Předmluva

vydavatele českéhO vydání

Se zlatem na věčné časy
a nikdy jinak!
V dnešním světě je každý povinován nejen odpovědností za sebe sama
a vůči sobě, ale i odpovědností vůči potomkům. Tato odpovědnost
vyžaduje samostatné myšlení a samostatné jednání. Vyžaduje návrat ke
skutečným hodnotám.
Znovu a znovu slýchám v mnoha variantách otázky typu: Co se
stane s mým majetkem, připojí-li se Česká republika k měnové unii?
Jaké následky může mít hospodářská krize? Ohrozí krize můj majetek?
Ustojím smršť legislativních přehmatů volených politiků? Mohu nějak
uchovat majetek budoucím generacím? Ptají se mě podnikatelé, kteří
chtějí a potřebují daňovou optimalizaci, stejně jako čím dál častěji
i investoři, kteří větší či menší měrou zvažují diversifikaci svého portfolia. A také je zcela samozřejmě a neustále kladu sama sobě.
Při hledání odpovědí jsem si uvědomila důležitost informací – mít
správné informace ve správný čas a uplatnit je na správném místě
je možná triviální, ale vitální podmínka úspěchu v jakémkoli oboru
podnikání, v jakékoli oblasti života.
Dvacetileté výročí tzv. Sametové revoluce není bohužel výročím
informačního boomu. Naopak, důsledky tohoto informačního analfabetismu vnímáme dodnes, i když možná spíše z té druhé strany
– z novinových rubrik o těch, kteří věděli a jednali.
Předkládaná kniha nás seznamuje se zlatem z trochu jiné stránky:
uvádí jej do kontextu aktuálního společensko-historického vývoje
a srozumitelně nám představuje potenciál, který v sobě zlato skrývá.
Autorem je přední německý profesor Hans J. Bocker. Původně kniha
vyšla ve Švýcarsku, ale od počátku byla určená pro celý německy

Vzpoura ve světěimpapírových
peněz
Sklavenaufstand
Weltreich der
Papiergeldkönige

7

mluvící trh. Věřím, že i přes kulturní a sociální odlišnosti může být
inspirující – ostatně právě tento pocit stál na počátku snah o její
české vydání.
Z tohoto místa děkuji panu Johannu Müllerovi, který české vydání
umožnil a výrazně podpořil.
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