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S mikrofonem za sázkařem: acerik 
 

Nový bloger s nickem "acerik" je na K2 sice od roku 2014, 
ale své tipy začal přidávat až letos v únoru, a zatím si vede 
skvěle. Požádal jsem tohoto sázkaře o rozhovor.  
 
Acerikovi je 25 let, bydlí nedalekko Ostravy v okrese 
Karviná a pracuje jako počítačový technik i prodejce 
výpočetní techniky. Je narozen ve znamení Střelce, v 
čínském horoskopu Koza. Vystudoval elektrotechnickou 
odbornou školu v Havířově. 
 
 

Na úvod jednoduchá otázka, proč ty a kurzové sázení? Kde jsou začátky tvého sázení, jak ses jako sázkař vyvíjel 
a jaký máš sázkařský cíl? 
Ke kurzovému sázení jsem se dostal ihned po škole, když jsem začal pracovat v aktuální práci, kterou mám až 
doteď. Tam jsem občas slyšel, jak se kolegové baví o fotbale a sázení. A tak jsem zkusil si vytvořit sazkařský účet u 
české sazkové kanceláře a tak jsem začal tipovat podle sebe ovšem bez analýzy, bez informací. Jen bezhlavě jsem 
sázel, to co se mi v daný den líbilo a tak to pak vypadalo. Z dlouhodobého hlediska takhle být ziskový nejde. 
Postupem času jsem pak začal odebírat různé placené servisy a na nich jsem zkoušel „vydělávat“, a taky že to i šlo 
akorát docela náročné na náklady, když člověk odebírá více služeb. Pořád jsem hledal víc a víc ziskové služby a ne 
vždy každá zisková služba je pro každého sázkaře z důvodu flexibility a rychlosti sázení v daný moment a také 
money managmentu. Můj cíl v oblasti sázení je dostat se na takovou úroveň, aby to byla moje hlavní práce na HPP 
a také můj hlavní příjem. 
 
Pokládáš se na rekrea nebo poloprofi nebo profi sázkaře a proč? 
Myslím si, že už mám svou kvalitu, která odpovídá úrovni poloprofil sázkaře. 
 
Pohled na tvé tipy na K2 značí, že máš zcela jasné zaměření = fotbal. Z jakého důvodu? 
Fotbal jsem hrál jeden rok aktivně za jeden tým nedaleko bydliště. Ale to s tím nemá až tak velkou souvislost. 
Fotbal mě jako takový baví. A to ať už pasivně před TV, anebo aktivně. 
Fotbal mi přijde na sázení jako nejlepší možnost a hodně vidím hodnotu u tohohle sportu v kurzech. 
 
Další zajímavostí je, že dáváš tipy, resp. kurzy pouze z Tipsportu, sázíš pouze tam a případně proč? 
Tipy dávám převážně na Tipsportu, aby byly vsaditelné pro všechny lidi, co mé tipy odebírají. Sám ale ještě 
využívám Sbobet a Pinnacle. 
 
A ještě jedna zajímavost, proč u všech tipů jednotný vklad 10/10? Chápu to správně, že máš fixní vklad na 
všechny tipy stejný, ale proč 10/10? Proč nepoužíváš více money management či ten fixní vklad nastavit na 
hodnotu třeba 6/10, což značí větší zodpovědnost? 
Všem tipům věřím stejně a proto taky konstantní vklad. Když už určitý tip vyberu, dávám v něj plnou důvěru. 
 
Navážu otázkou k reálnému sázení, odpovídají tipy na K2 i tvému reálnému sázení? Jaké je tvé reálné sázení? 
- tvůj bank 
- money management 
- vývoj vkladů/výher/proher a aktuální bilance (třeba řádově - nemusí být přesně) 
 
Všechny tipy, které poskytnu na K2 tak i já sám sázím. Ovšem krom mých tipů tak ještě odebírám 1-2 služby dle 
aktuálního období co se hraje. 
- Money management dodržují striktně, bez něho by to ani nešlo. 

http://www.kolemdvou.cz/chat/profile.php?mode=viewprofile&u=15901

