
TÉMA TÝDNE

Mnozí z nás pamatují na velká 

růžová keramická prasátka, 

kam jsme jako děti či dorůstají-

cí dospělí házeli pětikoruny. Slav-

nostní okamžik nastal, když jsme 

po  zásahu kladívkem zjistili, jak 

velký je naspořený poklad. Málo-

kdo ale vydržel do konce. Říkáva-

lo se, že ti nejvytrvalejší našetřili 

až pět tisíc.

Další díl pořadu Suma sumárum 
aneb Kde jsou mé peníze je věno-
vaný fi nanční gramotnosti dětí, do-
zvíme se, jak se o tom děti učí v jed-
nom pražském gymnáziu, zda vů-
bec umí šetřit a  jestli také rozumí 
tomu, k  čemu je to dobré až vyros-
tou a  začnou sami hospodařit. Na-
vštívíme také rodinu, která má pět 
dětí a šesté je na cestě a vůbec, ale 
vůbec si nezoufá. Prozradí nám, jak 
oni v době krize žijí, zda mají dluhy 
a jak s dětmi mluví o penězích.
Dětí plný dům

Budeme mluvit o domě, kde je hod-
ně dětí, ale není to žádný dětský do-
mov. Bohužel, žijeme v  době, kdy 
dvě děti v  rodině už jsou luxusem 
a  jedno se stává normou. Vše se 
snažíme svalovat na  peníze, na  to, 
že více dětí neuživíme tak, aby měly 
takzvaný dostatek. Ale co je to do-
statek? V  rodině manželů Bohuno-
vých je ovšem dostatek všeho – 
dětí, smíchu, pláče, botiček, tašek, 
jogurtů, postelí i kartáčků na zuby.
Bez televize

Malebný domeček ve  svahu evoku-
je francouzský venkov, patina sta-
ré omítky dodává domu romantický 
šmrnc a  co na  tom, že ji nikdo více 
než padesát let neobnovil? „Měli 
jsme štěstí a  málo peněz, ale chtě-
li jsme do  vlastního někam do  pří-
rody. Náhoda tomu chtěla, že jsme 
náš byt vyměnili za  tento dome-
ček. Pán, co v něm bydlel, byl už sta-

rý, zmáhaly ho schody a nám to ne-
vadilo, že budeme každý den běhat 
tři patra. Máme to jako posilovnu,“ 
směje se paní Bohunová a  pohla-
dí si bříško, kde se ukrývá další po-
tomek, který do  rodiny zanedlouho 
přibude. „Všechny naše děti žijí tak 
nějak pospolu, ani se moc neperou, 
možná je to i tím, že nemáme televi-
zi a místo toho jim večer čteme po-
hádky,“ říká mladá paní, ze které vy-
zařuje naprostý klid i ve chvíli, když 
kolem různými směry pobíhá pět 
zvědavých dětí.
Reklama za všechny prachy

„Díky tomu, že nemáme televizi, děti 
nemají ani přehnané nároky na  to, 
co by si přály, neútočí na  ně vše, co 
musí mít, a  jsou docela rozumné, 
když jim děti ve  škole předhazují, 
že nemají to či ono. Mluvíme s nimi 
o hodnotách, které se penězi nedají 
zaplatit. Třeba, že jsme hodně spolu, 
zajímáme se jeden o  druhého. Děti 
se učí šetřit, každé má „své“ korunky 
různě schované, a  když něco chtějí, 
tak si to koupí. Jsou to ale drobnos-
ti a  peníze dostávají za  pomoc, po-
chopitelně úměrnou jejich věku. Je 
jasné, že to, že jich je pět, hraje roli, 
ale když jede – většinou táta na vel-
ký nákup, tak jezdí s  ním a  tuší, jak 
moc vše stojí. Neutrácíme za  ne-
smysly, za  zbytečné oblečení, dům 
máme zařízený účelně, ale každé-
mu se u  nás líbí, hlavně když se se-
jdeme u  velkého dřevěného stolu. 
Na kvalitním jídle nešetříme, to je je-
diné, a taky vlastně na botách ne, to 
se ošidit nedá. Děti mají největší ra-
dost, když vyrazíme na výlet do Pra-
hy. Je to od  nás dvacet minut auto-
busem a  jsme vždy takový malý zá-
jezd. Projdeme se centrem, každý 
si dá oblíbenou zmrzlinu a  potom 
rychle domů, k nám na „venkov“, kde 
na  kopcovité zahradě je dětem po-
dle nás stejně nejlépe.“

Nic netajíme

„S  dětmi řešíme problémy, které se 
týkají i  toho, co náš domeček sto-
jí. Vědí – i  ti malí tříletí a  čtyřletí 
chlapci, že světlo a teplo není samo 
od sebe, ale že proto je tatínek dlou-
ho v  práci, abychom třeba v  zimě 
nezmrzli jako Janinka z  Karafi áto-
vých broučků. Děti se samy o  vše 
zajímají a  nejstarší syn Johan mi už 
dokonce pomáhá doma „s  podni-
káním“. Rozhodla jsem se manželo-
vi pomoci s  domácností, a  tak jsem 
si dole v  domě pořídila prádelnu 
a  mandl. Lidé začínají chodit a  my 
doma vlastně pořád voníme čistým 
prádlem. Johan je rád, když mi může 
pomoci prádlo odnést, a  cítí se pak 
před mladšími sourozenci „důleži-
tější“. Děti tedy vědí, že i  maminka 
má práci, že je vše dražší, že se něco 
děje. Často i  přijdou a  samy mi na-
bízejí své ušetřené korunky, ale je 
zvláštní, že všechny jsou vychová-
vané stejně, a  přitom je mezi nimi 
i  jeden skrblíček. Takový malý mini-
str fi nancí. Ten se nerad dělí o coko-
li,“ směje se maminka s nadhledem.

Dům

„Děti vědí, že náš dům bude potře-
bovat opravu, že je to drahá záleži-
tost. Někdy se ptají konkrétně tak, 
že jim ani neumím odpovědět. Vě-
říme, že říkat jim pravdu úměrně je-
jich věku se vyplatí. Nemáme dluhy, 
nechceme, aby si je dělaly naše děti.“
Příběh rodiny, která i  v  době kri-
ze neuvěřitelně funguje. Vše uvidí-
te v pořadu České televize Suma su-

márum aneb Kde jsou mé peníze 

spolu s  příběhem mladého učitele 
matematiky, který učí na  pražském 
gymnáziu a  někdy se velmi diví, co 
studenti vyprávějí o své fi nanční gra-
motnosti. Jak on sám zvládá svou ro-
dinnou gramotnost, za co utrácí, čím 
si musí přivydělávat, aby uživil svou 
rodinu, a  také zda se ve  školách ta-
kový předmět učí. Dívejte se v nedě-

li 20. května na ČT2 od 19:00 hod.

Více na www.sumasumarum.cz, 
www.sumasumarum.eu a 

Měly by děti dostávat kapesné?

Kapesné by mělo dítě začít dostávat 
nejpozději tehdy, když jde do  školy. 
Jeho výše záleží na  fi nančních mož-
nostech rodiny. Důležité je se předem 
domluvit, k  čemu bude dítěti kapes-
né sloužit a  co mu budou platit rodi-
če. Kapesné má ve  fi nančním vzdělá-
vání dětí velkou roli. Učí děti, jak s pe-

nězi vyjít a  také, jak spořit. Vždy by 
měla být výše kapesného o něco vyšší, 
než jsou nutné výdaje dítěte a to pro-
to, aby dítě mělo šanci spořit. Ideální 
vzorec pro spoření je odložit každou 
pátou korunu.

Děti a spořeníDěti a spoření

Odpovídá Odpovídá 
Michaela Svobodová, Michaela Svobodová, 
manažer obchodní manažer obchodní 
sítě a lektor obchodní sítě a lektor obchodní 
sítě ZFPA a.s.sítě ZFPA a.s.

www.kaufl and.cz/www.kaufl and.cz/
fi nancefi nance

Zbigniew Czendlik: „Peníze jsou pozemská záležitost a nedá se bez 

nich na zemi žít, jen si myslím, že je bohužel doba, kdy se jejich hod-

nota přeceňuje. Bylo by dobré učit už malé děti znát hodnotu peněz 

tak, aby se v dospělosti nedostávaly do spirály dluhů.“

Knihu můžete zakoupit ve vybraných 
OD Kaufl and, které mají v nabídce sortiment knih.

Nevinná Rebecca se znenadání ocitá 

ve  víru vášní i  klamu. Její poklidný ži-

vot se změní ve  chvíli, kdy se stane dvorní 

dámou královny Viktorie. U  dvora jsou in-

triky na  denním pořádku, a  než se nezku-

šená dívka naděje, je proti své vůli vtažena 

do nebezpečných pletich. Nade všechny vy-

niká královnin nejlepší zvěd: vtipný, okouz-

lující markýz Rupert St. John. Při setkáních 

s ním je Rebecca jako omámená, neboť jeho 

mužnost a pohlednost jí berou dech…

Johanna Lindseyová: Johanna Lindseyová: DarebaDareba
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