
Od koho je nejlepší si půjčit, když nemáme peníze?

poř. č. Název DD Odpověď Jméno dítěte

1 DD  a ZŠ Liptál

Peníze  bych si půjčila pouze od mamky nebo jiných rodinných příslušníků, které dobře znám a vím co od nich mohu čekat, 

protože vím, že to se mnou myslí dobře a především u ní se nemusím bát žádných úroků a skrytých nástrah, půjček a úvěrů. 

Kolik si od mamky půjčím, tolik ji vrátím. V případě, že bych potřebovala více peněz na dům, auto, atd., obrátila bych se o 

pomoc k nějaké známé a osvědčené bance. Určitě bych ale své rozhodnutí s někým konzultovala. 

Lucie 16 let

2 DD a školní jídelna Horní Čermná
Peníze si je nejlépe vůbec nepůjčovat, ale když je to opravdu nutné je nejlepší, když nám pomůže někdo z rodiny nebo 

dobrých známých.
Kristýna 15 let

3 DD se školou Bystřice pod Hostýnem Nejlepší je půjčit si od příbuzných, ti mají největší pochopení a dobře vás znají a vědí jestli to vrátíte nebo ne. Lukáš 14 let

4 DD, ZŠ a jídelna Kostelec nad Orlicí
Kdybych neměla peníze, tak si půjčím od své rodiny, protože vím, že si ode mě neveznou úroky. Kdyby rodina neměla, tak si 

půjčím v bance a nikdy ne u lichvářů.
Nela 16 let

5 DD a školní jídelna Moravská Třebová
Nechtěl bych si vůbec půjčovat. Těžce se pak peníze vrací. O malou částku bych asi poprosil kamaráda. No a velké peníze je 

nejlépe půjčit v bance. Málokdo totiž velké obnosy peněz půjčí.
Radim 17 let

6 DD Kralupy nad Vltavou
Tak nejlepší je si půjčit peníze od nejbližších, jelikož se nemusíme obávat, že když nestihneme termín splátky, že nás někdo 

zabije na ulici. Myslím tím vymahači dluhů, exekutoři nebo mafiáni. Nejlepší je si nepůjčovat vůbec.
Romana 16 let

8 DD a školní jídelna Boršov nad Vltavou Nejlepší je půjčit si od někoho blízkého, protože za půjčku nemusíte platit úroky jako v bance. Jiří 15 let

9 DD Valašské Meziříčí
Pokud nemám peníze tak si nepůjčuju, protože bych neměl půjčku jak vrátit. V DD mám všechno potřebné zajištěné. Pokud 

chci něco navíc musí mi na to stačit kapesné.
Stanislav 14 let

10 DD Dagmar Brno Půjčil bych si od rodiny nebo od dobrého přítele. Martin 14 let

11 DD Mikulov
Protože budu pracovat, tak budu mít peněz vždycky dost a kdyby to bylo životně nutné, tak si půjčím od toho, komu věřím 

(asi rodina).
Petr 13 let

12 DD Hrotovice
Podle mě je lepší nepůjčovat si vůbec, abych si nedělal dluhy, ale kdybych si musel půjčit, vzal bych si půjčku. Prvně bych si 

ale zjistil nějaké informace o bance, od které bych si chtěl půjčit. Určitě bych nepoužil Provident, protože si myslím, že mají 

velké úroky.

Jirka 18 Let

13 DD a ZŠ Vizovice No přece jedině od vás :) Simona 15 let

14 DD Lipník nad Bečvou Od tebe. Lukáš 7 let

15 DD, ZŠ a Střední škola Žatec Já bych si nepůjčoval od nikoho, protože si vystačím a na rozdíl od státu umím hospodařit. Kuba 17 let

16 DD Senožaty Od nikoho si už peníze nepůjčuji, protože je musím vracet. Tadeáš 12 let

18 DD a školní jídelna Ústí nad Labem Raději od nikoho, v nejhorším případě od paní ředitelky nebo tety. Filip 11 let

19 Dětský domov RADOST
Nejlepší je si samozřejmě nepůjčovat, ale když už to musí být tak já si nejčastěji půjčuji od vychovatelů, vždycky mají po ruce 

peníze. A protože má být odpověď vtipná, tak já bych si půjčila od pana Ratha, ten má peněz pod podlahou dost. Také si 

někdy půjčuji od kamarádů. 

Jana 15 let

20 DD a školní jídelna Chomutov
Myslím si, že je nejlepší, když si půjčím od své rodiny. Rodině nemusíme platit úroky a nemusíme se bát, že přijde exekutor. S 

rodinou můžeme diskutovat a popřípadě nám může s vrácením peněz počkat.
Markéta 16 let

21 DD Nepomuk Z banky určitě ne, chtějí vrátit 3x tolik, je to lichva. Kdyby to bylo opravdu nutné půjčil bych si od známých. Patrik 14 let

22 DD Jablonné v Podještědí
Peníze bych si půjčila od blízkého člověka, kterého dobře znám a on zná mě a má ke mně důvěru, že mu peníze vrátím. Nebo 

bych si vzala půjčku z banky.
Klaudie 16 let

23 DD Husita, o.p.s.
Rozhodně bych volila nějakého člena rodiny či kamaráda. Půjčit si v bance nebo v jiné instituci v dnešní době není nejlepší. 

Většinou zaplatíte 2x tolik než co jste si půjčili.
Eliška 16 let

24 DD a školní jídelna Čeladná Nejlepší je půjčit si od nejbližších přátel. Brigita 14 let

25 DD Černá Voda Od banky - zjistím si, u které je to nejvýhodnější. Lucie 15 let

26 DD Zlín Peníze bych si půjčila nejlépe od rodičů, protože vím, že žádné peníze nemají a nemusela bych je teda ani vracet. Anna 15 let
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27 DD a školní jídelna Jeseník - Lázně
Kdybych neměla peníze, půjčila bych si je od rodičů, tety nebo známých, pokud by to byla menší částka. Kdybych 

potřebovala větší částku, zašla bych si půjčit do banky. Mohla bych také prodat nějaké své věci nebo majetek do bazaru, 

abych tím získala nějaké peníze.  

Sandra 17 let

28 DD Pardubice Nejlepší je peníze si nepůjčovat. A pokud přeci, tak v rodině. Půjčka v bance znamená platit i úroky. Gabriel 15 let

29 DD Kroměříž Když už k tomu dojde je lepší si půjčit v nějaké bance, než u pochybných společností. Jitka 14 let

30 DD a ZŠ Hamr na Jezeře Nejlepší je si půjčit od někoho hodně bohatýho, protože by mu nemuselo vadit, že mu to delší dobu nebudu moci vrátit. Katka 11 let

31 DD, ZŠ Čtyřlístek  Planá Půjčila bych si od mojí tetičky zlatičký :) Terezka 8 let

32 DD a školní jídelna Budišov
Nejlépe od někoho, koho znám dobře a kdo má zároveň dostatek peněz i pro sebe, protože samozřejmě by byla hloupost 

půjčovat si od někoho, kdo sám pro sebe má minimum. Člověk není nikdy stoprocentně spolehlivý, a tak by se mohlo stát, že 

by dotyčnému nebyly peníze navráceny včas a on by pak trpěl.

Nikola 18 let

33 DD Frýdek Místek
Půjčila bych si peníze od poslanců nebo od ministrů. Ti mají peněz vždycky dost, ale předem vím, že by i je asi nepůjčili. Jinak 

mám kolem sebe lidi, kteří by mi pokud by to šlo, pomohli.
Eva 16 let

34 DD Semily Půjčím si od svého milého a z lásky mi dluh odpustí :). Ivana 18 let


