
Ahoj,

čtení	na	pár	minut	za	minulý	měsíc	je	tu	a	s	ním	i	novinky	z
kruhů	metalearning.cz.	
	
Plán	na	březen	2022	byl	vcelku	daný.	Koupit	letenku	Lisabon
-	Praha,	dokončit	v	Algarve	první	sérii	-	cca	20	nových	lekcí
do	 5.	 kurzu	 a	 přepnout	 se	 po	 návratu	 do	 programovacího
módu	na	další	měsíc.
	
Ideálně	 neřešit	 nic	 jiného.	 Využít	 své	 stabilní
programovací	 místo	 a	 každý	 den	 udělat	 ten	 1	 důležitý
kousíček	a	hlavně	si	ho	užít.	Nespěchat	v	to-do	listu	k	další
položce.	Prostě	programovat	až	do	cca	15.	dubna,	kdy	opět
odfrčíme	 do	 zahraničí.	 Do	 další	 tvůrčí	 fáze	 tvorby	 dalších
lekcí.	Tyto	měsíce	 jsou	 tak	stále	plně	nastavené	do	 režimu
hluboké	práce	a	pomalé	produktivity.	
	
Díky	tomu	všemu	nevidíš	na	YouTube	obvyklá	2	videa	za
měsíc.	 Minimálně	 aktivní	 jsem	 i	 ve	 Stories.	 Je	 to	 velmi
příjemná	daň,	kterou	rád	zaplatím	za	skutečnost,	že	si	práci
opravdu	 bez	 tříštění	 se	 do	 jiných	 směrů,	 užívám.	 Proto	 v
tomto	emailu	budu	hodně	úzce	zaměřený	na	vše	co	vzniklo
+	na	kroky,	které	můžeš	očekávat.
	
	
Užívej	život!	Honza

Určitě	si	přečti	i	tu	textovou	:-)

Prohlédnout	ve	webovém	prohlížeči

Březen	v	metalearning.cz

(video-verzi)	tohoto	newsletteru	najdeš
zde	...
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https://metalearning.cz/


Poslední	 měsíce	 vzniká	 řada	 velkých	 věcí,	 které	 během
výroby	 nevidíš.	 Zmiňovaný	 5.	 kurz	 do	 metalearning.cz
zaměstnává	 sám	 o	 sobě	 více	 lidí.	 Jeho	 finální	 název	 bude
nejspíš	 Sebevědomí	 &	 Cesta	 muže.	 Přeprogramování
celého	metalearning.cz	 do	 již	 3.	 verze	 podoby	 bere	 každý
den	hodně	hodin	mého	času.	Raději	nebudu	přiznávat	kolik.
Určitě	více	než	je	zdrávo.

Aktuální	 situace	 vypadá	 takto.	 Abych	 spustil	 do
předprodeje	 nový	 kurz	 a	 s	 tím	 i	 všechny	 již	 hotové	 lekce,
chci	 nejprve	 přepnout	 naráz	 podobu	 celého	 webu.
Programovat	jednu	věc	dvakrát,	jednou	pro	aktuální	verzi	a
jednou	pro	tu	nadcházející,	by	nebylo	efektivní.	Proto	raději
volím	tzv.	 lag,	kdy	plně	vyrábím,	ale	ty	vlastně	nic	nevidíš.
Vše	 spatříš	 až	 se	 obě	 činnosti	 -	 můj	 kód	 a	 lekce	 sejdou.
Odhadem	 -	 pozor,	 říkám	 odhadem,	 není	 to	 definitivní
deadline,	bude	web	přepnutý	dejme	tomu	za	měsíc.	Možná	i
dřív,	ale	nechci	se	upínat	na	sliby	termínů.	Jak	jsem	již	psal,
chci	si	vše	užít	a	vyladit	dle	své	představy.	Mohl	bych	sice
nyní	 dávat	 na	 YouTube	 slíbené	 4	 lekce	 z	 kurzu	 zdarma	 ...
neměl	 bych	 ale	 diváky	 kam	 odeslat	 do	 kurzu.	 Vše	 je	 tedy
provázané.

Na	 jaké	 změny	 se	 můžeš	 těšit?	 U	 přepisování	 celého
webu	hledím	mnohem	více	na	vzhled	pro	mobilní	zařízení	 -
mohu	si	dovolit	být	více	specialista,	než	generalista,	což	byl
stav	v	době,	kdy	jsme	vyráběli	první	kurzy	v	metalearning.cz
před	 pár	 lety.	 Kružničková	 podoba	 zůstane	 stejná	 jako
doposud.	 Nákupní	 proces	 na	 celém	 webu	 bude	 blízký	 e-
shopu	-	tedy	klasický	nákupní	košík	do	kterého	bude	možné
přidávat	 různé	 položky.	 Tedy	 kurzy	 pro	 sebe,	 dárkové
poukazy	v	novém	grafickém	kabátu	na	vše	z	nabídky	nebo
také	 určité	 produkty,	 které	 mi	 dávají	 smysl.	 Ty	 které	 se
nekazí,	 drží	 hodnotu	 a	 jsou	 spojené	 s	 kurzy.	 Viz.	 naše
Moleskiny	 s	 věnování	 nebo	 ručně	 vyráběné	 porcelánové
hrnky.	Tyto	produkty	nabízíme	již	nyní	vesměs	pro	radost	s
nulovou	 nebo	 minimální	 marží.	 Přeprogramovat	 platby

Spustit	video	na	Vimeo

Měsíc	v	kódu,	aktuální	stav

https://vimeo.com/695811085/417713ab35


včetně	 celé	 logiky	 vystavování	 faktur/emailů	 mi	 zabralo
nejvíce	 času,	 reálných	 14	 dnů.	 Poměrně	 dost	 času	 bere	 i
nová	 verze	 transakčních	 emailů,	 které	 web	 rozesílá,	 ať	 už
jsou	 to	 faktury,	dárkové	poukazy,	upozornění	na	zmeškané
lekce	 -	 vše	 bylo	 nutné	 přepsat	 kvůli	 končící	 podpoře	API	 v
2.0	našeho	poskytovatele	(SendInBlue).
	
V	 lekcích	 se	 lehce	 změní	 design	 tlačítek/poznámek	 a	 také
přibude	velmi	poptávaná	funkce.	Odsplnění	dne.	Mnoho	z
vás	si	chce	kurzem	procházet	opakovaně	k	čemuž	i	vybízím.
Vzhledem	 k	 počtu	 lekcí	 a	 aktuální	 nemožnosti	 lekci
resetovat	 je	 však	 orientace	 v	 takovém	 množství	 lekcí
postupně	 obtížná.	 Trochu	 ohraná	 písnička	 je	 i	 sekce	 knih,
kterou	 chci	 do	 webu	 zakomponovat	 v	 podobě	 seznamu
všech	 přečtených	 knih	 z	 mé	 knihovny	 a	 případně	 na	 ně
odkazovat	 z	 dílčích	 lekcí.	 Tato	 sekce	 určitě	 v	 nové	 verzi
bude,	naplním	ji	ale	nejspíš	až	v	další	fázi	během	léta.

	
	
Více	a	více	mi	píšete	z	řad	firem	a	poptáváte	množstevní
přístupy	 pro	 své	 zaměstnance.	 Již	 nyní	 k	 tomuto	 účelu
máme	v	ceníku	sekci	pro	firmy.	V	nové	verzi	webu	dostane
větší	prostor.	Je	super	číst	zprávy	typu	"Honzo,	mám	firmu	a
50	zaměstnanců,	rád	bych	je	posunul	vpřed	stejně	jako	sebe
v	kurzech	...	".
	
Sekce	konzultací,	tedy	určitého	obchodu	s	mým	omezeným
časem	 dojde	 k	 plné	 automatizaci.	 Všechny	 platby	 půjdou
pouze	 skrze	 platební	 bránu.	 Poukaz	 na	 konzultaci	 s
instrukcemi	 k	 rezervaci	 dorazí	 do	 tvého	 emailu	 a	 bude	 na
Tobě,	 jak	 ho	 využiješ.	 Tento	 krok	 mi	 doufám	 uleví	 od
různých	sáhodlouhých	dohadů,	které	posledních	7	let	řeším
zbytečně	"ručo".		
	
	



Sekce	hodnocení	kurzu	je	díky	počtu	vašich	zpráv	nyní	lehce
chaos.	Nakódoval	jsem	ji	asi	před	rokem	za	hrubě	10	minut,
žádný	 lazy	 loading,	 stránkování	 ...	 prostě	 načítáme	 stovky
zpráv	na	jedné	straně.	Samozřejmě	tomu	bude	v	nové	verzi
jinak.	Vše	odstránkováno.	Za	zprávy	velice	děkuji	-	tankuji
v	této	sekci	palivo	po	ránu,	když	začínám	pracovat	:)
	
	

Cena	kurzu	bude	záviset	jako	obvykle	na	počtu	vyrobených
lekcí.	 V	 první	 fázi	 nastavím	 určitě	 i	 možnost	 krátkého
předprodeje	za	nižší	cenu	tak	jak	tomu	bylo	i	u	předchozích
kurzů.	 Screenshot	 ber	 tedy	 pouze	 jako	 náhled	 do	 nového
ceníku.	

Další	fáze	v	dubnu

https://metalearning.cz/hodnoceni


Vydržet	 měsíc	 v	 kuse	 programovat	 u	 stavitelného	 stolu	 v
noře	 jménem	 moje	 kancelář	 či	 kavárna	 není	 jednoduché.
Proto	 mám	 v	 plánu	 hrubě	 od	 půlky	 dubna	 buď	 Krétu/
Španělsko	a	poté	od	půlky	května	do	půlky	června	nejspíše
Madeiru.	 V	 prvním	 i	 druhém	 místě	 mě	 čekají	 analýzy
desítek	knih	a	další	2	série	 lekcí	v	novém	kurzu.	Vytvářené
opět	 někde	 v	 teple	 v	 přírodě	 včetně	 videokomentářů	 z
parádních	výhledů.	Na	obrázku	nahoře	můžeš	spatřit	místa	z
Portugalska.	Ze	všech	260+	 lekcí	 se	po	celou	dobu	stává	 i
možnost	spatřit	kus	světa	:-)
	
Věřím,	 že	 během	 dalšího	 newsletteru	 již	 uvidíš	 odkazy	 do
veřejně	 přístupných	 sekcí	 nové	 podoby	 webu.	 Do
předprodeje	 nového	 kurzu,	 do	 jeho	 "preview"	 struktury	 ...
možná	i	do	prvních	lekcí	:-)

a	nyní	z	jiného	soudku	...

Investice	nepřináší	jen	finanční	hodnotu	...
Tuto	 úvahu	 kopíruji	 přímo	 z	 mého	 postu	 na
Instagramu.	 Po	 příletu	 jsem	 předal	 svůj	 byt	 v	 Praze	 těm,
kteří	 ho	 potřebují	 více.	 Nebylo	 to	 úplně	 podle	 mých
představ.	 Když	 jsem	 odlétal	 z	 Portugalska,	 dohodl	 jsem	 se
se	 Zuzkou,	 že	 byt	 pustíme	 free,	 někomu	 kdo	 to	 fakt
potřebuje.	Během	cesty	 jsem	začal	zjišťovat,	že	to	není	tak
easy	jako	naivní	představa	v	mé	hlavě.

Můžeme	bydlet	na	vesnici	a	 tak	či	 tak	máme	v	plánu	opět
odjet	 do	 zahraničí,	 jenže.	 Než	 jsem	 doletěl,	 měl	 jsem	 dvě
měsíční	 rezervace	 v	 Airbnb.	 Zapomněl	 jsem	 to	 vypnout,
moje	 chyba.	 Tím	 se	 to	 trochu	 zkomplikovalo.	 Přes	 rychlý
termín	by	bylo	storno	dost	krkolomný.

Takže	 co	 s	 tím.	Airbnb	=	podnikání	 =	 15%	 daň,	 dph	 ze
servisního	 poplatku	 +	 hlášení,	 50kč/osoba/noc	 poplatek
městu,	cizinecká	policie	a	fakt	dost	velká	marže	Airbnb	(cca
9	 %).	 Pokud	 k	 tomu	 připočtu	 aktuální	 podobu	 hypo	 +
energie,	 jsou	 v	 tomto	 krátkodobém	 Airbnb	 pojetí	 celkové
náklady	na	byt	cca	31k/měsíc	bez	mého	času	(a	to	se	jedná
o	malý	dvoupatrový	Lofťák	45m).	Jsem	zvědavý,	jestli	s	tím
stát	 něco	 udělá,	 když	 doposud	 proti	 krátkodobým
pronájmům	 zbrojil	 a	 nyní	 vybízí	 ke	 střednědobému
ubytování.	Chce	sice	dotovat	částkou	uprchlíky,	ale	zároveň
požaduje	 celou	 řadu	 byro./fin.balastu.	 No	 nic,	 mám	 dost,
nepotřebuji	více,	překousnu	to.

Přijíždí	 velmi	 mladá	 paní	 ovládající	 asi	 4	 jazyky	 s	 malým
dítětem.	Odjela	autem	ze	Lvova	za	zvuku	sirén.	Dělám	s	ní
klasický	 check	 list	 bytu.	 Nakonec	 vyndávám	 peněženku	 a
Airbnb	platbu	ji	vracím	na	provozní	náklady	bytu	na	hrubě	2
měsíce.	 Řeším	 to	 tedy	 jako	 cashback	 s	 tím,	 že	 poplatky
uhradím	 (edit	 z	 dubna:	 nakonec	 město	 odpustilo)	 a
dodávám,	 že	 může	 zůstat	 free	 určitě	 do	 konce	 května.
Hypotéky/poplatky	zvládnu.	Paní	pláče	...	o	pár	dnů	později
má	 dorazit	 její	maminka,	 vejde	 se	 taky,	místa	 v	 bytě	 dost
pro	4.	Vzduch	asi	 nebude	nic	moc,	 ale	 což,	 válka	 se	na	 to



neptá.

Co	 tím	 chci	 říct,	 abych	 si	 tu	 nehrál	 na	 nějakýho
spasitele.	Mám	často	konzultace	s	klienty	jako	třeba	tento
týden,	 kdy	 lidé	 disponují	 majetky	 za	 desítky	 milionů,	 ale
nikdy	 nemají	 dost.	 Během	 debat	 se	 neustále	 řeší
neuvěřitelná	nuda	v	podobě	 toho	 jaké	etf	 či	 krypto	koupit,
jak	 refinancovat	 to	 či	 ono	 ...	 	 neustále	 čeká	 ta	 jedna	 další
věc	 na	 seznamu,	 ta	 poslední	 věc.	 Žádná	 ti	 ale	 nedodá
sebevědomí	nebo	tolik	hledaný	pocit	bezpečí.	Máš	už	dávno
dost.	 Je	 to	 velké	 téma	 jak	 z	 kurzu	 Investice	 &	 finanční
gramotnost	tak	z	nového	kurzu	o	sebehodnotě/sebevědomí.
	
Zkus	 se	 naučit	 dle	 svých	 možností	 dávat	 těm,	 kteří
dost	 nemají.	 Nemusí	 to	 být	 jen	 v	 materiálnu,	 ale	 prostě
tam,	kde	dost	máš.	Jen	tak,	co	nejvíce	altruisticky.	Finanční
rovinu	má	celá	řada	z	těch,	kteří	ji	neustále	hromadí	dávno
naplněnou.	Ostatní	roviny,	ale	v	zapomnění	strádají.	

Neustálé	rozšiřování	stávajících	kurzů
...



Toto	 je	 již	 samozřejmostí	 minimálně	 2	 roky.	 I	 přes	 tvorbu
nového	kurzu	jsem	během	měsíce	spáchal	pár	nových	lekcí.
Doporučuji	mrknout	na	lekci	Přátelé	v	kurzu	Úzkost	&	Panika
nebo	 lekci	o	Zóně	2	a	Zóně	5	v	pohybové	sérii	Biohacking
kurzu.	

Připojuji	pár	Instagramových	úvah	za	poslední	měsíc.	Více
na	mém	profilu.	

Pokud	uvažuješ	 o	 neomezeném	přístupu,	 stále	 existují	 dvě
akce	pro	pečlivé	čtenáře	:-).	Nalezneš	detaily	v	newsletteru
za	Leden	2022	(viz.	metalearning.cz/novinky).	
	
	

Užívej	 nástup	 jara	 ať	 jsi	 kde	 jsi	 ...	 jdu	 opět	 makat,
koudit	:-)
	
Uslyšíme	se,	mimo	kurzy,	za	měsíc
Honza
	

Honza,	metalearning.cz

Přejít	do	kurzů

Menší	dávka	#instagramlife	

Přečíst

Závěrem	...

https://metalearning.cz/playground/lesson/AxFrDs1
https://metalearning.cz/playground/lesson/BMZn2v5
https://metalearning.cz/novinky
https://metalearning.cz/playground
https://www.instagram.com/janhovad/


Metalearner,	Essentialist,	Investor,	Biohacker,
Stoic,
Minimalist,	Creator,	Tech	guy,	Spearfisher	&
Astronomer
	
metalearning.cz	|	prectime.cz	

Více	...

Tipy	za	minulé	měsíce	nalezneš	zde.

NÁZORY	NA	KURZY

	

	

V	metalearning.cz	jsi	vedený	pod	adresou:	{{	contact.EMAIL	}}
Email	jsem	ti	poslal,	protože	jsi	splnil	alespoň	1	lekci	v	projektech	vytvořených

metalearning.cz.
	

Odhlásit	se	můžeš	zde	(nebudu	si	to	brát	osobně)	;-)
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