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Můj příběh a několik PROČ si myslím, že Vám mohu pomoci 

1. PROČ  

„ A  PROČ  NE“, když Vám uspořím Váš čas, Vaše finance, Vaše problémy a k tomu navíc přispěji k Vaší finanční 
svobodě a trvalému pasivnímu příjmu bez stresu a velké námahy. Tak proč ne, když jde o Váš ŠŤASTNÝ ŽIVOT 

BEZ HRANIC!!!!! 

 

2. PROČ  

Moje jméno Vám předpokládám nic neřekne a hned ho zapomenete, ale přesto Vám ho sdělím. Jsem Miroslav 
Janovský, je mi 57 let a zažil jsem snad všechno, co se zažít dá. Podnikám od listopadu 1989 do dnes. Mám za 
sebou spoustu developerských stavebních projektů v rozsahu cca 100 mil.Kč, které jsem všechny dokončil a jsou 
funkční do dnes. K developerským projektům jsem postupně přidával finanční produkty a komodity a celý tento 
mix mně dnes živí s daleko menší námahou, než když jsem se musel postarat o funkčnost středně velké stavební 
firmy s obratem od 85 mil. do 240 mil.Kč ročně s 50 až 110 zaměstnanci. 
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3. PROČ 

Mohu svým zákazníkům pomoci od A do Z v jejich developerských projektech, to znamená od nákupu investice 
pozemku, domu či bytu přes projekt, realizaci až po kolaudaci a zprovoznění. K tomuto mám oprávnění, od roku 
1995 jsem autorizovaným inženýrem pro obor pozemní stavby a jsem členem České komory autorizovaných 
inženýrů a techniků. Ve finančních produktech, akciích a komoditách Vám mohu nabídnou to, co mám osobně 
vyzkoušené a co je tedy funkční.  

 

 

4. PROČ 

Realizace staveb mně ohromě 
baví, protože to prostě pod 
vašima rukama roste a proto 
jsem tady pro Vás, abych se 
s Vámi podělil o mých 36 let 
zkušeností a byl v mnoha 
případech „u toho“. V ostatních 
produktech, mně taky baví 
sledovat jejich vývoj a řízení 
rizik k dlouhodobému růstu.   

      Rekonstrukce Rezidence v Bukurešti 

Do stavebnictví v Čechách vidím z pozice dodavatele i investora, neboť jsem dlouhá léta pracoval od technických 
po vedoucí pozice na jedné i druhé straně od roku 1977 a víc se toho ve stavebnictví snad zažít ani nedá. Začínal 
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jsem svoji stavební profesi vyučením u mého dědy, pokračování bylo stavební průmyslovkou ve Volyni a studiem 
stavební fakulty ČVUT v Praze.  Praxi v přípravě staveb jsem získal u velké stavební firmy Pozemních staveb České 
Budějovice na stavbách v Praze např. při Rekonstrukci Národního divadla, Polikliniky a DBK v Praze 4 a mnoha 
dalších. Od roku 1983 jsem jako investor zajišťoval výstavbu Komplexní rekonstrukce a dostavby výrobního a 
administrativní areálu Jablonex v Jablonci nad Nisou. Od prosince 1989 jsem založil 3 stavební firmy od čisté nuly a 
tyto firmy za mého působení jako zakladatele a ředitele společností dosáhly obratu od 85 do 240 mil.Kč ročně. Ve 
firmách jsem vlastnil akcie od 2% do 100% podílu v poslední firmě. S těmito firmami jsem zrealizoval stavby v 
Praze např. Rekonstrukci Pražské Lorety, Rekonstrukci ubytovny na hotel Barceló, Rekonstrukci Jezuitské koleje na 
Malostranském nám., mnoho dalších rekonstrukcí a oprav významných pražských paláců a budov a výstavbu 67 
RD. V Jablonci, Liberci a okolí Rekonstrukci několika secesních a neorenesančních budov např.ČSOB, Rekonstrukce 
Krajské hygienické stanice v Liberci, výstavbu 140 bytů a výstavbu 10 RD. V zahraničí Rekonstrukci ambasád a 
rezidencí v Kodani, Oslu, Bernu, Miláně, Berlíně, Talinu a Bukurešti. Několik zakázek v rozsahu cca 100 mil.Kč byly 
též vlastní developerské projekty. Jednalo se především o Čerpací stanici v Desné (20 mil.Kč), Výstavbu 13 RD 
v Praze (43 mil.Kč), Výstavbu 5 RD v Jablonci nad Nisou (20 mil.Kč), rekonstrukci neorenesanční budovy 
v Anenské ul. v Jablonci nad Nisou (17 mil.Kč, též na fotografii níže). 

V roce 2004 jsem prodal majoritní podíl ve stavební firmě z důvodu krachu financující Union banky v roce 2003 a z 
důvodu vysokých pohledávek, jejichž vymáhání bylo časově náročné. Po jejich vymožení v roce 2006 jsem již 
bohužel zpět majoritní balík akcií nezískal a o veškerý svůj osobní majetek investovaný do záchrany firmy jsem 
přišel. Toto byl zásadní bod zvratu a nastartování mnoha změn v mém životě, následovalo úmrtí mé ženy v jejích 
49 letech a hledání nové cesty nejen pracovní, ale i životní. Teprve po letech hledání jsem nalezl svoji novou cestu, 
odhodil jsem věci minulé a vyhodnotil jsem je jako neskutečný dar, se všeho toho dění kolem mne zúčastnit a nyní 
si užívám nejen své nové práce s využitím mých 36-letých zkušeností, ale i života bez hranic, který může dnes žít 
opravdu každý. Má to ale jen jednu podmínku a tou je Vaše finanční svoboda a nezávislost.   
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5. PROČ 

Jak je uvedeno výše v podnikání a v životě se ne vždy vše podaří, ale je potřeba se zvednout a jít dál. Proto jsem 
si dovolil Vám přihodit něco navíc k investicím a stavařině, která mně provází celý můj život od dětských let. 
Z posledních 4 let mojí cesty Vám mohu pomoci informacemi, které jsem nabyl přečtením spousty knih a 
návštěvou spousty seminářů, jak se dopracovat k vaší trvalé spokojenosti, zdraví a štěstí. O tom povím při mé 
pomoci Vám v průběhu dlouhého kontaktu s Vámi, protože Vaše finanční investice, developerské projekty, Vaše 
domy, byty a investice do komodit, opravdu nejsou krátkodobou záležitostí. Jak se říká štěstí přeje připraveným, 
tak toto rčení schvaluji a v investicích platí dvojnásobně. PROČ si nevzít chyby druhých k srdci a vyvarovat se jich. 
Ulehčí a zkrátí Vám to cestu k trvalému štěstí a věřte nebo nevěřte, svoje štěstí hledáme všichni a mnozí z nás ho 
nenajdou za celý svůj život a já Vám poradím, jak to obrátit.  

Fotogalerie několika realizovaných staveb:  

          Rekonstrukce MFF UK Jezuitská kolej    
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     Rekonstrukce ZÚ ČR a dostavba rezidence v Tallinnu  

Rekonstrukce Pražské Lorety              Rekonstrukce KHS Liberec 
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Rekonstrukce domu v Anenské ul. v Jablonci nad Nisou  


