
 

4. SVOBODNÉ PODNIKÁNÍ 

PODNIKÁNÍ Z PLÁŽE A 
PODNIKÁME Z PLÁŽE 

 

TEXTY K TISKU 

 

online kurz Jirky Mazura z edice programů 

ŽIVOT NA PRAVÉ STRANĚ 



Podnikání z pláže nebo podnikáme z pláže? 

Vítejte ve 4. části naší přípravky do kurzu Cesty k lepšímu 
životu. Dnes mám pro vás sexy téma, které vám je určitě 
povědomé. Co je to podnikání z pláže, to možná znáte, 
autorkou toho programu je moje dcera Stáňa. Dneska to ale 
nebude pouze o podnikání z pláže.  

» Podnikání z pláže 

Podnikání z pláže, tak jak to má Stáňa v koncepci, je o tom 
nastavit svůj byznys a svoje podnikání tak, ať jede na automat. 
To znamená založit si eBook, placený produkt, placené video, 
nějakou přidanou hodnotu ke svému klasickému produktu 
z klasického podnikání, online kurz apod. A je to proces. Je to 
technologický, myšlenkový, intelektuální proces a je naplánován 
tak, aby nám fungovalo něco jako stroj na peníze. Toto Stáňa 
nazývá Podnikání z pláže.  

Samozřejmě je to trošku takové přirovnání, protože ten stroj 
na peníze chceme, aby nám fungoval úplně všude, kde 
se momentálně nacházíme: na horách, při cestování, doma, 
zkrátka kdekoliv.  

Principem je, abychom se ráno probudili (a teď vám něco ukážu 
tady do screenu na počítači) a viděli například takovýto přísun 
objednávek, faktur, které se vygenerují automaticky, z nichž 
každá představuje konkrétní peníze. Takže tady se můžete 
podívat právě na náhled fakturací, jak mi fungují zde na pláži 
v Altee na jihu Španělska. To je jedna možná cesta, ke které se 
můžete při tom podnikání z pláže propracovat.  



» Podnikáme z pláže 

Na druhé straně můžeme ten byznys pojmout i jinak. 
Podnikáme z pláže – to znamená, že přímo fyzicky něco z té 
pláže podnikáme, aby nám to generovalo klienty, zájem lidí, 
samozřejmě i jejich peníze. Mnoho lidí kolem mě podniká 
z pláže.  

Mnoho lidí má představu, že podnikání z pláže fyzicky na té 
pláži je o něčem jiném. Samozřejmě můžete na pláži prodávat, 
dělat služby, můžete se starat o klienty, o plážovníky, a tak to i 
my máme rádi.  

Jaké jsou další výhody? 

Na pláži samozřejmě můžete i pracovat, můžete řídit online 
svoji firmu, můžete komunikovat se svými zaměstnanci, můžete 
vytvářet projekty nebo můžete dělat na pláži všechno, co vede 
k dosahování vašich cílů, a přitom můžete cestovat, můžete si 
užívat, můžete být prostě produktivní, aniž byste seděli někde 
ve své kanceláři.  

Můžete tedy pracovat, řídit svůj byznys online, jsou na 
to efektivní nástroje.  

Dalším z cílů může být získat kreativní prostředí pro tvoření, pro 
ten proces toho dělání. A pokud jste free a můžete si dovolit 
cestovat mnoho týdnů v roce, třeba 5, 10, 15, 20, respektive 
můžete pracovat odkudkoliv, potom považuji za docela rozumné 
skloubit práci, podnikání, relax, užívání si a dát tomu svému 
životu jinou, lepší kvalitu. 

Když tomu svému životu dáte lepší kvalitu, samozřejmě 
že se ta kvalita přenese i do toho vašeho byznysu 

směrem k vašim klientům, zákazníkům a oni vás za to 
budou mít rádi, budou vás za to milovat. 



A mám pro vás v této souvislosti skvělý tip. Já osobně rád 
cestuji a podnikám z pláže a mám rád i ten stroj na peníze 
podnikání z pláže, takže se snažím při cestování využít mezery 
v té době, kdy relaxujeme a kdy v podstatě poznáváme a 
užíváme si toho cestování.  

Využívám tím toho času i k tomu, abych vždy trochu 
nažhavil ten svůj byznys, abych udělal každý den nějakou 
byznysovou akci, abych komunikoval s klienty, abych něco 
vymyslel. 

Zkrátka se snažím, abych v rámci cestování na každé své 
zahraniční cestě nebo jakékoliv jiné cestě vydělal více peněz, 
dal do toho penězovodu větší drive, než kolik mě to cestování 
aktuálně stojí.  

To je prostě podnikatelský přístup.  

Chci, abyste si ho osvojili, abyste se ho naučili. A to je ta druhá 
fáze podnikáme z pláže. A samozřejmě to není nic proti ničemu, 
můžete si to cestování nádherně užívat.  

Nenechte zahálet svou mysl 

No, ale pokud cestujete jako já 15, 20 týdnů v roce, tak je 
jasné, že se nebudete jenom válet na pláži s nohama na stole, 
že je třeba trošku prohánět i tu mysl a tu hlavu.  

V té hlavě totiž vznikají myšlenky. Myšlenky, nápady, sny, vize. 
Tam se vytváří to poselství a poslání, které chcete dostat ke 
klientům. Ty myšlenky je třeba monetizovat.  



Teď je jedno jestli máte klasické podnikání nebo online 
podnikání, vždy je to o tom, že potřebujete monetizovat své 
nápady a myšlenky a dostat je směrem k těm klientům. A ty 
metody online podnikání jsou k tomu v podstatě vynikající 
příležitosti. 

Proto chci, abyste se naučili, a doporučuji vám, abyste si 
osvojili: 

⇒ jak techniky onoho podnikání z pláže 

⇒ tak techniky a myšlenkové postupy podnikáme z pláže 

To jsou dvě odlišné nuance. Proto pozorně sledujte tento kurz a 
já vám v jeho závěru odhalím pár jistých návodů ve stylu 
podnikání z pláže.  

To znamená, že vám ukážu:  

» jak k tento kurz vznikal 

» postup 

» nástroje 

» schéma 

» funnely 

» cestu zákazníka 

» jak tento produkt vznikal, jak jsem uvažoval 

» jak jsem jej umísťoval do tohohle prostoru 

» a také to, jak i tento produkt, tedy je samozřejmě zdarma, 
následně vydělá pěkné peníze  



A dostanete to ode mě zabaleno, jako návod, jako 
prémii k tomuto kurzu.  

A na druhé straně dostanete ode mě i návod pro to podnikáme 
z pláže. To znamená, dám vám několik tipů, doporučení a 
návodů, jak můžete ten svůj byznys a to svoje snažení pro lepší 
život organizovat skutečně odkudkoliv ze světa.  

Vytvořte si skvělý život 

My jsme v kurzu Cesty k lepšímu životu.  

Smysl je samozřejmě nejen pouze vydělat peníze, ale 
zejména mít ten lepší život.  

Nestačí vydělat peníze, přátelé, je třeba umět správně využívat 
svůj čas, čas pro sebe, nejen k byznysu, nejen k tomu, abyste 
čas používali jako pákový efekt do svého podnikání, ale i pro to, 
abyste si ho uměli skvěle užívat, aby ten váš život vám dával 
smysl, vám, vašim blízkým, vašemu okolí, lidem, o které vám 
samozřejmě jde.  

Cesta k lepšímu životu je i o svobodě, abyste si ji uměli 
správně nadefinovat, abyste si ji uměli ukrást, vzít, abyste si ji 
uměli vzít zpátky, zpět pro sebe. O to jde. 

Skvělý život, lepší život je i o tom, jak se seberealizovat, 
jak v sobě odhalit to poslání, poselství, jak to prostě narvat na 
plné pecky, na plné koule do toho světa.  

A návody, jak podnikáme z pláže, no to by vydalo samozřejmě 
na samostatný kurz a na mraky přednášek, ale já prostě dám 
v závěru pár tipů. Takže buďte trpěliví.	  



Pusťte se nyní do akce 

Přátelé, to bylo dnešní téma. Podnikání z pláže, podnikáme 
z pláže.  

To jsou dvě drobné nuance.  

Chci, abyste si poselství z této kapitoly zafixovali v hlavě, abyste 
uměli tyto dvě věci v sobě odlišit.  

A to je vše dneska. Teď je řada na vás. A jako obvykle – 
vyzývám vás k akci. Komentujte, sdílejte, dávejte zde svoje 
názory, otázky, zkušenosti, rady. Když přidáte nějaké to videjko 
nebo nějaký skvělý text, všichni kolem vás budou jenom rádi.  

Přátele, chcete štěstí a lepší život? 

Jasně, tak pro to něco udělejte. Zdravím vás z pláže u Altey.  
 
Mezi námi, určitě jste si všimli, že ve videu co jsem natáčel, 
bylo lehce pod mrakem, že jsem měl díky tomu trošku 
potemnělý obličej, nesvítilo na mě sluníčko. Ale řeknu vám, pro 
podnikání z pláže a pro to, abyste mohli něco udělat pro sebe a 
pro ty svoje klienty, je toto počasí úplně bezva. Nejlepší, jaké 
může být. 

Užívejte si života a směřujte svoji cestu k lepšímu 
životu, mějte se krásně! 

Jirka Mazur


