Obloha je zatažená. Už máte jasno, co dáte
pod stromeček?
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Vánoce se neúprosně blíží a stejně jako v minulých letech spousta lidí začne vyšilovat.
Proboha, čas letí, co já těm svým blízkým dám? A když už to pracně vymyslíte, nastane další
přemýšlení: Kde na to všechno vezmu peníze?
Udělat radost chce snad každý. Ale už ne všem je jasné, že láska se nemusí nutně dokazovat
drahým dárkem. Obzvlášť, když každý měsíc hypnotizujeme bankomat, aby ještě pár
bankovek vydal. Jak to tedy elegantně vyřešit?
Tady je každá rada drahá, zvláště když reklamy útočí na každém kroku. Prý bez toho či onoho
se neobejdeme, tahle novinka určitě rozzáří oči dětí, manželky, milenky, dědečka…
Nu což, když mám prázdnou peněženku, půjčíme si, vždyť je to tak snadné. Ostatně podle
informací nejrozšířenějšího vyhledávače Seznam.cz právě v posledních týdnech roku lidé
nejčastěji zadávají slovo půjčka a klikají na nejroztodivnější servery, které slibují peníze
hned. Ale pozor, právě to může být strmá skluzavka do pekla. Ne nadarmo říkají finanční
odborníci (tedy ti opravdoví), že půjčka není nic špatného, ale půjčit bychom si měli pouze na
věci, které přežijí dobu splácení. A trvanlivost vánočního dárku je omezená. Prvotní radost
záhy vystřídá starost se splátkami. A komu by se chtělo doplácet na loňské, nebo dokonce
předloňské Vánoce?
Přesto se Češi nepoučili a podle průzkumu společnosti Cetelem chce Vánoce financovat
úvěrem každý desátý. To, že půjčování není Čechům cizí, dokazují i poslední údaje České
národní banky, domácnosti nyní dluží něco přes bilion korun. Na každého občana tedy
připadá dluh přes sto tisíc. A to je hodně. Nejčastěji mají lidé problémy se splácením
spotřebitelských úvěrů, kreditních karet či kontokorentů, tedy způsobů půjčení peněz také na
dárky. Problémy se splácením mohou vést až k exekuci. V loňském roce jich bylo na
neplatiče vyhlášeno přes 900 tisíc. V letošním roce se očekává, že jejich počet překročí
milion.
Tudy cesta nevede. Jak si tedy pomoci? Když vezmeme v úvahu, že letos hodlá každý
v průměru obdarovat přibližně šest blízkých a za každý dárek dát kolem osmi stovek, je třeba
si připravit zhruba pět tisíc. Tak alespoň odpovídali respondenti v zářijovém průzkumu
Poštovní spořitelny a podobná čísla přinesl i průzkum společnosti Deloitte. A další zjištění

průzkumů může být i dobrou inspirací. Češi budou nakupovat ve slevách, ve specializovaných
obchodech a na internetu.
Čím začíná úspěšný nákup? Rozpočtem. Vysondujte, co by si Vaši blízcí přáli, a vše si
sepište. V mnoha rodinách píší Ježíškovi nejenom děti. Když budete mít přání pohromadě,
začněte pátrat na internetu. Slevových serverů je hodně, tady si určitě vyberete. Pokud zvolíte
konkrétní dárek, nechoďte do prvního obchodu, ale nejprve si projděte diskuse a řiďte se
radami těch, co už nakoupili. Vyhnete se tak pozdějším nepříjemnostem s reklamací a
nefunkčním dárkem. A protože čas jsou peníze, vybírejte pečlivě, porovnávejte a určitě
najdete i tu nelepší cenu. V českých internetových obchodech dnes nakupují dárky téměř tři
čtvrtiny lidí. Odborníci očekávají, že vánoční tržby internetových prodejců překonají loňský
rekord a zákazníci za zboží utratí 17 až 18 miliard korun. Je to pohodlné a bez stresu. Ale i
tady je třeba počítat s dodací lhůtou, nenechávejte tedy ani takový nákup na poslední chvíli.
Hitem letošních Vánoc prý budou tablety, pak také chytré mobily a tradičně oblečení
a kosmetika. Co však na oblíbenosti neztrácí, jsou různé logické deskové hry a knihy. Což
takhle koupit třeba hru Cashflow? Potěší a zabaví malé i velké a navíc se hráči poučí i v tom,
jak se pohybovat ve světě financí.
A když Vám ani internet nenabídne dostatek inspirace, nebo si nejste jistí čím radost udělat,
vyřešte to jednoduše. Poukázkou, dárkovým certifikátem, nebo přímo penězi. Obdarovaný si
pak sám vybere, navíc si toho může pořídit i víc, když využije povánočních slev. A pokud se
Vám příčí dát pod stromeček jen obálku, i tady existuje řešení. Zapojte svoji kreativitu
a namalujte pěkný obrázek s věnováním, vytiskněte, rozstříhejte třeba na puzzle a máte pod
stromečkem o zábavu postaráno. Jen malé varování, bankovky nestříhejte. Znehodnocené
vám je žádný obchodník nevezme a ani banka už dneska nevymění.
Ještě jedna malá rada na závěr. Pokud už se přeci jen rozhodnete zadlužit, volte možnost
splátkového prodeje, kde Vám různé společnosti nabídnou úvěr bez navýšení. Když splatíte
včas, nebude Vás to stát nic navíc.
A pamatujte, Vánoce by měly být především svátky klidu a pohody, takže před reklamou
zavřete oči i uši!

