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KNIHY ZA VŠECHNY PRACHY
SOUMRAK HOMO
ECONOMICUS

půjček, které tento růst relativizují:
čerpáme totiž sílu z něčeho, co není
naše. Stavíme dům na písku…
Kdo četl Sedláčkovu Ekonomii
dobra a zla bude možná čekat něco
syntetičtějšího, ale forma rozhovoru, kterou autoři tentokrát zvolili, je
osobnější a čtenář jim velmi dobře
rozumí. (MT)

právě začal dostávat vlastní kapesné,
našel si první brigádu a nakládání
s penězi je pro něj ještě cizí. (Mon)

MASON Paul. Peníze nerostou
na stromech! Říčany u Prahy:
Junior, 2013, 56 s.

ŽIVOT BEZ PENĚZ
CHLUPATÝ Roman, SEDLÁČEK
Tomáš, ORRELL David.
Soumrak homo economicus.
Praha: 65. pole, 2012.

PENÍZE NEROSTOU
NA STROMECH
Zmizel přízrak krize, nebo jsme
jenom kopli plechovku plnou
červů o pár metrů dál a opět se k ní
blížíme? Co je to kritické myšlení
v ekonomii? Zahubí nás posedlost
růstem? Útlá knížečka Soumrak
homo economicus přináší odpovědi
na tyto, ale i další palčivé otázky
dnešního inančního světa. Dva
přední světoví ekonomové, Tomáš
Sedláček a David Orrell, v rozhovoru
s Romanem Chlupatým rozvíjejí
tezi, že krize nebyla dost velká na to,
abychom se z ní mohli pořádně
poučit. Nejedná se ale o klasickou
ekonomickou studii, spíše o pohled
očima ilosofa a matematika. Pohled,
na který nejsme moc zvyklí, protože
o našem světě nevypovídá zrovna
přívětivě. Žijeme ve světě, kde se
růst HDP stal mantrou, kterou
všichni opakují a upínají se k ní jako
k víře. A to i za cenu obrovských

Útlá barevná knížka Peníze nerostou
na stromech! je vhodným řešením
pro ty, kdo hledají pěkný, užitečný
a úsporný vánoční dárek, a dobrou
investicí pro každého, kdo začíná sám
hospodařit s vlastními penězi a ve
světě inancí se cítí tak trochu ztracený. Nemusí být velkým knihomolem,
aby se knížkou, která v originále
vyšla v angličtině, prokousal. Na každé straně potká barevné obrázky,
tabulky a grafy. Text je přehledně
rozdělený do krátkých odstavců a zábavně provede světem bank a účtů,
poradí, jak naspořit na vysněnou věc,
pomůže sestavit rozpočet i vyhnout
se dnešním nástrahám a rizikům
v podobě lákavě vypadajících úvěrů
apod. Na konci knížky je i krátký
slovníček s vysvětlením základních
termínů ze světa inancí. Kniha je velmi zajímavá a může se skvěle hodit
jako úvodní průvodce v nakládání
s vlastními inancemi nebo třeba jako
dárek mladšímu sourozenci, který

Mark Sundeen popisuje život Daniela Suela, který se v roce 2000 dobrovolně rozhodl žít zcela bez peněz.
V současném světě a zvláště v Americe, kde se na peníze přepočítává
většina věcí, to byl velmi zvláštní
počin, proto má Suelovo počínání
nádech zajímavosti. Hrdina knihy
svým životním stylem připomíná
poustevníky z minulosti a zároveň je
příkladem alternativní postavy současného hmotnými statky přebývajícího světa. Kniha je prostým líčením
Suelových životních příhod a evoluce jeho postojů ke světu. Když se
ve 40 letech rozhodl vzdát normálního životního stylu, nebyla pro něj
tato změna obtížná. Neměl povolání,
rodinu ani partnera. Změnil si jméno,
usadil se v jeskyni, začal se věnovat
dobrovolnické práci a přijímat to, co
mu život přinese. Čtenáře, kterého
bude bavit sledovat popis vývoje
psychologie hlavní postavy anebo
řídká období popisu Suelových cest
po Americe, kniha zřejmě nezklame.
Žádnou velkou akci nebo jiné zajímavé příhody v ní však nehledejte.
(Otakar Strunecký)
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