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Den po konci světa
Probuzení. Je 22. prosince 2012 a Tomáš se probouzí do dne, který už neměl přijít. Jako obvykle
zvoní v ložnici jeho domu budík německé výroby, pardon, německé značky, ovšem vyrobený v Číně.
Sahá po svém mobilním telefonu, aby zkontroloval nové emaily, prochází svou zeď na Facebooku,
kontroluje stav svého běžného účtu a čte si novinky z domova i ze světa. Politika, ekonomika, sport,
počasí, celebrity, tragédie a další důležité věci, které Tomáš neovlivní. To vše, aniž by se po probuzení
musel pohnout z postele, to vše v jeho telefonu.
Ranní hygiena. Tomáš zklubne tabletky, co mu lékař předepsal, rozsvěcí světlo a jde rovnou do
koupelny, aby absolvoval svůj ranní rituál. Voda teče, světla svítí, kartáček i zubní pasta jsou na svém
místě. Svou roli si odehraje i holicí strojek a třeba ručník, který rovnou putuje do pračky.
Snídaně. Tomáš nemusí vyběhnout na zahrádku vykopat si mrkev, ostatně, stejně je zahrada
zamrzlá, nemusí do kurníka pro vajíčka, nemusí prakticky nic – jen otevřít lednici, která proti
očekávání chladí, a vybrat si, co všechno dnes spořádá. Dokonce může posnídat jídlo, které se pěstuje
tisíce kilometrů od jeho domova a on je přitom má před sebou, čerstvé, v teple svého domova. Čaj
z Cejlonu nebo banán z Afriky není jen pro vyvolené.
Cesta do práce. Tomáš se odebírá do své garáže a startuje své auto. Za pár kilometrů se bude
objednávat do servisu, k čerpací stanici bude muset ještě dnes – i ta je kupodivu otevřená. Cestou
Tomáš kupuje víno na večer – tak neobyčejný den bude potřeba zapít. V práci probíhá vše standardně,
Tomáš sedí za svým počítačem a komunikuje s půlkou zeměkoule. Facebook, skype, maily, telefonáty.
A co dál? Mohli bychom dále sledovat, co Tomáš dělá, co všechno funguje, na čem všem závisí
jeho komfort. Pojďme ale znova od začátku a sledujme, komu všemu Tomáš v tento neobyčejně
obyčejný den navýšil zisky. Tomáš během svého dne podpořil ekonomiku měrou vrchovatou –
energetika, elektronika, bankovnictví, reality, zpravodajství, informační technologie, vodovody,
kanalizace, farmacie, drogerie, zpracovatelský průmysl, zemědělství, import, autmobilový průmysl,
petrochemie, potravinářství, telekomunikace atd. Ten den „zainvestoval“ do ekonomiky jako celku
minimálně 500,- Kč.
Investice. Odpoledne po práci má Tomáš schůzku se svým finančním poradcem. Ten mu
doporučuje vstoupit do II. pilíře penzijního systému, což pro Tomáše znamená investovat 500,- Kč
měsíčně do globálních důchodových fondů. Tomáš má ale strach, že by o své peníze mohl přijít.
Nepřijde – dokud bude Tomáš ráno vstávat, poteče voda, bude si mít kde nakoupit potraviny a dokud
bude mít co dělat, ekonomika bude fungovat a on na své investici vydělá. Už jen díky tomu, že
ekonomiku on sám podporuje – tím, že každý den jí a žije. Svou investicí nakonec pomůže
společnostem z nejrůznějších odvětví rozšířit svou výrobu, zdokonalovat své výrobky či služby a
vytvářet nová pracovní místa. A pokud by nic z toho nefungovalo, pak může Tomášovi být úplně
jedno, kde své peníze má a jakou by mohly mít hodnotu. To totiž teprve přijde opravdový konec
světa... Obávám se, že se ale této „fantastické události“ bohužel nedožijeme. A s velmi vysokou
pravděpodobností ani naši praprapravnuci.

Potřebujete poradit, zda je pro Vás vhodný vstup do II. pilíře penzijního systému, získat objektivní
informace o startující penzijní reformě nebo si nechat porovnat možnosti, jak se na své stáří připravit?
Chcete se zapojit do příprav našeho „finančního supermarketu“? Neváhejte se na nás obrátit v našich
kancelářích společnosti Partners na náměstí Českého ráje 4, nad Galerií Granát v Turnově.
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