
Když potřebuji poradit se svými financemi, na koho je nejlepší se obrátit a proč?

poř. č. Název DD Odpověď Jméno dítěte

1 DD  a ZŠ Liptál

Většinou se snažím si o svých financích rozhodovat sama. Snažím se si kupovat jen to důležité a především to na co mám. 

Pokud ale potřebuji poradit něco ohledně svých peněz, tak se obvykle poradím s rodiči, vychovateli nebo starším 

sourozence, kamarádem. Většinou ale stejně nedám na rady ostatních a použiji svůj rozum. Jelikož mé kapesné není moc 

velké zvládnu si s ním zatím hospodařit sama. Uvidíme jak to bude v budoucnu.

Marcela 15 let

2 DD a školní jídelna Horní Čermná
Poradím se nejdříve s tetou, ale protože chodíme na školení o finanční gramotnosti vím, že nejlepší je rada finančního 

poradce.
Kristýna 15 let

3 DD se školou Bystřice pod Hostýnem
První by měli umět poradit rodiče jak s financemi hospodařit. My bydhom se zeptali v bance. Existují takoví lidé, kteří ví, jak 

to v bankách probíhá. Jsou to finanční poradci. Obrátil bych se nejspíše na ně, je to jejich práce.
Roman 14 let

4 DD, ZŠ a jídelna Kostelec nad Orlicí
Se svým kapesným mi poradí paní vychovatelka jak si mám ušetřit. Až nebudu v dětském domově a budu mít více peněz 

půjdu se poradit do banky jak se svými penězi hospodařit. Také se mohu obrátit na finančního poradce, protože penězům 

rozumí.

Radek 15 let

5 DD a školní jídelna Moravská Třebová
Nejlepší bude obrátit se na někoho staršího. Přítele nebo toho, kdo financím rozumí. Obrátím se na někoho, o kom vím, že 

mi peníze "neutopí" a budu o svýách financích mluvit pouze s někým důvěryhodným, s člověkem, který nebude rozhlašovat 

citlivé informace. A hlavně: porafdí, se, až to bude třeba.

Marika 18 let

6 DD Kralupy nad Vltavou Já bych se šel poradit za tetou, protože vím, že by se snažila udělat všechno pro mě to nejlepší. Honzík 15 let

8 DD a školní jídelna Boršov nad Vltavou O radu bych požádal finančního poradce, banku a také sociální pracovníky. Jiří 15 let

9 DD Valašské Meziříčí
Vždy když potřebuji nějakou radu ohledně financí obrátím se na tetu nebo strejdu v našem DD, kteří už mají s financemi 

nějaké zkušnosti a dokáží mi rozumně poradit. Probíhají u nás také akce zaměřené na finanční gramotnost.
Bára 16 let

10 DD Dagmar Brno Zatím se moc s nikým neradím, to málo co mám zvládnu sama. Renata 10 let

11 DD Mikulov Vezmu si úvěr v bance u "Gryngotových", můj učitel bude Harry Potter. Ale jinak se radím s dospělými, který věřím a v bance. Lukáš 13 let

12 DD Hrotovice

Podle mě by se měli obrátit na nějaké poradce, ale záleží to na naší finanční situaci. Mohli bychom se obrátit na bankovního 

poradce nejlépe u té banky, u které jsme vedeni jako klienti, protože o nás mají už nějaké informace nebo na finančního 

poradce, který pracuje na živnostenský list. A poč? Podle mě by si každý člověk měl chránit svoje peníze a  v nějakých 

situacích si sám neporadí a proto by se měl poradit s odborníkem.

Jirka 18 let

13 DD a ZŠ Vizovice V současné době na Mr. Beana, ten umí brát situaci alespoň s humorem a určitě i poradí. Simona 14 let

14 DD Lipník nad Bečvou
No jsem počítačový tip člověka, tak bych se nejdříve podíval na internet do různých blogů a poté se podíval do úryvků z knih. 

Jestliže by mi tato možnost nestačila asi bych zašel za odborníky, např. na nějakou bankovní pobočku a zeptal se na daný 

problém přímo tam, kde jsou na tento problém odborníci.

Honza 15 let

15 DD, ZŠ a Střední škola Žatec
Když si nebudu vědět rady co se svými financemi, půjdu do banky, kde budu mít účet a zeptám se finančního poradce, který 

mi poradí. Zatím mám jen kapesné 300 Kč a s tím si hravě poradím sám.
Honza 16 let

16 DD Senožaty
Teď už mám jasno. Přece firmu Partners. A proč? Protože nám jako náš partner určitě rádi finančně přispějí na letní 

radovánky u moře.
Miloš 18 let

18 DD a školní jídelna Ústí nad Labem Když se budu chtít poradit ohledně financí, tak půjdu do banky, kde si mohu peníze i uložit. Pavel 15 let

19 Dětský domov RADOST
Obrátila bych se o pomoc k nějaké starší osobě, která už má za sebou zkušenosti s financemi a dokázala se o sebe sama 

postarat. Zkusila bych také zavolat na 1188, tam vždy poradí. Možná bych zkusila finančního poradce, protože je zkušený a 

asi v tom umí chodit. Když by nepomohlo nic z toho, zkusila bych Pána Boha nebo pana Obamu.

Dominika 7 let

20 DD a školní jídelna Chomutov Obrátila bych se na finančního poradce. Poradí jak finance uložit a nebo jak investovat. Vanesa 17 let

21 DD Nepomuk Spoléhám na rodiče, známe se léta. David 14 let

22 DD Jablonné v Podještědí

V mém věku to jsou tety a strejdové v našem domově a moji sourozenci. Pokud bych byla dospělá a vydělávala si, určitě bych 

se obrátila na finančního poradce. Ten by mi poradil jak s penězi hospodařit, kam investovat, abych měla peníze na bydlení, 

pro život, pro děti, na vzdělání, na dovolenou, na další potřeby pro rodinu a hlavně abych měla finanční rezervy do 

budoucna.

Lucka 12 let

23 DD Husita, o.p.s.
Kdybych potřebovala poradit se svými financemi obrátila bych se nejspíš na finančního poradce či na nějakou banku. Ale 

když vezmu v potaz, že už ani ta rada není dnes zadarmo, nevím jestli by nebylo lepší se zeptat nějakého dobrého kamaráda 

nebo rodinného příslušníka.

Eliška 16 let

24 DD a školní jídelna Čeladná Nejlepší je se poradit s odborníkem na finance. Ten ví nejlépe, jak se dají peníze zhodnotit. Jindra 15 let

25 DD Černá Voda 
Já jako vždy, když si s něčím nevím rady mám při sobě tety nebo strejdu, kterých se zeptám, protože s tím určitě mají 

zkušenosti, takže ví co  a jak.
Lucie 14 let

26 DD Zlín
Myslím, že nejlepší by bylo, kdybych se o radu ohledně mých financí obrátil na lampárnu. Tam budou mít určitě lepší radu 

než třeba na ministerstvu financí. Po jejich radách nevím, jestli bych totiž vůbec přežil.
Petr 15 let

3. Soutěžní otázka 1.3.2012



27 DD a školní jídelna Jeseník - Lázně
Když bych potřeboval poradit, obrátil bych se na svoji rodinu, protože rodiče mají zkušenosti. Poradili by mi jak bych měl 

peníze využít a co s nimi udělat. Do banky bych se poradit nešel.
Zbyněk 15 let

28 DD Pardubice
Zavolal bych do televize Nova a oslovil bych o pomoc  pořad "Krotitelé dluhů" ti mi zaručeně  poradí a navíc se ze mne stane 

mediální hvězda.
Pepa 14 let

29 DD Kroměříž
Je vidět, že soutěž financuje finanční skupina Partners :) a v takovém případě bychom se obrátili nejspíše na nějakého 

finančního poradce nebo bankovního makléře z důvodu větší informovanosti a přehledu nabízených produktů.
Denisa 15 let

30 DD a ZŠ Hamr na Jezeře Nejlepší je zeptat se sám sebe, proč těch peněz nemám víc? Věra 14 let

31 DD, ZŠ Čtyřlístek  Planá Já bych se obrátil na mojí tetu Marušku, protože si myslím, že mi vždy dobře poradí. Pavlík 11 let

32 DD a školní jídelna Budišov

Kdybych potřebovala v budoucnosti poradit ohledně financí, zastavila bych se nejdříve u lidí, o kterých si myslím, že jim 

rozumí a nemají s nimi potíže. Mezi tyto lidi patří určitě vychovatelé dětského domova, ale jinak bych se asi obrátila na 

úřady, které by ohledně peněz měli vědět téměř vše. Spoustu zajímavostí z této oblasti se ale můžeme dozvědět i od našich 

blízkých nebo jen známých. Pak už jen stačí sesbírat všechny rady.

Nikola 17 let

33 DD Frýdek Místek Když potřebuji poradit s financemi obrátím se asi na nejbližší pobočku banky nebo se zeptám někoho kdo tomu rozumí. Eva 15 let

34 DD Semily
Raději si vše promyslím sama, lidem se nedá věřit. Snad jen kdyby šlo o veliké peníze bych se obrátila na bankovního 

poradce. 
Ivana 18 let


