem ale jel 

i dál. Třeba k panu doktorovi. To mě zase dali do přepravky a nesli přes 

rušnou ulici, potom kousek z kopce, a tam jsme na další velké silnici 

čekali. Panička si se mnou vždycky povídá, takže vím, že čekáme na tramvaj. 

To je taková velká věc, asi jako auto, jenže tam není tak teplo, je tam víc 

různých pachů a hodně se zastavujeme. K panu doktorovi to ale není daleko. 

Cestou od tramvaje je zase velká silnice, takže se mi cesta moc nelíbí. Ale 

zato v obchodě a v ordinaci to je něco jiného. Tam to voní všemi možnými 

dobrotami a panička mi pokaždé nějakou koupí. I když mě pan doktor pokaždé 

všelijak prohlíží a semtam taky něčím píchne, docela se mi tam líbí. Je to 

tam skoro tak fajn jako doma. 

 Ale doma je tepleji, a taky víc klid. A navíc můžu koukat na město. 

Tu část Prahy, kde bydlíme, znám dobře, protože na okně sedím skoro pořád. 

Tedy pokud nespím nebo se nemazlím. Z okna v koupelně je vidět ulice, kde 

parkují auta, a taky tam rostou stromy. Lepší je okno v obývacím pokoji. 

Z něj mám výhled na velkou křižovatku, tam se vám dějí věci: Auta jezdí sem 

a tam, světla blikají červeně a zeleně, lidi chodí, tramvaje si to drnčí – 

to je pro mě spousta podnětů. Rád se koukám, protože se pak aspoň nenudím. 

Úplně nejradši mám ale okno v pokoji u paničky. Z toho okna je totiž vidět 

do zeleně, a tam chodí lidi venčit svoje psí miláčky. Koukám, jak štěkají, 

ale nemůžou na mě. A ještě víc si užívám s holuby a jiným ptactvem. Oni si 

vždycky sednou na římsu, já sedím za sklem a číhám. Když nazraje chvíle, 

skočím po nich. Oni se vždycky leknou a uletí. Není to legrace? 

 Všechno je tady ve městě jiné než na venkově. Tam auta skoro nejezdí, 

ale zato mě tam prohání psi a můžu po ptácích skákat doopravdy, nejen za 



sklem. A je tam lepší vzduch. To se mi líbí, že se mi líp dýchá, protože 

auta mají sice hezké barvy a nenudím se s nimi, ale zato smrdí. 

 Radši jsem ovšem stejně v Praze. Mám tam svůj klid, žádné jiné zvíře 

mi nemůže zalehnout pelíšek a vždycky se mám na co koukat... a taky panička 

tu bydlí. Bez ní to není ono. A ona v Praze určitě zůstane. Vím to, protože 

o městě často mluví. Říká, že Prahu má moc ráda, že je tu spousta možností 

kulturního života. To má pravdu, ale já z toho moc radost nemám. Když si 

totiž zajde do kina nebo na večeři, bývám večer doma sám. 

 Panička taky občas jen tak přes den vyrazí do města, že prý se jde 

koukat na památky. Jak jsem pochopil, když si takhle vyjde, vždycky si 

prochází centrum a prohlíží si domy, které zná, i domy, které nezná, a 

kouká na oblohu a na dláždění a na mosty a na lidi. Vrací se většinou 

spokojená, že se jí to líbilo. Nevím, co je tak zajímavého na něčem, co už 

viděla tolikrát, ale ona říká, že se město pořád mění a pořád je v něm něco 

nového k vidění. 

 Párkrát jsem se ze zvědavosti taky chtěl podívat, jak vlastně to 

město kolem mě vypadá. Ale to jsem byl ještě malý. Bohužel jsem daleko 

nedošel. Seběhl jsem jenom do sklepa, a jak jsem tam byl v té tmě sám, 

vůbec se mi to nelíbilo. Bojím se, když panička není někde poblíž, protože 

bych se mohl ztratit nebo by mi mohl někdo ublížit. Aspoň mi říkají, že se 

to může stát. Jenomže s paničkou chodím ven jenom v přepravce, aby mě někdo 

nezašlápl nebo abych se nelekl a neutekl. A protože přepravku nemám rád, 

bojím se, že Prahu budu dál poznávat jenom koukáním a okna a posloucháním 

vyprávění mojí paničky. Ale mně to nevadí, i tak je to moc fajn město. 


