
OSOBNOSTI A ZAJÍMAVOSTI

Každý se ho bojíme, někdo říká, že se 
ho nedožije. Ne všechny odchod do 

důchodu děsí. Jsou i tací, kteří se na něj 
těší. Že to není možné? Pan Jiří, ačkoli si 
o pár tisíc pohorší, se těší, že si konečně 
užije! Jeho příběh uvidíte v Suma sumá-
rum anebo Kde jsou mé peníze na ČT 1 
dne 1. prosince ve 21 hod.

Pan Jiří z Prahy jako téměř čerstvý důchod-
ce nestíhá. Je možné v době krize a zdra-
žování vůbec myslet pozitivně? „Jsem opti-
mista, stále se na něco připravuji, teď na od-
chod do důchodu. Všichni čekají „podzimní 
deprese“. Blíží se mi podzim života, ale já se 
na něj těším,“ dodává pan Jiří, vášnivý radi-
oamatér, který by všem ordinoval pozitivní 
myšlení. 
Užívat až do posledního dechu
„Ano, užívat si budeme,“ dodává skorodů-
chodce Jiří. Když mluví o výši svého důcho-
du, trochu se zasmuší, ale pak řekne. „Jsem 
spořivý, něco jsem si celý život odkládal, še-
třím, ale ne na ženě nebo vnoučatech. Těší-
me se, že pojedeme se ženou k moři, bude-
me se brouzdat po pobřeží a pít víno! Dů-
chod, nějakých 11 000 Kč, to by mě fakt ne-
vytrhlo. A to mám ještě. Jsou lidé, kteří pra-
cují celý život a zdaleka neodcházejí s tako-
vým důchodem jako já.“ 

Práce a zase jenom práce
„Doufám, že mě s mým prvním důcho-
dovým dnem nevyhodí,“ přemítá Jiří, kte-
rý pracuje jako počítačový expert a věří, že 
sice na jaře řádně nastoupí do důchodu, ale 
že pro jeho nepostradatelnost si ho šéf ještě 
ponechá přesčas. „Není do starého železa, je 
to chlap do nepohody, myslím si sama, že 
do důchodu by měli lidé odcházet pozdě-
ji, ne v tak dobrém stavu, jako je můj muž,“ 
dodává skoro zamilovaně po 16 letech sou-
žití manželka.
Připravit se na stáří
„Myslím si, že příprava na stáří a na důchod 
by měla začínat už po dvacítce, nedělám si 
legraci. Já jsem to tak měl, šetřil jsem, od-
kládal jsem si celý život pořád 10 % z výpla-
ty! Koruna sice slábne, ale když si v životě 
uděláte systém, tak vás žádná krize nezlo-
mí. Nemám žádné dluhy, nikdy jsem si na 
nic nepůjčoval.“
Více se věnovat blízkým
Při poslechu pana Jiřího člověk začne pře-
mýšlet, nejen o tom, jak utrácí za zbytečnos-
ti a život mu protéká mezi prsty. „Musíme se 
všichni zamyslet nad tím, co pro nás pení-
ze znamenají. Pro mě jsou důležité, ale oto-
čím každou korunu, uvažuji, za co ji vydám. 
Doporučuji změnu životního stylu, více se 
věnovat blízkým, mluvit s nimi, to nic ne-

stojí. Vím, že naše stáří bude sice skromné, 
ale máme našetřeno na nemoc, máme kde 
bydlet. A máme se rádi.“
Nespoléhám na stát
„Stát se na mě vykašle. Reformy jsou vlastně 
pořád, pořád je státní kapsa prázdná, po-
řád někdo krade. To, jak já hospodařím, to 
je moje věc, a tak se teď nemusím tolik obá-
vat důchodu. A když mě nebudou chtít už 
dále zaměstnat? Uvolním místo mladšímu 
a najdu si třeba brigádu na pár hodin den-
ně.“ „A v noci zase budeš brouzdat na rádio-
vých vlnách,“ ukončuje debatu se smíchem 
manželka.

Odchod do důchodu Odpovídá  
Ing. Tomáš Machanec, 
MBA, poradce ministra  
práce a sociálních věcí.

www.kaufland.cz/soutez

               Nakupujte a vyhrávejte! Velká soutěž o fantastické ceny! 
  Na výherce čeká 15 automobilů,  
            12 skútrů a 200 myček!

Ceny sponzorují společnosti:

Účastníkem se může stát fyzická osoba starší  
18 let. Vaše osobní údaje budou během soutěže 
náležitě chráněny podle zákona č. 101/2000 Sb. 
a po ukončení soutěže skartovány. Soutěžící 
budou o výhrách obeznámeni SMS zprávou. 
Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci 
společnosti Kaufland Česká republika v.o.s,  
ani jejich rodinní příslušníci. Soudní vymáhání 
výhry je nemožné. 

Výherci budou uveřejněni v novinách Kaufland, na internetových stránkách 
www.kaufland.cz a vyrozuměni SMS zprávou. V případě výhry myčky si 
výherce sám zajistí odvoz z prodejny Kaufland, která je nejbližší jeho bydlišti. 
(Základní informace o výhře: Vestavná myčka Whirlpool ADG 185 na 9 sad 
nádobí, šířka 45 cm. Energetická třída A, účinnost mytí a sušení A.) Úplná 
pravidla soutěže naleznete na internetových stránkách www.kaufland.cz.  
V případě dotazů můžete volat na telefonní infolinku 606 276 122 (ve všední 
dny od 9.00 do 17.00 hodin). SMS službu poskytuje Happy People, s.r.o. Cena 
odeslané SMS zprávy je 10 Kč včetně DPH. www.platmobilem.cz

Jaká jsou pravidla hry? 
Jednoduchá! Do soutěže se zapojíte nákupem  
v prodejnách Kaufland v minimální hodnotě 500 Kč 
a zasláním správné odpovědi na naši soutěžní otázku  
uveřejněnou v zákaznických novinách Kaufland  
nebo na našich internetových stránkách. 

Co musíte udělat?
V každém kole stačí zaslat správnou odpověď  
na naši otázku SMS zprávou ve tvaru KAUF mezera A, B nebo C (např.: KAUF A)  
na telefonní číslo 900 11 10. (Do SMS nevpisujte žádné další údaje, jako např. jméno či adresu.)  
Na soutěžní otázku existuje pouze jedna správná odpověď z možností A nebo B nebo C. 
Správnou odpověď můžete také odeslat pomocí online formuláře  
z našeho webu www.kaufland.cz/soutez.

Otázka pro 7. soutěžní kolo (17. – 23. 11. 2011)
Je možné v prodejně Kaufland zaplatit nákup platební kartou?
a)   Jen ve velkých městech
b)   Ne
c)   Ano

Soutěžit můžete tolikrát, kolikrát nakoupíte během soutěže.  
Účtenky si pečlivě uschovejte pro případ výhry,  
bez účtenky nebude výhra vydána. V rámci soutěže  
může účastník soutěže myčky vyhrávat opakovaně.  
V rámci soutěže může účastník soutěže  
vyhrát osobní automobil a skútr pouze jedenkrát,  
bez ohledu na to, z kolika SIM karet hrál. 

Kdy soutěž probíhá?  
SMS soutěž začíná 6. října 2011 a končí 14. prosince 2011  
a má celkem 10 soutěžních kol. 

Každá 100. SMS se správnou odpovědí vyhrává  
vestavnou myčku Whirlpool!
Každá 1111. SMS se správnou odpovědí vyhrává  
skútr Kentoya!
Každá 2222. SMS se správnou odpovědí vyhrává 
osobní automobil Škoda Octavia!

Výherci 4. kola
Auto vyhrává: Dalibor Malík, Nymburk

Skútr vyhrává: Marcel Rychtařík, Doubrava 
Myčky vyhrávají:
Eliáš Jakub, Ústí nad Orlicí; Jabůrková Darina, Praha; Juráková Irena, Litoměřice; Klindera Miloslav, Poříčany; Kramešová Anděla, 
Doubrava; Linhartová Kateřina, Úpice (2x); Novotný Michal, Praha; Podradská Petra, Trutnov (5x); Rychtařík Marcel, Doubrava; 
Sahulová Zdeňka, Mojžíš; Špulka Antonín, Frýdek-Místek; Vajziková Miroslava, Radim; Vítek Lubomír, Frýdek-Místek; Volf Martin, 
Úpice, + 1 dosud nezjištěný výherce

Eva Decastelo Aichmajerová:  „Tolik se stáří 
bojím, že mám důchodové spoření, které už 
platím od porodu syna. Najednou mě pře-
padl pocit zodpovědnosti za své stáří, nechci, 
abych byla závislá na dětech, aby se o mě 
musely starat.“

www.kaufland.cz/finance

Co dělat, když za mě zaměstnavatel 
neplatil odvody, a tak nesplňuji nárok 
na odchod do důchodu?

Pokud za mne zaměstnavatel neplatil v ně-
kterém období pojištění (laicky řečeno „od-
vody“), stále mám šanci, že se tato odpraco-
vaná doba do nároku na starobní důchod 
započítá. Musím ale prokázat, že jsem u da-
ného zaměstnavatele opravdu byl zaměst-
nán. Konkrétní postup, jak zaměstnání pro-
kázat, poradí okresní správa sociálního za-
bezpečení.
Více se dozvíte na  
www.sumasumarum.cz 


