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PÍŠU VÁM OSOBNĚ! 
Mám pro Vás opravdu osobní a celkem důvěrný příběh. Budu rád, když si jej přečtete! Chci, 

abyste si z něj vzali inspiraci a poučení. Pokud následně uděláte jistou akci, bude to malý 

bonus navíc! 

 

Jirka Mazur  

  

  

Vím, že mnoho lidí řeší otázky peněz, svobody a času. Často se mě ptáte, jak s tím souvisí 

například moje podnikání na burze a proč vás vlastně zvu do tohoto byznysu. A proč prý jsou 

některé věci tajné. Co prý budete mít z toho, že je budete znát?  

  

Také většina lidí zpozorní, když o burze cokoliv slyší:  

 Jak to vlastně ti lídři a úspěšní hráči na burze dělají, že vydělávají tolik peněz? 

 Jak je možné, že tvrdí, že je to poměrně jednoduchý byznys a přitom o něm 99 % lidí 

vlastně vůbec nic neví? 

 Jak je vůbec možné uspět na burze a co dělají ti úspěšní jinak, než ostatní?  

  

Dennodenně se na akciových, komoditních či měnových burzách točí stovky miliard peněz - 

dolarů, eur, liber, yenů, franků, korun… Přehazují se digitálně z místa na místo a milióny 

hráčů se každý den snaží vybrat si své zisky. Hodně jich uspěje a někteří se i pěkně napakují. 

Vím, že mnoho z vás to nenechává úplně v klidu. Peníze a příležitost rezonují v pozadí těchto 

informací...  

  

 
  

Když jsem se začínal zajímat o burzu,   

  

byly asi naše začátky dosti podobné. Nejdříve mě vše kolem burzy zcela míjelo. Ten svět 

peněz, aktiv, cenných papírů, akcií, komodit, forexu, opcí a kdečeho podobného, byl úplně 

mimo můj záběr. Měl jsem za to, že se jedná o hru pro bankéře a pro filmové producenty, 

aby mohly vznikat filmy, jako třeba Vlk z Wall Street.  

  

Slova spekulant, obchodník, trader a podobně, mi zněla asi jako vekslák, vyžírka, blázen. 

Rozumějte, pro mě - slušného a konzervativního podnikatele, co buduje a vidí za sebou 

výsledky… Jak to mimochodem máte vy?  



2 
 

Proto jsem pouštěl informace o finančním světě a burze jedním uchem sem a druhým 

vypouštěl tam… Měl jsem svůj svět a starostí či radostí každý den tolik, že se prostě do hlavy 

již více nevešlo. I když jsem místy tušil, že to může být opravdu zajímavé.  

  

Vůbec jsem nevěděl, že existují lidé, kteří:  

  

1) Vydělávají peníze na burze, vydělávají hodně peněz a nemusí kvůli tomu nikde jezdit, 

telefonovat.   

  

2) Nemají starosti a náklady s podnikáním a přesto podnikají…  

  

3) Nemusí chodit do práce, řešit zaměstnance, zaměstnavatele, zákazníky, úřady, logistiku, 

marketing - a přesto mají hromadu peněz...  

  

4) Se živí tím, že vyhledávají příležitosti, které monetizují velmi rychle, jednoduše a během 

vteřin. Uff!  

  

5) Nejdříve vydělávají peníze a potom tvoří hodnoty! Myslel jsem si, že přece ti spekulanti 

žádné hodnoty nevytvářejí...   

  

Až později jsem zjistil, že jsem se zmýlil téměř ve všem!  

  

  

Jak k nám přicházejí příležitosti?  
  

Někdo říká, že prý náhodou. Jiný zase, že musíme jít příležitostem naproti. U mě ta příležitost 

přišla na jedné exotické dovolené, když jsme se s kamarádem pod smažícím slunkem, pod 

palmami ve vlažném bazénu zapovídali do byznysových témat.   

  

Víte, ono je to vlastně tak. Podnikatelé někdy nerozlišují čas, kdy pracují, kdy přemýšlejí o 

byznyse, kdy se otevírají příležitostem a kdy odpočívají či relaxují. Většina to má tak nějak 

dohromady. Čísla, peníze, příležitosti, co kdo kde dělá, jak fungují byznysy, peníze, kde se dá 

vydělat, jak co funguje… No, možná to znáte. Proto jsme v bazénu pod palmami řešili byznys 

a čísla.  

  

Jedno je jisté. Aby člověk přijal a vstřebal novou informaci či myšlenku, nebo dokonce 

příležitost, musí mít čas, otevřenou mysl a touhu posouvat se dále… Prostě musí chtít, jinak 

do té hlavy nic nevleze. A tak jsme začali brainstormovat o komoditách, o burze a o tom, že 

ten týpek, co se mnou diskutoval v bazénu, dělá pár stovek i tisícovku dolarů prakticky 

denně a moc se nenadře. Asi se nebudete divit, že TOTO MĚ OPRAVDU ZAJÍMALO!  

  

No, to by pouze osel nezpozorněl! Mezi námi, chvíli mi trvalo, než jsem pochopil, o čem se 

bavíme. A ještě další chvíli mi trvalo, než jsem dospěl k rozhodnutí, že   

  

TOTO PROSTĚ MUSÍM VYZKOUŠET!  
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Byl jsem úplně nedočkavý a těšil jsem se na konec dovolené a na to, že přijdu na kloub 

tomu, jak vydělávat pěkné peníze snadno a rychle. Místo toho jsem se po návratu opět vnořil 

do práce a podnikání a snadno a rychle nešlo vůbec nic. Ono mít firmu s padesátkou 

zaměstnanců a obratem v desítkách mega měsíčně - to prostě zabere čas a energii. A jak 

jsem si poté v souvislostech uvědomil, zabíralo to i potenciál a prostor pro další příležitosti.  

  

Ale nenechal jsem se odradit. Začalo to studiem - desítky či stovky hodin po večerech na 

internetu, sem tam kniha z Amazonu na dobírku. Šlo to pěkně ztuha. Informací spousta, ale 

málo věcí, o které by se šlo opřít. Investoval jsem pěkný balík do nového počítače a 

vícemonitorového systému. Samostudium prvního půl roku - to byly stohy papíru, paper 

trading, barevné tužky a pravítko na trendové čáry - hromada papírů s nastudovanými grafy 

dosahovala ze země na úroveň desky stolu. Do toho fičela tiskárna, kdy jsem stahoval 

nejrůznější zdroje informací o burze, příručky k technické či fundamentální analýze.   

  

Fakt to byly stovky hodin, možná tisíc. Já idiot jsem v té době vůbec nevnímal hodnotu 

svého času! Až po roce mi to secvaklo, když mi došla nabídka z nějakého edu-investment 

COM webu na online kurz za 1000 usd. Popravdě, měl jsem z toho pupínky a pot na čele, 

tolik peněz. Potom ale zachrastila ta kalkulačka v hlavě a šel jsem do toho… Co vám budu 

povídat - za první rok vzdělávání zahučelo hezkých pár desítek tisíc. Do toho občasné kurzy 

českých brokerských firem. Trvalo mi další rok, než jsem přišel na to, že na mě jen narafičili 

pastičku na peníze. Ale o tom snad jindy, jsou to holomkové vykutálení, slušně řečeno. Bylo 

jasné, že na to musím jít sám a od lesa.   

  

Stalo se to po téměř dalším roce...  

  

Už jsem měl natrénováno na Demo účtu. To je taková skvělá vychytávka, jak se učit na 

burze bez rizika a v podmínkách reálných trhů.   

  

Mezi námi - víte co jsem zjistil? Že burza je jediné podnikání na světě, ve kterém řešíme 

pouze dvě varianty výsledku. A také že zde nepotřebuji žádná povolení, schvalování, 

živnosťáky, prostě žádný papír. Ani zaměstnance, logistiku, sklady, zboží, marketing, 

prodejce, účtárnu, právníka. Žádné pohledávky, závazky, nevymahatelné smlouvy.  

  

Mezi námi - kdo to pořád někde povídá o tom, že burza je riziková? Jasně, sem tam 

nějaké ztráty jsou, ale když to srovnám s neplatiči a vymáháním pohledávek v běžném 

podnikání, se šikanou úřadů a systému, se spoustou vyžírků a podvodníčků, nepoctivců a 

podivných lidí, je burza něco, jako procházka růžovým sadem.  

  

Co se tedy stalo po onom téměř dalším roce? Měl jsem natrénováno. Pochopil jsem, jak 

burza s akciemi, komoditami či měnami na Forexu funguje. Pochopil jsem, že mohu 

vydělávat bez ohledu na to, zda ceny rostou, či klesají. Zjistil jsem, co je to margin, finanční 

páka, sell, buy, stop loss a různé další věci kolem. Ve skutečnosti toho bylo méně, než se mi 

na počátku zdálo. Spíše mě dnes udivuje, jak málo termínů a věcí musí člověk umět na to, že 

dělá byznys, kterému téměř nikdo nerozumí…   
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Opravdu snadné, řekl bych dnes. Ale přesto jsem se učil 3 - 4 roky. A po onom roce zkoušení 

jsem si založil svůj první Live účet s částkou řádově 5.000 dolarů.   

  

Víte, co se stalo? Pamatuji si na jeden z prvních long obchodů, to jest nakupoval jsem 

pár lotů indexu DJIA - nakoupil jsem, cena se pohnula o 60 bodů a já jsem vydělal během 20 

minut přes 100 tisíc korun. To bylo dost dobré. Uvažoval jsem nad tím, kolik práce a času 

musím strávit v klasickém podnikání, abych vydělal tuto sumu v čistých penězích. Něco, jako 

milion korun obratu na zakázce, pár týdnů honění dělníků na stavbě, někdy s vymáháním 

peněz. A potom ještě ty daně a vše kolem...   

  

A tady najednou za 20 minut připutoval celkem slušný balík! Vzal jsem si do ruky 

kalkulačku a spočítal, že s tímto tempem budu v pohodě do Vánoc dolarovým milionářem, 

snadno a rychle. Ádyjééé, klasické podnikání!  

  

Asi tušíte, jaké bylo pokračování. Za další dva týdny jsem množství peněz zdvojnásobil. 

Potom se TO STALO. Přišla příležitost a já jsem nakoupil desítku lotů na svůj oblíbený index 

DJIA. Jenže smůla - za chvíli na obrazovce naskakovalo nemilé číslo, ztráta v červených jako 

Brno. Inu co teď? Přikoupil jsem tedy pár lotů měnového páru EUR/USD, pamatuji si dodnes 

hodnotu - bylo to kolem na kurzu 1.9960. Jenže za chvíli další mínus na obrazovce. Půlka 

peněz, co jsem na nich makal 14 dnů, byla najednou v háji.  

  

A potom následovalo moje oblíbené zlato. Tenkrát ještě kolem kurzu 360 dolarů za unci, to 

byly časy. Samozřejmě na nákup, buy. Jenže nastal další pokles. V pokoji u monitoru bylo 

mrazivé ticho, kdy by se krve nedořezal. Potom se to stalo. Píp, píp - ale takové ošklivé, 

agresívní. Co to je? Jasně, někteří tušíte - byl to můj první margin call na živém účtu. A za 

chvíli druhý. Neměl jsem na to nervy. Vypnul jsem počítač…  

  

Víte co, ono se řekne - rizikový kapitál. Jasně, jsou to peníze, které si prý můžeme dovolit 

ztratit a to bez následků na kvalitě osobního života či jiných závazků. Ano, projel jsem svůj 

rizikový kapitál. Nakonec v podnikání jsem tuto sumu uměl již tehdy vydělat za pár týdnů, za 

měsíc. Ale zamrzelo to…  

  

  

Ve skutečnosti šlo ještě úplně o něco jiného.   
  

To první vypálení účtu mělo neblahý vliv na psychiku. Jak by řekli horolezci, morál a nadšení 

byly v pr… V čudu… Prostě fuč. A k tomu deziluze. Podíval jsem se do zrcadla a přemýšlel, 

kdo se to na mě kouká z druhé strany. To že jsem já? Kdo je to ten osel, co se na mě dívá a 

projel mi peníze?   

  

Ano, v podnikání jsem přišel o podstatně větší peníze! Ono stačí, když vám nějaký 

vykutálený lump nezaplatí milion za dodanou stavbu. Ale nikdy to nešlo tak rychle, za pár 

desítek minut. Někde se stala prostě chyba.  
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Ve skutečnosti šlo o toto:  
  

Vnímal jsem obchodování na burze jako příležitost a alternativu ke svému podnikání. 

Rozumíte - místo toho, honit klasický byznys, trh, zákazníky, sklady, logistiku, marketing, 

jsem na burze pracovat pouze s čistým kapitálem, čistými penězi. Místo miliónů korun, které 

byly vázané na skladě či v pohledávkách, mohly čisté peníze dělat na burze další peníze. 

Easy podnik!  

  

A já jsem se málem o tuto příležitost připravil!  

  

Mimo jiné jsem zjistil, že to takto hloupě má nastaveno naprostá většina 

lidí:  

 Prostě tu burzu zkusíme a uvidíme… 

 Je to bezva podnik na rychlé zbohatnutí… 

 Jak chudý Honza na trzích ke štěstí přišel… 

 Z exekucí a chudoby k milionovému štěstí… 

 Jak rozfofrovat firemní kapitál rychle a spolehlivě…  

  

Víte, sleduji 14 let, co vzdělávám lidi o burze - stovky, možná tisíc příběhů. Některé jsou jako 

přes kopírku. Prostě pokusy o štěstí a uvidíme, jak to vyjde. A když ne - šup zpět do práce, 

za soustruhy, k lopatě… Nebo prostě sloužit.   

  

Málem jsem se připravil o cestu, která když se dá dobře, vede ke svobodě, k nezávislosti, k 

času pro sebe!  

  

Když jsem ty první peníze prodělal, vůbec nešlo o ten rizikový kapitál. Šlo mnohem o víc. 

Málem jsem se připravil o to, o co mi jde nejvíce - o život v cash flow, v penězích v takové 

míře, abych prostě mohl dělat to, co mě baví.   

  

 

Možná mi někdo z vás rozumí?  

  

Trvalo to další rok, dva - než jsem svoje výsledky na burze stabilizoval a naučil se to, o co na 

burze jde ve skutečnosti a je to to hlavní. Tím je práce s hlavou, s myšlenkami, s realitou 

rozhodování. Neboť hra na burze je pro všechny účastníky stejná - stejné příležitosti, 

možnosti, ceny, cenové pohyby, likvidita, kurzy, události, grafy…   

  

To, co se liší zásadně, jsou procesy, které se odehrávají v hlavě!  

  

Pochopil jsem to zejména díky tomu, že jsem učil 14 let lidi tomu, co jsem měl rád - 

podnikání a burzu. Mezi námi, není v tom až tak velký rozdíl. Ale v pojetí svobody, 

nezávislosti, času a v tom, co zde řeším - je rozdíl velký.  
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A ta rizika? To je mýtus. Vše je v hlavě! Ano, na burze pracujeme s finanční pákou a s 

fenoménem nepředvídatelnosti trhů. Ale to vše máme v běžném životě a v podnikání také - 

riziko i tu nepředvídatelnost. Řekl bych, že v tom klasickém podnikání je to ještě podstatně 

složitější. Rizika podnikání, konkurence, státu - systému, šikana, neplatiči, starosti, 

zaměstnanci, problémy všeho druhu… Může někdo říct, že klasické podnikání je jednodušší a 

bez rizika? Ani náhodou!  

  

  

A tak jsme zde, v roce 2018!  
  

Přeskočil jsem několik etap a příběhy za 10 let, které by nebyly na dopis, ale na delší knihu. 

Několik eskapád na burze, vydělané i prodělané peníze, systém, strategie, podnikatelské 

projekty. Vzdělávání, kdy mi živými kurzy i těmi online prošly tisícovky lidí. A hodně jich 

uspělo! Jsou v pohodě. Ale ne všichni - někteří si prostě museli vyzkoušet ta jistá hloupější 

nastavení hlavy.  

  

Jaké je školné z vlastní cesty, z vlastních chyb?  

  

Přátelé, je opravdu vysoké. V korunách to mohou být desítky či stovky tisíc. V hodinách, 

které strávíte zbytečně nad tím, že se učíte delšími cestami, jsou náklady značné. Neboť i čas 

znamená peníze. A peníze, jak známo, dělají peníze.  

  

Napadá mě:  

  

 Jak by mi bylo fajn před X lety, kdyby mi někdo naservíroval kurz typu Hrajeme si na 

burze? Kolik bych ušetřil peněz a školeného? 

 Kolik bych ušetřil času, námahy, energie? 

 kolik bych měl méně probděných nocí? 

 kolik méně blbců a hloupých lidí bych potkal? (Míněno např. brokerské firmy na 

telefon…)  

  

 

A co napadá vás?  
  

Máte rádi příběhy? Adrenalin, dobrodružství, neznámo? Co tak se naučit a vyzkoušet si bez 

rizika za pár týdnů či měsíců to, co se Jirka Mazur a spousta jiných lidí učila roky a za velké 

peníze?  

  

Trápí mě, že jsou lidé nepoučitelní.  

  

Raději ušetří pár tisícovek, aby je mohli projíst. A burzu se učí podobně pitomým způsobem, 

jako jsem to dělal já.  

  

Nebo raději ušetří, protože mají rádi to svoje jisté.  
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A jasně, že myšlení bolí a jsou tady ta rizika…  

  

Mezi námi, s těmi riziky a penězi umějí lépe dělat podnikatelé a živnostníci, ti jsou v riziku 

každý den od rána do večera.  

  

Našinec zaměstnanec parametry rizika moc nechápe. Chce mít jistotu, zaručený systém, 

pojištění a regulace na všechno. Nejlépe do maximálně trojnásobku platu…  

  

Ale kdo nic nevyzkouší, nic nezíská!  

  

Jasně, jdeme do závěru a nejde o nic menšího, než o peníze.  

  

 Víte co? Mýlil jsem se, když jsem si myslel, že je burza moc složitá. Není tomu tak, je to 

technicky a technologicky nejjednodušší podnikání na světě. Prostě stačí se to naučit bez 

rizika, schrastit něco rizikového kapitálu a šup na věc…  

  

  Víte co? Mýlil jsem se, když jsem si myslel, že je burza moc jednoduchá. Ale tou burzou 

to až tak není. Ceny a grafy jsou pro každého stejně, ale v těch hlavách a zkušenostech v 

záměrech a motivacích lidí jsou odlišnosti.  

  

Ano, peníze a bohatství jsou výsledkem procesu myšlení. Vše vzniká v hlavě. Nikde jinde!  

  

 

Jasně, jsou tři zásadní důvody, proč se zajímat o můj aktuální kurz o burze:  

  

1. Trénink hlavy a mysli na peníze 

2. Upgrade vzdělání ohledně peněz 

3. Peníze…  

 

A ještě něco. Peníze souvisejí se svobodou, nezávislostí a šancí na čas pro sebe. Nelze mít 

jedno bez druhého. Je mi jasné, že hodně lidí netouží po té svobodě, nezávislosti. Prostě jim 

nevadí makat na snech a cílech jiných lidí. Také čas pro sebe, co by s ním dělali, že? Ale na 

druhé straně, co potom s penězi?  

  

Pokud v tom máte jasno, můžete investovat!  

  

Investovat do online kurzu, do kterého vás zvu:  

  

Tajný Expertní Byznys & Podnikáme na burze!  

  

To může být vaše, stačí dát 4 měsíce v kurzu HNB VIP TRADER BUSINESS. Nejlepší online 

kurz na čs. internetu!  

  

Proč jsem si tím tak jist?   

 

  

https://podnikamenaburze.cz/kurz-hnb/akce-leto-2018/
https://podnikamenaburze.cz/kurz-hnb/akce-leto-2018/


8 
 

Podívejte se objektivně na pár důvodů:  

  

 Tak jednak online fičíme již pátým rokem a úroveň kurzu jde stále nahoru, ohlasy 

jsou skvělé. 

 Ale další důvod je komunita - spojujeme a propojujeme lidi, zkušené tradery i 

začátečníky - na Facebooku v tajné skupině, v online prémiovém klubu, na živých 

akcích, v projektu WinSignals. 

 Absolventi se spojují a řeší následně byznys společně. 

 Někteří organizují podnikání s WinSignals, s řízením účtů - multiterminal trading, 

fantazii se meze nekladou. 

 Náš kurz není obyčejné vzdělávání - jsou to autentické zkušenosti z praxe i ze života. 

 Jsou to postupy a návody, o kterých ví málo lidí. 

 Jednoduše děláme to, co úspěšní obchodníci většinou tají, třeba malý insider trading 

s WinSignals.  

 

Víte co? Navrhuji vám - vyzkoušejte si to!  

  

!!! Bez rizika. S garancí vrácení peněz do 3 týdnů, když  zjistíte, že jste úplně mimo… 

!!! S šancí na úspěch, která je významně lepší, než je tomu kdekoliv jinde. 

!!! S možností navázat přátelství, kontakty, sdílet a objevovat.  

  

  

Tajný Expertní Byznys  
  

Proč tajný? Je to jasné - lidi si myslí, že věci jsou veřejné, snadno dostupné. Čtou hloupé a 

návodné knihy, následují většinu jiných lidí, jdou po informacích netajných, levných. Těch je 

hodně, spousty. Většina netajných informací je se záměrem oškubat naivní hledače štěstí. 

Drtivá většina nemá nárok.  

  

Expertní? Devadesát procent lidí prostě opravdu rádo věří rádoby expertům a nechávají se 

vést za ručičku. Málo kdo má odvahu a chuť se expertem stát. Proč by vás ale experti 

nechávali vydělávat peníze? Není lepší se to rovnou naučit? Proč se tak hodně lidí nechce učit 

a raději naivně bez námahy ztrácejí peníze?  

  

Byznys? Jo, je to tak. Zasuňte slova o burze, jako jsou obchodování, trading, spekulace. 

Vyzkoušejte hru bez rizika, kterou pozvolna proměníte ve hru profesionální a posléze v 

PODNIKÁNÍ NA BURZE.  

  

  

Proč čtete tento příběh?  

  

Pro pobavení? To doufám ne… 

Pro inspiraci? Víte, inspirace bez akce k ničemu není! 

Pro posílení motivace? Budiž, ale motivace je jako závan větru. Přijde a odfouká ji vítr, 

pokud se něco nestane.  

  

https://podnikamenaburze.cz/kurz-hnb/akce-leto-2018/
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Musíte mít zatraceně dobré důvody, proč jít do toho:  

  

Třeba chuť a vůli něco změnit. Naučit se. 

Objevovat, riskovat moudře a promyšleně. 

Máte rádi peníze, vůni dálek, nových věcí, chtění…  

Pošilháváte po svobodě, nezávislosti. Nedivím se... 

Chce mít čas pro sebe, protože druhým jste již dali hodně. Možná i zbytečně. 

A jsou to vaše sny, váš život, vaše touhy…  

  

Tak proč to nezkusit?  

  

Zde jedno upozornění!  

  

Nelákám vás, není to promo. Musí jít o svobodné rozhodnutí a chtění. Opravdu nemám nic z 

toho, když někdo z vás ztratí čas, iluze, nebo dokonce peníze.  

  

Mou motivací je dát vám šanci! Šanci, jakou jsem dostal já - tenkrát v těch hodinových 

diskuzích ve vlažném bazénu pod palmami.  

  

Že mě to tenkrát nic nestálo? Mýlíte se, ta dovolená s nápadem na konci nebyla levná. A ta 

jízda následně a zaplacené školné bylo podstatně vyšší, s řádem 5 - 6 nul… Vy to můžete mít 

podstatně levnější!  

 

  

 Za pár šupů, za které byste strávili pár desítek hodin v práci pro jiného - můžete získat 

know-how, kterým si dáte šanci.  

  

 Za pár desítek pisp, bodů či dolarů cenového pohybu čehokoliv na burze, akcie, 

komodity či měnového páru - jedním vrzem, když budete vědět jak, můžete mít investici do 

kurzu zpátky.  

  

 Myslím, že jsem se lehce zbláznil, dávat tak levně kurz, za kterým jsou tisíce hodin 

zkušeností, praxe a probdělých nocí mých a stovek jiných lidí. A k tomu ty benefity, prémiový 

online klub, startovné v soutěži, v rámci které se naučíte za pár týdnů tolik, jako za celý rok, 

kdybyste to zkoušeli sami.  

  

Mezi námi, 5.990 korun místo téměř 15 tisíc? Za jeden víkend na horách šance na celoživotní 

dovolenou?  

  

Ano, bez nás to raději nezkoušejte! To mám napsáno na webu WinSignals - a vím proč.  

  

Budoucnost patří těm, kdo vědí více, než ostatní! Je to opravdu povznášející pocit a 

příležitost, když se naučíte vidět budoucnost cenových pohybů na burze s pravděpodobností 

lepší 80 %. Naučím vás to! Tedy naučím… Samozřejmě jen pokud bude opravdu chtít.  
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To, co je pro mnohé bariéra složitosti,  

tajné, expertní, nedosažitelné - to můžete mít! Ta pár peněz, trochu času a námahy. Ale má 

to podmínku - musíte to chtít. Opravdu chtít! Mít touhu vyzkoušet to, dát to, nevzdávat to.   

  

Já jsem na burze otočil několik miliónů EUR v reálných penězích, virtuálních miliard s finanční 

pákou, naučil jsem svůj byznys přes dvě tisícovky lidí, mám kolem sebe jistě největší 

komunitu online obchodníků a podnikatelů s penězi.  

  

  

Tak na co ještě čekáte?  

  

Na to, až příležitost expiruje, až se vypaří jako pára nad hrncem?  

Čtyřměsíční trénink začínáme za pár dnů - ale můžete jej mít k dispozici natrvalo! 

 

Pouze tady a teď se zvýhodněním o téměř 2/3 či 60 % dolů. Proč? Jednoduše proto, že to 

mohu udělat! 

 

Můj kurz v nejlepší verzi je za 14.990 tisíc korun, benefity za další desítku.  

 

 

Právě a pouze dnes mám pro vás skvělé zprávy: 

Již pouze několik dnů máte ode tuto naprosto nejvýhodnější nabídku pro vstup do kurzu. 

 

Mám pro vás důležité upozornění: Tyto podmínky jsou dočasné a během krátké doby je 

zruším! 

 

Důkladně zvažte výhodné podmínky této mimořádné nabídky: 

 

 Standartní ceny tohoto kurzu v plné verzi je 14.990 korun, pouze dnes to máte o 60 % 

výhodněji ! 

 

 Běžně lze objednávat tento kurz pouze s DPH. Dočasně je možná výhoda ⇒ pouze dnes 

ušetříte dalších 21 % ! 

 

 Součástí kurzu je nadstandartní VIP podpora a servis, kurz máte k dispozici trvale! Tato 

možnost je naposledy! 

 

Myslím, že toto je opravdu dobrý důvod udělat a akci ihned a získat pro sebe nejlepší online 

kurz o obchodování na burze na čs. internetu, kterým prošlo více, než 1500 lidí. Dáte to tedy 

ještě dnes? Není na co čekat! 

 

Tato kombinace výhod a benefitů se opakovat nebude! Co bych za ni dal před léty já a 

stovky dalších lidí?  

  

Přátelé, toto je něco, jako osobní dopis, příběh.   
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Nebudu zde popisovat kurz, jeho náplň a další věci. 

 

Jděte si pro to vše zde na tuto stránku: 

  

Informace a pozvánka do online kurzu HNB VIP TRADER BUSINESS 

 

 
 

  

Nechám to jen pár hodin! Nikoliv z rozmaru, ale protože kurz chceme rozběhnout a máme 

ještě v plánu tolik věcí!  

A ještě připomínám. Nikdo nic neriskuje! Naučím vás podnikání na burze  - v kurzu bez 

rizika.  A po něm? To je na vás - když dodržíte vše, o čem se budete učit, na  

 

rizika, o kterých kolují mýty, zapomeňte. Cílem je přece vydělávat, nikoliv odevzdávat peníze 

jiným.   

  

Nejen, že vás naučím solidní základy! Ale naučím vás to hlavní - udržet se na burze za tím 

účelem, abyste se to opravdu naučili a dali si šanci na podnikání s penězi. Šanci, o kterou 

jsem se já málem připravil. Kdybych nezabojoval, tento dopis byste nečetli!  

  

Co tak jít do hry s cílem vytvořit si svůj vlastní příběh v podnikání, v podnikání s penězi a 

poté třeba takto někomu napsat dopis o tom, co jste prožili? Udělat si takový příběh, o 

kterém byste jednou rádi vyprávěli. Možná znáte, je to takové motto z pláž ového podnikání. 

  

  

Pár zásadních věcí na závěr:  

  

Díky, že jste to dočetli až sem. Neplánuji tento dopis zveřejňovat, sdílet dále. Je to jen pro 

vás. Za pár dnů vypnu i tuto stránku, dopis i příležitost. Příležitosti přicházejí a odcházejí!   

  

Sny, touhy, přání a představy také přicházejí a odcházejí. Ale občas se prostě musejí chytit 

za pačesy a nepustit.   

  

Mé začátky na burze byly ve skutečnosti těžké, příšerné, demotivující. Nepřál bych vám je. 

Naprostá většina lidí by na takové začátky neměla čas, peníze ani výdrž.  

  

https://podnikamenaburze.cz/kurz-hnb/akce-leto-2018/
https://podnikamenaburze.cz/kurz-hnb/akce-leto-2018/
https://podnikamenaburze.cz/kurz-hnb/akce-leto-2018/
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Vaše začátky na burze oproti tomu mohou být jednoduché. Za málo peněz, s nulovým 

rizikem. A ta výdrž? Tak jasně, něco tomu dát musíte. Ale když v tom budou ty peníze, bude 

vás to bavit!  

  

A co když to někomu nepůjde?   

  

 Nevadí, v každém případě vám zůstane více znalostí, než má 99 % populace o 

finančních trzích. 

 V každém případě nemusíte ztrácet tolik peněz jako amatéři a pokušitelé štěstí či 

lovná zvěř - to jest oběti naháněčů od brokerských firem. 

 Již nikdy neskočíte nikomu na špek ohledně investic! 

 V každé případě si potrénujete mozek na peníze a dostanete základy pro podnikání. 

 V každém případě budou všechny další věci ve vašem životě jinak, protože je budete 

jinak poměřovat.  

  

Za ty drobné peníze nemůžete vlastně vůbec nic prodělat, ale pouze získat. Je to prostě 

dobrá investice!   

  

Je to skvělá zábava, hra, seberealizace, motivace, zkouška - jak je na tom vaše hlava…  

 

Nikdy to nezjistíte, zda vám to funguje, když to nevyzkoušíte!  

  

A pokud jste někdo dočetl až sem a přesto moji nabídku nevyužijte, nic se neděje. Prostě se 

vás ta příležitost netýká. Rozumím tomu, když má někdo svoje jistoty a chápu i obavy. Ale já 

mám tak rád odvážné lidi…  

  

Tak přátelé, končím asi nejdelší dopis s příběhem, co jsem takto posílal.  

  

Díky, že jste mi dali tuto příležitost!  

 

 

 

https://podnikamenaburze.cz/kurz-hnb/akce-leto-2018/

