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Milí přátelé, příznivci chytrého podnikání. 
 
V prvé řadě chci v úvodu kurzu vysvětlit, proč píšu ono „příznivci chytrého podnikání“. 
 
 

 
 
Platí jedno důležité pravidlo, které hodnotí jevy v ekonomii, ve společnosti a platí i v podnikání běžném i na 
burze. Tím je Pravidlo 80/20. To je nesmírně důležité, bude nás provázet průběžně celým kurzem a ve svém 
oboru jej považuji za klíčové. 

 
Pravidlo 80/20 hovoří o tom, že menšina příčin má za následek většinu následků. Věci a události se dějí 
nerovnoměrně. 20 % lidí vlastní 80 % prostředků, peněz a bohatství. 20 % zákazníků generuje 80 % 
finančních obratů a zisků naprosté většiny firem. Pouze 20 % podnikatelů uspěje a 80 % podnikatelských 
projektů odchází do kytek. Že by ona rizika? Je to pravidlo universální a zde doporučuji knihu od Richarda 
Kocha Pravidlo 80/20. Chytří lidé podnikají a jednají se znalostí tohoto Pravidla. 
 
Velmi jasně se toto pravidlo projevuje i na burze, dokonce ještě ve více koncentrovaných poměrech. Pro 
začátek jenom stručně. Ještě se ve 4. části kurzu k tomuto pravidlu vrátíme. Je zcela zásadní pro váš život! 
  

Osobně považuji byznys - řízení investic na burze - za podnikání a preferuji jej dělat 
chytře. Věci se mají tak, že podnikat můžeme chytře a potom můžeme vydělávat peníze, 

nebo můžeme být i neúspěšní... A penízky probendit. 

Osobně považuji byznys - řízení investic na burze - za podnikání a preferuji jej dělat 
chytře. Věci se mají tak, že podnikat můžeme chytře a potom můžeme vydělávat peníze, 

nebo můžeme být i neúspěšní... A penízky probendit. 
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V prvé řadě platí, že méně než 10 % účastníků na finančních trzích bere průběžně 90 % všech peněz. Důsledek je zřejmý, 
90 % lidí dotuje účty a peněženky těch chytřejších. Dále na burze téměř ve všem, co o ní vím, řádí Pravidlo 80/20 jako černá 
ruka... Nevím ale, že by kdokoliv z brokerů nebo povídálků toto o burze věděl a svým klientů to laskavě sdělil. Já to 
udělám... 
 
Jedním z důvodů, proč o tomto Pravidle hovořím v úvodu kurzu, je, že pro 80-90 % vašeho úspěšného tažení finančními 
trhy vám bude dostačovat méně než 10 % informací, po kterých pídí tisíce traderů, investorů, snílků a hledačů štěstí. 
Povíme si samozřejmě průběžně, o kterých 10 % informací se jedná, a přidáme pár TAJEMSTVÍ, o kterých brokerské firmy 
mlčí, protože byste jim nedali své peníze, nebo prostě o nich neví. Mimo jiné i proto, že více než 90 % burzovních naháněčů 
a pisálků na burze nikdy neinvestovalo. A pokud ano, zpravidla neúspěšně... 

 
Jdeme na slíbený Příběh..! 
 

 Před pár měsíci jsem zažil online příběh s neskutečnou energií 
 
Začnu odzadu. Běžně příběhy začínají od začátku. Jen v akčních filmech z důvodu akční zápletky začíná film nějakou AKCÍ, 
která se potom ukáže být důsledkem všeho, co se v minulosti odehrálo. A toto se stalo i nyní. Online příběh, který se mi 
stal před několika měsíci a který posunul, upravil nebo změnil životy stovkám lidí, mě ještě teď naplňuje nadšením. 
 
Před téměř 20 měsíci vznikla myšlenka udělat první online kurz o tom, jak mohou lidé začít obchodovat, nebo řídit 
investice na burze. Protože na burze se pohybuji již více než 14 let a vzdělávám tyto věci 10 let a mými živými kurzy prošlo 
pár tisíc lidí, bylo mi jasné, že ve světě online to bude trošku jiné. A protože jsem měl čerstvě nasbírané zkušenosti online 
podnikatele, který se během 5 měsíců dostal do TOP10 v Česku, tak jsem si říkal, je čas na akci. Akce se má udělat tehdy, 
když přijde myšlenka, nikoliv až někdy později, třeba až pak... 
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Chce to jen udělat si čas a prostor, mít pro to kus svobody, motivace a energie, přimixovat zkušenosti i nově nabyté 
vědomosti a informace a výsledek může jít velmi rychle! Tímto vás chci rovněž inspirovat, že to jde... 
 
Od rozhodnutí po realizaci uběhly pouhé 3 až 4 týdny. S mým malým týmem jsme dali dohromady technické záležitosti 
kurzu, připravili krátkou minikampaň na kurz plánovaný původně v miniverzi. Tomu odpovídala i minicena . Za další 
3 týdny jsme měli v online kurzu s názvem Hrajeme si na burze téměř 500 účastníků! Natočil jsem a sestříhal svá první 
videa, udělal svůj první online webinář a byli jsme najednou v akci s téměř půltisícovkou nažhavených lidí. 
 
Rozjezd byl náročný, administrace kurzu, papíry (nemám to rád), potom odšpuntování... Zde vysvětlím 
termín "odšpuntování". V rámci tohoto kurzu nám vznikl specifický blok, který kolegové pořádající jiné 
online kurzy ani jejich klienti neznají. Museli jsme během 2 až 3 týdnů stovkám lidí vysvětlit, jak si 
zdarma stáhnout software pro Demo obchodování, jak překonat úvodní problémy a vše rozchodit. 
Docela jsme se online zapotili. K řešení neskutečným způsobem přispěla i diskuze na Facebooku, kde 
jsme pro členy kurzu udělali členskou VIP sekci. Ta se sama o sobě stala příběhem.  
 
Hned v úvodu se stalo totiž něco nečekaného. Z naší členské VIP sekce na Facebooku se stalo nejlepší diskuzní fórum, 
jaké jsem kdy na Facebooku viděl.  
 
Zkušenější pomáhali nováčkům a odpovídali jim na otázky dříve, než jsme zareagovali my. Do kurzu pro začátečníky se totiž 
přihlásilo i mnoho zkušených traderů. Za odměnu jsme potom přidávali obsah a kurz se tak z minikurzu vyklubal 
do příběhu, který byl skutečně akční a ještě pokračuje!  
 
Ve VIP skupině Hrajeme si na burze na Facebooku vygenerovaly stovky lidí hodně tisícovek skvělých příspěvků 
a mnohonásobek komentářů, přidali a stále přidávají obrázky z vlastního obchodování, analýzy trhů, diskutují a zejména 
navazují přátelství. Ještě dnes, 3 měsíce po skončení kurzu, to zde denně žije desítkami příspěvků a komentářů. Propojili 
jsme online způsobem nováčky i zkušené obchodníky, moc se mi to líbí! 
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A ještě jsme postupně přidali živé Semináře, online Webináře a Workshopy, které měly vždy velkou sledovanost 
s desítkami i stovkou komentářů. V lednu a únoru jsme pozvali účastníky kurzu do skvělé Demo soutěže v online 
obchodování s názvem WinProfit Demo 2014 o ceny v hodnotě 20.000 EUR, pět nejlepších soutěžících získalo své první 
Live účty na burze a úplně bez rizika si mohou hrát na burze s opravdovými penězi! 
 
V březnu jsme ještě přidávali VIP Meeting v Praze se skvělým programem, obsazením a luxusním rautem. Byli zde 
i zahraniční hosté a došlo na rozdávání cihliček investičního zlata s mým věnováním v rámci mého motivačního programu 
GoldWinner. 
 
Vše jsme si potom zopakovali na jaře 2014. Ke kurzu jsme přidali VIP Trader verzi, do které vstoupila polovina členů. Kurz 
nabral na kvalitě a komunita vzešlá z obou kurzů je dodnes velmi aktivní a ti nejlepší na vás čekají ve III. pokračování kurzu, 
aby vám pomáhali. Sdílení a výměna zkušeností jsou zde skvělé! 
 
Také na Podzim 2014 jsme přidali soutěž v Demoobchodování s názvem CFD Forex Champions 2014, které se účastnily 
stovky lidí a výsledky první stovky byly ohromující. První desítka exelovala. Máte šanci je následovat, soutěž o Live účty v 
hodnotě 20.000 EUR bude opět v závěru letošního kurzu realizována.  
 
I na podzim jsme udělali skvělou akci, kterou jsme burzovní sezónu zakončili, tou byl opět VIP Traders Meeting v Praze. 
Rádi si to zopakujeme a přivítáme do komunity burzovních spekulantů další odvážné jedince! 
 
Řekl bych, že se nám záměr s verzí "minikurzu" trošku vymknul z ruky a stala se z něj nejlepší online akce na českém 
a slovenském internetu z oboru burzy. A došlo i na akce offline. Tolik pro vaši inspiraci.  
 
Skvělý příběh, co říkáte? 
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 Příběh na pokračování 
 
 
Počítám s tím, že většina z vás jsou začátečníci a že naprosté většině obsahu eBooku Vítězné postupy TOP10 nemusíte 
rozumět. Nevadí, je to jen pro vaši inspiraci a já vás chci ujistit, že po absolvování základní části online kurzu Hrajeme si na 
burze nejen pochopíte základy burzovních spekulací, ale vyznáte se ve svém eBooku Vítězné postupy TOP10, porozumíte 
videím o postupech nejlepších a jistě se budete těšit na další podobnou soutěž, protože i po skončení základní verze online 
kurzu Hrajeme si na burze Léto 2015 budete pozváni opět do skvělé  
 

soutěže v Demo obchodování o skvělé ceny, kterými budou dotované bonusové 
 
 
 
 
 
 
A účast v Demo soutěži pro vás bude mít ještě další velkou přidanou hodnotu! Mimo to, že i nejlepších TOP10, možná 
i více (podle počtu soutěžících) bude odměněno a dostanou ode mě svou cihličku investičního zlata v rámci programu 
GoldWinner, získáte možnost naučit se bez rizika s Pravidly a zpětnou vazbou své Demo obchodování na profesionální 
úrovni. To již bude Hrajeme si na burze hraní téměř profesionální, ale pořád bez rizika! A kam s novými znalostmi 
a schopnostmi nakročíte, to již ponechám na vás. Takže je vám jasné, že  
 

 
 

Live účty v celkové hodnotě 20.000 EUR! 

Příběh, který jsme započali na podzim 2013, má a bude mít pokračování i v roce 2015! 

http://jirimazur.cz/goldwinner-program/
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V letním kurzu Hrajeme si na burze přidáme modul pro základy Technické analýzy a pro lepší pochopení toho, co se na 
burzách odehrává. A pro zkušenější obchodníky a zájemce přidáváme VIP Trader verzi, ve které se podělíme o své 
zkušenosti Situační Analýzy Online, tvorby "trading signálů" pro spekulace a také prozradíme, jak na MultiTerminal Trading, 
řízení kapitálu a jaké jsou možnosti pro to, mít a řídit svůj vlastní investiční klub a řídit na burze skutečně velké peníze. A to 
je cesta i pro ty z vás, kteří na burze začínáte s malým kapitálem. Stačí, když ukážete, že umíte a kapitál k vám začne 
proudit ve velkém. Znám to z vlastní zkušenosti a podělím se s vámi! 
 
Je jasné, že toto je pozvání do akce i pro zkušené hráče, nejen pro začátečníky! 
 
Jděte do akce, čtěte mé články, koukejte na videjka, stáhněte si eBooky. Zúčastněte 
se DigiPárty, což jsou online webináře k tématům, která vás zajímají. Do online 
vysílání pozvu zajímavé hosty a můžete být u toho. Technicky a technologicky je to 
úplně jednoduché. Stačí si otevřít webovou stránku, na kterou vám zašlu v předstihu 
odkaz, chce to jen připojení na internet umožňující sledování videí, což je dnes 
standart a reproduktory či sluchátka na poslech. Můžete nám napsat zprávu, 
komentáře, otázky online a zúčastnit se. Sledujte mé emaily s upozorněním na tyto 
akce a udělejte si čas 30. dubna a 7. května vždy večer od 20:00. Místo nudných 
a bezobsažných seriálů v televizi něco pro sebe uděláte .  
 
Přihlášky do online kurzu Hrajeme si na burze a podrobné informace o základní verzi i jeho VIP Trader verzi, kterou vám 
vřele doporučím, očekávejte počátkem na prvním webináři.  
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A ještě stručně můj Příběh na burze a co tomu předcházelo... 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Pro ty, kteří mě neznají, doplním pár souvislostí 
 
Mám za sebou zajímavý život, který mě naplňuje. Jsem z normálních poměrů, jako většina z vás a patřím mezi ty, kteří 
prostě po "sametové revoluci" v roce 1990 obrazně i fakticky řečeno, sundali nohy ze stolu a opustili jistoty zaměstnání 
a šli na své. V té době to bylo hodně o elánu, nadšení. Všude kolem rezonovaly výzvy o tom, jít do akce. V té době jsem 
téměř vůbec neuvažoval o tom, že měním jistoty za nejistoty, pohodlí za nepohodlí, bezpečí jistot za rizika, nudný život za 
sled neuvěřitelných akcí.  
 
Byl ve mě kus rebelství a touhy dělat věci jinak. Nechtěl jsem trávit život nudou a jistotami, otravovali mě nadřízení 
v práci, podřízení pracující (málokdy pracující), byla to touha po svobodě a po tom, dělat věci po svém. Zejména ze začátku 
jsem si říkal, že do zaměstnání se mohu vždycky vrátit, mám přece vzdělání a kvalifikaci. Hodně lidí mě odrazovalo, příbuzní 
lamentovali cosi o kariéře a jistotách. Nechápali, že dávám s vysokou školou přednost tomu, abych sundával sedmitunové 
pěticípé hvězdy ze šachetních věží a natíral konstrukce pomocí metod výškové techniky. Horolezectví byl v tehdejší době 
můj sport a toto první podnikání bylo jeho logickým vyústěním. Můj téměř červený diplom z vysoké počal blednout 
a odfoukával jej vítr nové doby do ztracena.  

MŮJ PŘÍBĚH NA BURZE 
JAK VZNIKL TENTO KURZ & JDEME ZNOVU DO AKCE 
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Nastartoval jsem tak 12-14 let zajímavých podnikatelských projektů. Stavebnictví, mezinárodní obchod, distribuce, 
poradenská firma na podnikání a marketing (moje oblíbená)... Byla to úžasná jízda, v rámci které jsme s přáteli protočili 
hodně stovek milionů, ve firmách se mi protočily stovky lidí, poznal jsem stovky nových lidí v byznysech, kde jsem se 
pohyboval, a užil si všeho náležitě. Mnou zakládané firmy, třeba MADT a.s. nebo Omnitherm a.s., jsou stále lídry na svém 
trhu. Mám za sebou desítky zajímavých projektů . 
 
A okusil jsem si v praxi, že některá přísloví mohou fungovat i jinak, třeba: 
 
"Každý může mít svůj názor, ale ne v práci. V práci děláte to, co po vás majitel žádá!" To bylo pro mě skvělé zjištění, 
že mohu mít svůj názor a dělat pouze to, co uznám za vhodné! 
 
"Co je dovoleno pánovi, není dovoleno kmánovi." Netušená věc! V podnikání se mé možnosti, co jsem si mohl dovolit, 
rozšířily téměř neomezeně. Naučil jsem se, že jediné omezení je pouze ten můj "Pán", to jest vlastní MYSL . 
 
Přesvědčil jsem se, že platí věta: "Svět patří těm, kteří mají touhy, vize a odvahu." 
 
Ale moje klasické podnikání mělo ještě mouchy, třeba: "Náš zákazník, náš pán..."  Mimochodem, nevím, kdo tu blbost 
vymyslel. Ale na burze a v online světě mám jenom partnery a přátele . Přidáte se k nim i vy? 
 
"Nad nikoho se nepovyšuj, před nikým se neponižuj..." To je ze slavné české pohádky Pyšná princezna, jistě znáte. Ale pro 
90 % lidí vcelku nedostupné. Protože se musejí ohýbat před nadřízenými, před zákazníky či státem. Fujtajbl, hrozná 
představa! A s tím povyšováním? Tak na burze ani v online světě k tomu již skutečně není žádný důvod.. 
 

 

A všechny výše uvedené myšlenky jsou jen některé aspekty svobody a nezávislosti. 
Moc vám všem přeji, ať zakusíte toto ovoce . 
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Úspěch a podnikání, to je sen pro mnoho lidí, který se mi splnil. A jistě k tomu patřily i občasné krize, bezesné noci 
a poznání. Že svět podnikání je prostě jiný, než svět, na který mě připravovali rodiče, škola, společnost nebo mé okolí. 
Po pár letech jsem zjistil, že již není cesty zpátky, že do práce mě již nedostanou, i kdyby na chleba nebylo... Peníze 
a úspěchy byly fajn. Co bylo ještě lepší, to byla nová přátelství, cestování, poznávání a seberealizace. Měnili jsme životy 
svoje i desítek lidí kolem nás. Poznal jsem, že podnikání může být úžasný tvůrčí proces. Já jsem rád tvořil .  
 
A tím nejlepším výsledkem byl dar, o který jsem usilovat zpočátku spíše podvědomě, a dnes je pro 
mě alfou-omegou mého života. Tím je fyzický i osobní stav finanční nezávislosti a svobody. Podtrhuji 
to nejdůležitější slovo, tím je SVOBODA. Nikoliv jen svoboda slova a jednání. Nikoliv jen svoboda 
pohybu a cestování. Nikoliv jen svoboda na příděl (pár týdnů dovolené), ale svoboda, kdykoliv chci. 
Svoboda, cokoliv chci. Svoboda myslet, jednat, podílet se nebo být mimo. Jak je libo. Jsem si vědom, 
že z nejrůznějších důvodů taková svoboda může být dostupná pouze pro pár procent populace.  
 
Chcete být u toho, až budeme probírat návody a akce, které vedou k nezávislosti na systému a k odpojení se od 90 % 
problémů, které lidi řeší? 

 Druhý start a cesta digitálním vesmírem 
 
Před 14 lety jsem vedle podnikání začal koketovat s burzou. Během následujících let 2002 až 2004 jsem se odpojil od 
klasického podnikání a vydal jsem se do online světa. Začal jsem budovat svůj vítězný digitální vesmír. Příběh o tom „Jak 
jsem pro sebe objevil svůj vítězný digitální vesmír“ ve formě eBooku, jsem lidem ve své databázi na pár dnů vypustil ke 
stažení v lednu tohoto roku. Zde pouze stručně.  
 
Burza, obchodování na burze, svět burzovních spekulací a řízení investic a vše kolem, se dá dnes dělat téměř výhradně 
přes internet. Bylo pro mě skvělým zjištěním, když jsem mohl operační kapitál točit v rámci virtuální firmy prostřednictvím 
internetu a najednou jsem nepotřeboval mít žádné zaměstnance, dodavatele, zákazníky, sklady právníky, účetní, logistiku, 
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marketing, neplatiče, potížisty... Mohl jsem provozovat firmu na principech podobných klasickému podnikání, nakupoval 
jsem a prodával nejrůznější aktiva online, ale místo s penězi v oběhu bůhví kde jsem pracoval s čistými penězi přímo na 
burzovním účtu. Ta myšlenka byla geniálně jednoduchá. Navíc jsem k tomu nepotřeboval žádné papíry, povolení, 
živnosťáky, firmu...  
 

 
Když jsem postupem času přidal i vzdělávací programy, kdy mi do nich vstupovalo 99 % klientů přes internet, a když jsem 
přidal online podnikání a internet marketing, vybudoval jsem si 3 pilíře příjmů online. Tomu já říkám vlastní vítězný 
digitální vesmír, napsal jsem o tom eBook. Pokud můj eBook ještě nemáte, pošlu jej všem, jako prémiový text do členské 
sekce kurzu Hrajeme si na burze hned po první lekci. Pro inspiraci a také proto, abych vám usnadnil život a vhodně vás 
inspiroval.  
 
Jsem totiž z praxe hluboce přesvědčen, že je dobré mít více pilířů finančních příjmů, to je ta svoboda potom hned ve vyšší 
kvalitě. A také jsem přesvědčen, že vychytávky z digitálního vesmíru jsou vhodné úplně pro každého, kdo podniká, nebo 
podnikat chce. Takže vy všichni, kteří se v červnu přidáte k nám, dostanete pro inspiraci jeden z mých nejhodnotnějších 
motivačních eBooků, který je běžně nedostupný, s názvem 
 

 
A jen tak za závěr této kapitolky. Pokud jsem si před lety myslel, že tu burzu jenom tak zkusím a když to nepůjde, vrátím se 
zpátky, protože dokud mi hlava funguje, tak to podnikání vždycky dám, tak jsem se opět spletl.  
 
Burza a vše kolem, to je můj nový život a cesty zpět již není. Už se mi do těch starostí s klasickým podnikáním opravdu 
nechce! A ještě si tedy dočtěte můj Příběh, protože má dvě strany, jako každá mince. Příběh, ve kterém jsou vždy jen dvě 

Jak jsem pro sebe objevil svůj vítězný digitální vesmír. 

Prostě ideální digitální podnikání. 
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možnosti, ve kterém se skrývá fenomén spekulací, pravděpodobnosti a rizik. Tak jako v životě a v podnikání. Většina lidí 
o těchto paralelách a tajemstvích nemá ani tušení. Proto jsou jejich cesty často zbytečně složité. V průběhu kurzu vám 
odhalím hodně! 

 Vrátím se k tomu, jak jsem před 14 léty začínal. 
 
Dlouhé roky předtím, než jsem se o této příležitosti dozvěděl, jsem podnikal úspěšně v mnoha oborech, procestoval kus 
světa a bavilo mě to. O burze jsem věděl pouze tolik, že je to podnik rizikový, ale zajímavý. Můj kamarád ještě z práce (to je 
již hodně dávno), mně vyprávěl o bratrovi, který emigroval do Austrálie, měl doktorskou ordinaci v buši, k pacientům létal 
malým letadlem. Ve volném čase přes telefon obchodoval s akciemi na burze. Tak za totáče informace, kterou bylo těžko 
zpracovat... 
 
 

Jeden z mých nejlepších společníků ve firmě, Pavel, mi ukazoval již v roce 1999, jak řídí přes 
internet své portfolio akcií na NY burze v USA. Bylo to jistě inspirující, ale ne pro analfabeta na 
PC, jako jsem byl já. Zatím co my, normální podnikatelé, jsme utráceli peníze za cestování, 
domy a auta, milý Pavel nakupoval akcie na dálku. Mělo to ale chybičku... 
 
Mohl vlastně pouze nakupovat a sázet na růst hodnoty, což v letech 1998-2000 byla činnost 

nároky odpovídajícími sundávání slupek z banánu, zvládly by to i opičky . Ale já ne, protože jsem nebyl online, v Česku to 
v té době jaksi nefrčelo. NAŠTĚSTÍ! 
 
V letech 2000-2001 přišel krutý akciový sešup a můj kamarád přišel o cca 80 % veškerého jmění, prostě taková menší krize. 
A o shortování akcií ten milý člověk nic nevěděl. Co že je to shortování? Předběhnu. Prostě báječně můžete vydělávat 
peníze i na tom, že ceny akcií a dalších aktiv na burze prostě padají... Ale to možná již někteří z vás tušíte. Jdeme dále... 
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Když jsem se na Kanárských ostrovech v roce 2001 ve vyhřátém bazénku od jiného kamaráda dozvěděl, jak snadno se dají 
vydělávat penízky třeba v komoditách, coby spekulace na růst nebo pokles ceny... A jak to lze dělat jednoduše, online přes 
internet, začalo mě to opravdu zajímat. Únava z 12 let klasického podnikání již tady byla a chtělo to nové výzvy...  
 

 
V prvé řadě jsem téměř rok překonával zažitou představu, že obchodování na burze je něco složitého, určeného jen pro 
profíky v bance. Že na to potřebuji vysokou školu investování, zvládnout desítky knih, kurzů, tuny informací. Mé štěstí bylo, 
že jsem toho opravdu věděl málo a že jsem hned zkraje narazil na online obchodní platformu pro obchodování s CFDs 
a Forexem! 

 
 
Že byste chtěli v úvodu vědět, cože jsou to ty CFDs a Forex? Tak to vážně nechejme na později. Ono 
to není důležité. Pamatuji, jak jsem si přes internet stáhnul svou první online platformu - Demo 
účet. Byla jednoduchá a přehledná. Zkoušením jsem pochopil základní funkce i mechanismus 
vydělávání peněz.  
 

Prostě jsem si vyzkoušel své první pokyny Sell a Buy, Close, Stop, Limit... Uchvátila mě rychlost burzovních transakcí i to, 
jak rychle na účtu naskakovaly peníze do plusu, někdy i do mínusu. Narazil jsem konečně na něco, co lze nazvat podnikání 
s čistými penězi.  
 
To, že je burza tvrdý kapitalismus, absolutně spravedlivý. Ale i bezohledný, to jsem v kontextu svých předchozích 
podnikatelských zkušeností začal vnímat až později.  
 

Ale začátky vůbec nebyly jednoduché. Zejména proto, že chyběly informace. 
Na českém internetu bylo o burze pusto prázdno, takže jsem se vyučoval 

anglicky na US webech, a tam toho již bylo požehnaně. 
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Po pár měsících hraní si na Demo platformě jsem cítil, že je čas na akci. Vnímal jsem to jako skvělou příležitost pracovat 
s penězi a kapitálem jinak, jednodušeji, než tomu bylo u předchozího podnikání. Vůbec jsem neřešil, že jsem vlastně nebyl 
přímo na komoditní, měnové či akciové burze. O podstatě CFDs derivátů jsem neměl potřebu vědět více, než jen to, že se 
na tom dá vydělávat. 
 

 
 
 
 
 

 
 
Chtěl jsem vyzkoušet svůj nový byznys v akci, rychle. Zběžně jsem si nastudoval něco o Fundamentální či Technické 
analýze, informační zdroje a šel jsem na to. Jednoduše. 
 
A fungovalo to . Fungovalo to přesně tak, jak jsem se dovídal v dostupné burzovní literatuře a té, kterou jsem za ta léta 
nashromáždil ve své knihovně.  

 Horská jízda naděje, příležitostí, velkých peněz, zmaru a zklidnění. 
 
Tento kurz je krátký. Budu stručný. Ono to v prvních letech skutečně fungovalo tak, jak se lze dočíst 
leckde. Nejdříve NADĚJE. První navýšení účtu o 100 % za dva týdny. Už jsem s kalkulačkou v ruce 
počítal, kdy se s minimálním kapitálem stanu dolarovým milionářem. Za pár týdnů vlivem v důsledku 
neopatrných postupů na účtu zůstala NULA. OK, první příležitost jsem nedal... 
 
PŘÍLEŽITOSTI. Ale nevzdal jsem to. Druhý pokus byl nic moc, a ten třetí už mě bavil. Obchodoval jsem průběžně 4 roky, 
z toho poslední rok jsem se tomu chtěl věnovat jako své hlavní činnosti. Nebyl to moc dobrý nápad. Přece jen mi chyběla 

Online, na dálku, jednoduše. Že asi nebudu potřebovat zaměstnance, zákazníky, 
sklady, právníky, platiče, neplatiče, úředníky, auta, budovu...  

 
Waw, to vypadalo nadějně! 
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komunikace s lidmi, protože činnosti v klasickém podnikání jsem utlumil. Mé spekulace byly PŘÍLEŽITOSTÍ a já jsem na ně 
zaměřoval svůj fokus stále více.  
 

 
V roce 2005 jsem udělal klíčové rozhodnutí svého života. Vstoupil jsem na český internet a spustil své vzdělávací 
programy, ty byly ve finální verzi jako živé offline kurzy, Semináře a Workshopy. Přes internet jsem vytvořil systém, jak 
získávat klienty, jak komunikovat, psal jsem svůj první obsah, články, blogy. Ale o tom si povíme jindy a jinde, třeba 
v eBooku, Jak jsem pro sebe objevil svůj vítězný digitální vesmír. 
 
Vzdělávací programy, kurzy, Semináře, Workshopy, trading Manuály. Pochopil jsem to, co píše Robert Kiyosaki v jedné ze 
svých knih, a sice to, že nejvíce se o věcech naučíme tehdy, když o nich učíme jiné lidi. Svatá pravda.  
 
Mými kurzy za 9 let prošlo pár tisíc lidí. Postupně jsem sbíral i jejich zkušenosti. Ziskové postupy a ty propadáky. 
Konzultace, know-how. Začal jsem vnímat pravdy o investování, které jsou skryté, o kterých není zájem, aby spatřily světlo 
světa. 
 
Přidával jsem odborné informace, hodně jsem se učil, abych mohl předávat. Zároveň jsem ale zjišťoval, že to, co přebírám 
z knížek, často nefunguje a že naopak fungují postupy, o kterých jsme se bavili s kolegy tradery na Workshopech. Prostě 
věci se mají jinak, než jak se o nich hovoří. A důvod je prostý. První tajemství (veřejné): 
 
 
 

Více než 90 % informací, analýz i literatury o burze a investování jsou nepravdy a manipulace 
se záměrem oškubat o peníze neznalou veřejnost postupně lákanou do pastí slibů a nadějí. 

A také o burze píše hodně těch, co neuspěli, nebo těch, co to ani nezkusili. 

Také musím odečíst období mnoha měsíců, kdy jsem sbíral síly a morálku na druhý 
a třetí pokus... Začínal jsem chápat, že burza je více o psychice, emocích a o tom, 

co udělám já, než o tom, co se kde píše, povídá a co radí jiní. 
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A teď si vezměte chudáka „vážného zájemce“, pokušitele štěstí, jak jde na kurz brokerské společnosti, který je zadarmo 
a pošetile doufá, že přijímá ty správné informace. Cha, cha...  
 
Jdeme na to? Povíme si, jak to je a jak začít na burze bez rizika..! 

  Mám pro vás ještě jedno varování, než začneme. 
 
Nejsem burzovní GURU, ani mág. A již vůbec ne profesionál. Byla by mylná představa, vidět mě, jak 10 hodin denně sedím 
s přilepenýma očima na třech řadách monitorů s grafy a údaji z burzy. Opak je pravdou. Burze se věnuji pár hodin týdně, 
jen tak mimochodem. Vydělávám, řídím investice dalších investorů, a přesto se za profesionála nepovažuji.  
 
Burza je mou zábavou. Hrou, dělám to, co mě baví. Ale rád mám také online marketing, infobyznys a život. Ještě raději se 
věnuji svým dětem, cestování, přátelům a vůbec... Práce není ta nejlepší metoda, jak vydělávat peníze. 
 
Peníze se totiž vydělávají HLAVOU. Vaše výsledky, peníze, bohatství budou vždy výsledkem vašeho 
myšlení. Burza je jen prostředek. Fajn byznys. Technicky i technologicky ten nejjednodušší byznys, 
který znám. Dokonce i v rámci infobyznysu se daleko více nadřu a finanční výsledky jsou někdy 
stejně nejisté. 
 
Tento online kurz „Hrajeme si na burze“ je takovým typickým infoproduktem. Dělám to, co mě 
baví. Spojuju burzu, investování s komunikací a infobyznysem. Přidám sem tam nějaký ten Live 
Seminář, Workshop nebo obchodní program a jsem happy.  
 
Přesto se ale „prací“ nezaobírám více než cca 40 % svého času. 60 % času mám totiž již dlouhodobě rezervováno pouze pro 
sebe a mé nejbližší . Aktuálně v tomto roce realizuju programově Rok pro můj život, o kterém vám ještě povím. 
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Jo, a vážně nejsem žádný burzovní GURU. Mám za sebou i pěkné burzovní propadáky, sbíral jsem se z burzovního dna. 
Ale jsem tady a tento byznys mě baví a již stabilně vydělává. Mám vám jistě co říct, ale NENÁSLEDUJTE MĚ! 
 

 
Mějte vždy svou hlavu. Na burze, v investování, ale ani v podnikání, nikdy nikomu nevěřte! Dejte vždy na 
svůj úsudek, intuici. Jde o vaše rizika, peníze i o vaši PŘÍLEŽITOST. Když mě budete slepě následovat, možná 
80 % z vás pohoří... Když do toho dáte svůj rozum, své myšlení a z mých informací si pro sebe přeberete 
jen ona Tajemství a zkušenosti, bude to OK, potom máte šanci s přidáním svých ingrediencí na burze 
uspět. 
 

 
A vůbec nevěřte těm, co vám nabízejí ověřené a zázračné postupy, návody, systémy. Ty totiž neexistují. Téměř vždy jde 
totiž v prvé řadě o výdělky propagátorů těchto „systémů“.  
 

 
Vezměte prosím na vědomí, že v tomto kurzu si hrajeme. Hrajeme si, abychom se něco naučili. Hrajeme si profesionálně, 
podle určitých pravidel, která jsou naháněčům na burzy neznámá. Oni totiž chtějí naše peníze. My chceme vydělávat to, co 
se v tom gigantickém penězovodu světových burz nachází. To je zatracený rozdíl. 
 

A také tento online kurz neberte jako pobídku do rizikového investování. Vlastně je mi úplně jedno, jak, kde a s kým budete 
nebo nebudete investovat. Ale budu rád, když vám tento kurz něco přidá do života!  

Vezměte na vědomí, že burza je minimálně stejně rizikový podnik, 
jako i jiná podnikání. Můžete prodělat, ztratit peníze, můžete vydělat. 

Můžete velmi dobře vydělávat! 
 

To jen na vás, na vaší hlavě. To já svým kurzem neovlivním, co kdo má v hlavě. 
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Tak fajn, doufám, že jsem některé z vás odradil a že včas utečete a jdeme na to! 

 Jak bude probíhat tento online kurz & odflákneme to lehce dle Pravidla 90/10 
 
Tento online kurz s názvem Hrajeme si na burze vznikl náhodou. Kamarádi z infobyznysu mě vybídli, ať připravím nějaké 
materiály, ať si Demo na burze mohou vyzkoušet jeho klienti z jejich kurzů. Jasně, to by šlo. Ale uvědomil jsem si, kolik 
know-how jsem schopen dneska dávat! Celodenní Semináře Jak začít na burze, Workshopy pro pokročilé i profesionální 
tradery, kniha - Trading Manuál 650 stran... Jak vysvětlit lidem úplně neznalým, co je to burza a jak se na ní vlastně dají 
vydělávat peníze? 
 
Po pár dnech uvažování jsem dospěl k závěru, že to spraví nějaké to videjko, PDF a že to prostě lidem 
podám v tom minimálním rozsahu, v rámci kterého jsem začínal já sám. Že jim naservíruju jen 
základní fakta, informace a stručné návody. Za pár týdnů cca to, co jsem se já naučil za první rok.  
 
A taky mě napadlo, že bych se za to mohl i tak trošku odměnit. Proto je tento online kurz sice za 
lidovku, ale přesto placený. Zkušenost mi také říká, že lidi zadarmo moc ty informace nezpracovávají. 
A přece jen vám pár svých vychytávek předám . 
 
Kurz Hrajeme si na burze jsem rozdělil na 7+1 částí, které vám budu postupně zasílat emailem a budu je postupně 
zveřejňovat na webu, vždy krátké video a sumář informací v PDF. Stručně. Pokud vás bude zajímat více nad rámec kurzu, 
pohledejte si informační zdroje na internetu, nebo přijďte na můj Live Seminář.  
 

 

Nicméně doporučuju v této fázi studovat Burzu hrou a věci si zbytečně nekomplikovat. 
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Ke kurzu přidáváme další prémiové texty, videa, eBooky, webináře a základy technické analýzy. Skutečně vše, co píšu! Za ty 
drobné peníze! 
 
A co vy zkušenější, má to pro vás smysl? Jistěže má. V úvodních lekcích a v některých 
pasážích se možná budete trošku nudit, řeknete si, nic nového pod sluncem. Ale na 
jiných místech, kde předávám poznatky a know-how z 9 let vzdělávání zbystříte, 
protože to budou věci a informace, o kterých se prostě jinde nedozvíte. Témata 
Situační Analýzy Online tvorby "obchodních signálů" a RiskManagementu. A což 
teprve příležitost MultiTerminal Tradingu s možností mít vlastní investiční klub jako 
virtuální firmu s plným servisem... Ale nebudu předbíhat. To vše bude obsahovat VIP 
Trader verze kurzu Hrajeme si na burze. 
 
A další motivace pro vás zkušenější. Zjistíte, že je to skvělé, když se zapojíte do hry a můžete pomáhat kolegům, předávat 
a sdílet zkušenosti v uzavřené členské sekci, když na tom můžete třeba nastartovat svůj malý projekt v infopodnikání... 
Je dobré myslet i na další pilíře příjmu, burza je někdy poměrně akční podnik . 
 
Přijdete sami na jednu úžasnou věc. Když pochopíte těch pár věcí, které vám řeknu, když uděláte to, co uvidíte na videu 
a vyzkoušíte si vše bez rizika formou hry v podmínkách reálných trhů, zjistíte, jak se věci mají. 
 

Pochopíte podstatu burzovních spekulací, jak se vytvářejí zisky, jak lze prodělat. 
 

Pochopíte burzu technicky. Nic o tom, co se děje na světových finančních trzích, jak a kde 
fungují akciové, komoditní či měnové burzy, mraky odborných termínů, složitostí, 

analýz... Téměř nic z toho potřebovat nebudete. 
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Ukážu vám princip burzovních spekulací a řízení investic na burze tím nejjednodušším způsobem, 
který pochopíte téměř všichni . 

 
A přidáme sérii online webinářů, offline akcí a skvělou soutěž v Demo obchodování  

o Live účty v celkové hodnotě 20.000 EUR, ve které si vyzkoušíte to, co jste se naučili. 
A potom si popřejeme pěkné Vánoce . 

 
Přeji vám úspěšné absolvování kurzu „Hrajeme si na burze“! 

  

 
Jirka Mazur 

Praha, duben 2015 


