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Co se děje ve světě financí?
Svět financí můţe být pro někoho ţivotem ztroskotaného na neznámém ostrově
– je otázkou, jak dlouho daný člověk dokáţe ţít. Záleţí jen na znalostech a
schopnosti jich vyuţít. Dnes a denně hýbou světem financí nové a nové změny,
vyhlášky, pravidla, paragrafy…, někdy aby se v nich člověk vyznal, musí mít
pod čepicí.
Nám se zalíbil příběh, který se můţe stát kaţdému z nás. Byl jednou jeden
bohatší muţ, který se bezhlavě zamiloval. Jeho ţena však nebyla moc skromná a
nutila svého vyvoleného platit a platit. Za dovolené, auta, šaty…za vše. Penízků
ubývalo a muţ si vzal mnoho půjček. Jednu splácel druhou, aţ zjistil, ţe má
dluhů aţ nad hlavu. Ţena ho samozřejmě opustila, protoţe uţ pro ni zadluţený
muţ přestal být atraktivní a našla si jinýzlatý důl. Muţ musel začít ţít skromně,
splácet, pracovat a neztrácet naději, ţe jednou bude na účtu v kladných číslech.
Význam celé naší písně spočívá v nutnosti poukázat na to, že si nikdo z nás
nesmí půjčovat finanční prostředky na zbytečné věci, které pro nás nejsou
životně důležité. Každé zadlužení s sebou nese rizika, která nám mohou na
několik desítek let dopředu pořádně zkomplikovat život.

KRAMÁŘSKÁ PÍSEŇ – CO SE DĚJE VE SVĚTĚ FINANCÍ
V hlavních rolích: 9. třída ZŠ Myslibořice
Veronika Binderová, Jaroslav Burian, Jakub Didi, Adéla Divišová, Martin Dlouhý, Marie
Dvořáková, Eva Floriánová, Filip Chládek, Marek Jelínek, Barbora Jonášová, David Kruba,
Martin Mik, Pavel Nevrzal, Jiří Nováček, Pavel Padělek, Monika Peštálová, Tomáš Pospíchal,
Aneta Sigmundová, Matěj Svoboda, Barbora Škodová, Lukáš Štolz, Jan Vejtasa, Pavel
Vejvoda, Petr Vorel, Ivana Vrzáčková, Kristýna Weberová
 Zruinovaný muž: Marek Jelínek, exekutor: David Kruba
 ORIGINÁL: píseň Naštěstí (interpret Pavel Callta)
 HUDBA: kytara: Pavel Padělek, cajon: Marek Jelínek, klavír: Mgr. Jana Trojanová
 VIDEO: Barbora Jonášová, Tomáš Pospíchal
 STŘIH: Jan Vejtasa
 Obrazy nakreslila Barbora Škodová
Text písně nediskriminuje ženy ani nevyzdvihuje muže. Omlouváme se všem Annám, jméno se
nám hezky rýmovala a nemá nikoho poškodit. Každý si v písni musí najít to své.

Naštěstí (rozumíme penězům)
1. Ţenu potkal jsem moc milou,
peněţenku měl jsem plnou,
vzal jsem si Annu.
Nový domek, bazén, vana,
na Kanárech dovolená,
půjčku dostanu.
Není to tak fajn, kdyţ penízků zase málo mám,
byť se smějou mně,Annu rád mám!
Ref.: Neštěstí naštěstí nosí prachy,
nešetříš, nemyslíš, přijdou krachy!
V neštěstí naštěstí splatíš dluhy.
Nesplatíš? Čekaj tě bludný kruhy.
2. Nevěděl jsem, co mě čeká,
Anna na mě pořád štěká,
hlavně po ránu.
Autíčko chce po mně nové,
dovolené dlouhé, snové,
půjčku dostanu.
Jó je to tak fajn, kdyţ výplatu zase jednou mám,
půjčku splácím další půjčkou.
Ref.:
3. Annu nemám, auto vracím,
blízko uţ mám k exekucím,
uţ to nezvládám.
Šetřím, makám, volám bance,
dluhů mám teď plné rance,
ach, ty finance!
Jó, je to tak fajn, kdyţ vymahače v kuchyni nepotkám.
Byť uţ nemůţu, tak to zvládám.
Ref.:
Mám uţ jenom levnou radu,
nepůjčuj si na parádu,
neber si Annu!
Ţij si skromně, šetři, pracuj,
rady starších nezatracuj,
pozor na dluhy!
Jó je to tak fajn na účtu v kladných číslech být
a teď chvíli budu single ţít.
Ref.: 2x

