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Úspěšné ziskové sázení

1. díl
Sázení jako koníček nebo práce

V prvním dílu budeme společně řešit jednu ze základních otázek. Je pro Vás sázení zábava nebo chcete na sázení 
dlouhodobě finančně profitovat? Nečekejte, že má slova a komunikace bude vždy kladná, budu se vyjadřovat přímo a tvrdě 
k této oblasti "gamblingu". To se nemusí každému líbit, odkryji rub a líc této vášně a zábavy zvané kurzové sázení.

Autor: Jiří Hejsek

"Jsem obyčejný človíček, který se 10 let aktivně věnuje kurzovému sázení na webu 
KolemDvou.cz. Pracoval jsem 5 let v zahraniční sázkové kanceláři."

"Zkušenosti, které jsem načerpal bych rád využil a Vám předal pomocí aktivního e-booku."

"Proč aktivního? Protože budu s Vámi v přímém e-mailovém kontaktu a společně budeme 
hledat Vaše silné a slabé stránky sázení."
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Na úvod jedna velice důležitá věc. Kurzové sázení patří do kategorie zvané gambling = 
hazardní hry. Pokud chcete dosáhnout úspěchu a ziskovosti v sázkách je velice důležité si tento
fakt uvědomit, vědět, že jste na nebezpečném poli zvaném gambling, kde rozdíl mezi 
úspěšnými a neúspěšnými řídí velká sebekontrola, zodpovědnost a pečlivost.
 
Pozn. Co je gambling?
Gambling, neboli hraní hazadních her je považováno za patologickou psychickou závislost na lákavé představě rychlého zisku nebo jiné hmotné 
výhry. Pravidla her jsou přitom nastavena z dlouhodobého hlediska pro hráče nevýhodně. Mnozí hráči získávají závislost na hře, rostoucí finanční 
problémy se snaží vyřešit další účastí ve hře a vytvářejí tak bludný kruh. Závislé osoby (tzv. gambleři) dokážou prohrát ohromné částky, což má 
často za následek zásadní narušení mezilidských vztahů a existenční potíže nejen samotných hráčů, ale často i jejich blízkých.
zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Gambling

 

Pokud si tohoto faktu nejste plně vědomi, nepřipouštíte si ho, pak nemůžete dosáhnout 
úspěšného ziskového sázení.
 

Jak sázení vnímáte?
 

Teď se prosím na chvilku zamyslete "jak dosud vnímáte sázení". 
 

Je to pro vás zábava, vzrušení, adrenalin, možnost vyhrát peníze, sledovat sportovní utkání, 
mít při tom vsazeno a fandit týmu nebo hráči na kterého jste vsadili? Tedy patříte do 
kategorie tzv. "rekreačních sázkařů".
 

Nebo v tom vidíte něco víc. Podíváte se na tabulku ligy, žebříčkové postavení hráčů, poslední 
zápasy, názory ostatních sázkařů na daný zápas a hledáte další obecnější informace? Pak 
zůstáváte na úrovni tzv. "rekreačních sázkařů tvářících se jako profi sázkaři".
 

Či patříte do kategorie "poctivých pracantů"? Pravidelné sledování určité ligy či sportu, 
aktivní zájem např. o pravidla daného sportu, financování soutěží, týmů a sportovců. Na 
vlastní kůži si sport vyzkoušet a provozovat třeba na rekreační úrovni. Sledovat oficiální 
stránky soutěže, klubů či sportovce, sledovat přímé informace od klubu/sportovce z 
internetových blogů, facebooku a diskusí. Vědět, kde najít informace o zdravotním stavu. 
Dodržuje přísný money management, dělá zpětnou analýzu a vyhodnocuje svoji práci. A 
další a další činnosti o kterých budu psát později.
 

Jak tedy své kurzové sázení vnímáte? A nebojte se k této otázce postavit hezky čelem a podle 
pravdy.
 

http://www.kolemdvou.cz - klub profi sázkařů 
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Poprosím, vyslovte nahlas či v duchu jaký jste sázkař.

Pokud je Vaše odpověď první nebo druhá varianta, tedy rekreační sázkař, nezoufejte. 
Těchto rekreačních sázkařů je cca 95 % ze všech sázkařů a z velké většiny či téměř všichni tito 
rekreační sázkaři jsou dlouhodobě v mínusu. V mínusu větším či menším podle toho, jak moc si
neuvědomují termín "gambling".

DESATERO základních CHYB prohrávajících sázkařů

 1. Sázky na „rádoby favority“ v nízkých kurzech 1.05 – 1.30 === zlepšení popisuji ve 2. dílu
  2. Davové a hromadné sázky, často „NEJsázenější“ zápasy dle sázkové kanceláře/davu === rovněž 2. díl
   3. Sázky na zápasy z PROMO akcí, reklamy či oblíbené TV zápasy === velké lákadlo, viz 2. díl
    4. Výběr velmi těžko tipovatelných lig a sportů === 3. díl ukáže, jak mít výhodu před bookmakerem
     5. Široký záběr lig a sportů pro sázky, velká chyba mnohých sázkařů === nejsme všeználci sportu, viz 3. díl
      6. Velké sportovní akce (MS, ME, OH), tam sázkovky „rejžují“ === opět ve 3. dílu
       7. Skrytá závislost na sázkách === kurzové sázení nemá být závislost, ale poctivá práce, viz 4. díl
        8. Prohrávající sázkaři nevnímají finanční odpovědnost === sázkařské finance ve 4. dílu
         9. Vidina pouze „velkých“ VÝHER, bez postupných cílů a rovnováhy === sázkařský řád a cíl ve 4. dílu
          10. NEzodpovědnost, NEdisciplína, NEtrpělivost, ... === více v nejdůležitější 4. části e-booku

Často bloudí v kruhu, neví proč nevyhrávají a zkouší nové a nové druhy sázek, tipy od 
jiných stejně "dobrých" rekreačních sázkařů a hledají něco co v rekreačním sázení prostě 
neexistuje. 
 
Pozn. "rekreační sázení"
Běžně se setkáte v pravidlech a podmínkách klasických sázkových kanceláří s podobným prohlášením: "... jsou určeny pouze pro zákazníky, kteří se 
věnují rekreačnímu sázení a hraní. Pokud získáme dojem, že sázky byly využity k jiným účelům než k rekreačnímu sázení, pak si vyhrazuje právo 
odmítnout nebo zrušit sázky, odmítnout udělit bonus nebo účast v promo akci, okamžitě vyloučit zákazníka ze všech bonusových nabídek či jiných 
promo akcí nebo uzavřít herní účet bez předchozího upozornění ..."

 

Obecně v klasických sázkových kancelářích platí "rekreační hráč = ten, který prohrává či 
málo vyhrává". 

Ti, kteří vyhrávají či vyhrávají hodně jsou "profesionální hráči", které klasická sázková 
kancelář nechce, resp. jim dává přísné limity sázek (např. max. sázka 100 Kč) či uzavře účet.
 

Chcete být v budoucnu rekreant nebo profík?
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Doufám, že jste již pochopili pravé významy "gambling" a "rekreační hráč" a začneme se 
soustředit na budoucnost.
 

Ptám se Vás: "Chcete být v budoucnu sázkařský rekreant nebo profík?"

Vaše odpověď:   "rekreant"
 

Já to chápu, již jsem lehce nastínil, že od profíka se vyžadují určité znalosti a práce, tedy chápu,
že pro každého to není. Dost sázkařů klidně zůstane "rekreantem", protože sázení vnímá 
především jako vzrušení, adrenalin, zábavu či pobavení.
 

V tomto případě mám několik základních doporučení:
- vyčleňte si ze svého osobního rozpočtu určitou menší částku na sázky (např. 300-500 
Kč/měsíc), tento bank do dané výše dodržujte = nepřesahujte
- sázky podávejte v menší výši, obvykle v nejnižším možném vkladu
- v případě úplné ztráty banku v daném měsíci nedoplňujte
- v případě zisku v měsíci částku zisku vyberte
- jak sázky podávat je těžké rekreantovi radit, on bude stejně sázet podle svého jak je zvyklý

Vaše odpověď:   "profík"
 

Pokud již profík nejste a nečtete tento e-book ze zvědavosti, ale jste rekreant a chcete se stát 
skutečným profíkem, pak jste tady správně.
 

Jak název prvního dílu e-booku napovídá, bude se jednat o práci. Práci, kterou budete 
vykonávat sami pro sebe. A aby Vás taková práce bavila, tak by měla být i z části právě tou 
zábavou a koníčkem.
 

Co se od Vás bude nyní vyžadovat!
 

            Stanovme si cíl, cíl čtení tohoto e-booku, cíl kam se chcete v sázení dostat. Ten cíl má 
označení úspěšné ziskové sázení. Sázení, které bude mít pevné základy, jasný jízdní řád, 
najdeme společně Vaše kladné vlastnosti a schopnosti pro sázení a odstraníme ty negativní. 
Sázení se stane v dlouhodobém horizontu ziskové.
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Budu od Vás požadovat:
- pozornost
- chuť se učit
- zodpovědnost
- sebekontrolu
- pečlivost
- pracovitost
 

Jdete do toho i po těchto požadavcích? Dobrá, jsem rád.

Velice rád Vám zašlu 2. díl - Stavíme pevné sázkařské základy 
Druhý díl odešlu automaticky příští úterý, pokud jste se přihlásili k odběru ZDE.
Díky za pozornost a těším se na další spolupráci.
 

Jirka Hejsek (propitak)

PS: Tento první díl byl malý úvod, další díly budou co do počtu stránek i zajímavých informací 
obsáhlejší – celkem 76 stran!
Jednotlivé díly jsou ZDARMA automaticky zasílány po týdnu v úterý (každý týden = jeden díl).

Chcete rovnou všech 7 dílů najednou?

Objednejte si kompletní e-book a podpořte projekt K2 symbolickou částkou!

ZASLÁNÍ CELÉHO E-BOOKU V PDF formátu + EXCEL sázkařský deník na VÁŠ e-mail

Objednávky v e-shopu ZDE!

Poznámka: Autor této e-knihy žádá o dodržování autorských práv podle zákona č. 121/2000 
Sb., o právu autorském. Nabyvatel tohoto 1. dílu e-knihy nemůže tento 1. díl e-knihy půjčit, 
prodat či kopírovat třetí osobě bez souhlasu autora.

http://www.kolemdvou.cz - klub profi sázkařů 

http://www.kolemdvou.cz/
http://www.betting-shop.eu/E-booky-c2_0_1.htm
http://www.kolemdvou.cz/ebook-uspesne-ziskove-sazeni
http://www.kolemdvou.cz/

