
Ahoj,

čtení	na	pár	minut	za	minulý	měsíc	je	tu	a	s	ním	i	novinky	z
kruhů	metalearning.cz.	
	
Tento	měsíc	Tě	zdravím	z	Neapole,	kam	jsem	se	na	květen
přestěhoval,	 aniž	 bych	 tušil	 jak	 náročné	 toto	 město	 pro
pracovní	 život	 je.	 Jako	 obvykle	 posílám	 níže	 i	 videoverzi
tohoto	 newsletteru	 v	 kterém	najdeš	 podobný	 obsah	 jako	 v
této	 textové	 části.	 Mám	 pro	 tebe	 nálož	 hmotných	 i	 méně
hmotných	 novinek.	 Tento	 měsíc	 jich	 je	 vcelku	 hodně.
Podíváme	 se	 na	 stav	 mého	 investičního	 portfolia	 v	 roce
2022	 z	 ostrova	 Capri,	 zabrouzdáme	 i	 do	 €	 hypoték	 v
Portugalsku,	během	2	hodin	probereme	ty	nejčastější	otázky
v	živém	vstupu,	mrkneme	na	první	den	nového	kurzu,	který
je	 již	 online,	 povím	 ti	 nějaké	 interní	 dojmy	 z	 žití	 v	 Itálii	 a
zjistíš,	na	jakém	obsahu	pracuji	nyní	v	květnu	-	červnu.	
	
Doufám,	 že	 v	 následujících	 řádcích	 najdeš	 kousek	měsíční
inspirace	:-)
	
Užívej	den!	Honza

V	květnu	jsem	natočil	mnoho	různých	videokomentářů	na
různých	místech	kolem	Neapole.	Jeden	takový	představuje	i
videoverzi	tohoto	newsletteru.	Nebudu	to	dnes
protahovat,	zmákneme	to	do	15	minut.	Doporučuji	případný
zbývající	čas	využít	na	videa	níže.	

Prohlédnout	ve	webovém	prohlížeči

Květen	v	metalearning.cz

Pokud	se	ti	nechce	číst,	video-verze	je
zde
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Vše	 jde	 podle	 plánu.	 Minulý	 měsíc	 jsme	 odstartovali
předprodej	 za	 zvýhodněnou	 cenu	 jako	 tomu	 bylo	 dříve	 i	 u
ostatních	kurzů.	Tento	měsíc	šlo	ven	první	video	a	od	června
2022	 budeme	 postupně	 zveřejňovat	 i	 další	 lekce.	 Těšit	 se
můžeš	na	první	3	série	(každá	cca	10	lekcí).	První	bude	série
evoluční,	 druhá	 hodnoklukovská	 a	 třetí	 se	 bude	 týkat	 rolí,
hodnot,	identity	a	skupinových	vztahů.	

Spustit	video-verzi

První	den	nového	kurzu	online	a	od
června	spouštíme	postupně	další	díly	...

https://vimeo.com/712625524/d23467626f


V	 ceníku	 nyní	 nalezneš	 i	 možnost	 nákupu	 produktů,	 které
používáme	 v	 kurzech.	 Díky	 tomu	 se	 z	 prodejní	 sekce	 na
webu	 stává	 vesměs	malý	 e-shop.	 Lze	 kombinovat	 nákup
kurzů	s	konzultacemi	či	produkty.	Začínáme	s	klasickými	A4
Moleskiny	 s	 mým	 věnováním	 a	 ručně	 vyráběnými
Metalearning	 hrnky	 z	 porcelánu.	 Vše	 včetně	 kurzů	 i
konzultací	 lze	 zakoupit	 buď	 pro	 sebe	 nebo	 i	 jako	 dárkový
poukaz.	

Stav	portfolia	2022
(Capri)
Stejné	video	jako	minulý	rok,
jen	roční	odstup,	jiný
nadhled,	nové	zkušenosti	a
potřeby.	Vše	ve	stejném
duchu	jako	na	Madeiře	a	to
ze	3	míst	luxusního	ostrova
Capri.	Doporučuji	shlédnout	i
video	z	2021.

Spustit	díl

Stav	portfolia	2021
(Madeira)
Projdi	se	se	mnou	levádou
na	Madeiře,	kde	jsem	žil	3
měsíce	minulý	rok	a	vzdělej
se	v	oblasti	finanční
gramotnosti.	Prozkoumáme
můj	pohled	na	energii,
kterou	jsem	spravoval	v	roce
2021.	

Prohlédnout

Poslední	live	stream	byl	někdy	v	říjnu	2021	a	v	mém	texťáku
se	tak	nahromadilo	více	opakujících	se	otázek.	Pokud	máš
více	času,	tady	jsou	necelé	dvě	hodiny	povídání	napříč
všemi	kurzy.	

Spustit	první	den

Stav	portfolia	2022	online	(doporučuji	i
2021)

Otázky	a	odpovědi	-	záznam	živého
vysílání

https://youtu.be/iXjOYaHHQSI
https://youtu.be/1vzFEOlHWS8
https://metalearning.cz/sebevedomi


Slova	jako	hodnota,	role,
identita,	komunita	-	kmen
-	skupina	-	rodina.	To	je
můj	denní	chléb,	který	peču
každý	den.	Vzniká	tak	3.
série	lekcí	do	kurzu
Sebevědomí	&	Cesta	muže.
	
V	této	sérii	budeme	rozebírat
velmi	detailně	vztahy	ve
skupinách,	vztahy	mezi	muži
i	ženami,	význam	rolí	a
hodnot	v	perimetru	těchto
skupin,	ale	také	výsledný
vztah	sám	k	sobě,	svoji
identitu,	svoji	sebehodnotu,
své	sebevědomí.	Těš	se	:-)	

Co	pro	vás	všechny	peču	tento	měsíc	

Hypotéka	v	Portugalsku



Long	story	short.	Fixace	hypo	na	mém	bytě	v	Praze	=	5	%.
Jasně,	 reálná	 vs	 nominální	 hodnota	 a	 podobné	 úvahy
jsou	fajn,	čísla	ale	už	nehoním.	Nežiju	nejspíš	věčně	a	tak	do
hry	vstupují	i	emoce	a	jiné,	než	materiální	výpočty.
	
Tento	měsíc	jsem	uhradil	celou	hypotéku	v	ČR	a	zahájil	jsem
jednání	 s	 brokerem	 v	 Portugalsku	 o	 získání	 €	 hypotéky	 na
dům	 tam.	 Rozebírám	 to	 více	 ve	 videoverzi	 tohoto
newsletteru.	V	Portugalsku	žiji	posledních	7-8	 let	každý	rok
více	měsíců	 a	 k	 zemi	 &	 kultuře	mám	 již	 vybudovaný	 silný
vztah.
	
Celou	dobu	žití	na	různých	místech	po	světě	jsem	přemýšlel,
kde	mít	 své,	 ehm,	 třetí	 doma.	 A	 Portugalsko	 bude	 nejspíš
tento	rok	na	seznamu.	Čeká	mě	ale	hodně	práce,	hledání	a
domlouvání	 kupy	 byrokratického	 balastu.	 Uvidíme	 jak	 vše
půjde	...	

Mám	 fakt	 velkou	 radost	 z	 práce,	 kterou	 jsem	 v	 březnu	 a
dubnu	investoval	do	přeprogramování	celého	webu.	Vše
nese	ovoce,	lépe	se	mi	pracuje,	vše	lépe	funguje.	Paráda.	
	
Červen	 a	 červenec	 bude	 více	 ve	 znamení	 pobytu	 pod
vodou.	 První	 týden	 v	 červnu	 jsem	 na	 skok	 v	 ČR	 abych
vyřešil	 byrokratické	 kolečko	 kolem	 nabytého	 bytu	 v	 Praze,
16.6.	odjíždíme	na	měsíc	do	Řecka	včetně	týdenního	pobytu
na	katamaránu	a	non	stop	spearfishingování.
	
Potřeboval	 bych	 od	 vás	 získat	 feedback	 na	 titulky	 v	 kurzu
Úzkost	 &	 Panika.	 Pokud	 titulky	 i	 lekcí	 využíváš,	 dej	 mi
prosím	vědět	do	mailu	či	zprávou	na	IG	v	čem	ti	to	pomáhá.
Titulky	 jsou	 pro	 nás	 vcelku	 nákladnou	 záležitostí	 a	 než	 do
nich	nalejeme	pár	set	tisíc	plošně,	chceme	mít	jistotu,	že	je
používáte.	

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

Pár	drobností

Dávka	#instagramlife	

Přečíst

https://www.instagram.com/janhovad/


Přeji	ti	krásný	červen	a	hodně	získaných	zkušeností	v
lekcích	:-)
	
Uslyšíme	se,	mimo	kurzy,	za	měsíc
Honza
	

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

Více	...

Honza,	metalearning.cz

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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