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Vážení sázkaři,

Vybíráme z obsahu
rád bych vám představil zcela nový internetový
časopis, který je určen pro sázkaře kurzového sázení. Téma měsíce
Prohrávám/vyhrávám stále dokola
Jeho první číslo je k dispozici ZDARMA ke stažení.
K myšlence vydávání časopisu mě přivedly stovky
kladných komentářů od odběratelů e-booku
"Úspěšné ziskové sázení", kterým se můj styl psaní
zalíbil a sdělené informace hodnotili jako velice
zajímavé a přínosné.
Proto budu pokračovat v této práci a rád se podělím
o zajímavé články, rady, tipy, sázkařské systémy,
odkazy na zajímavé sázkařské stránky, názory a
zkušenosti ode mne i z dílny ostatních úspěšných
sázkařů.
Přeji ať se vám časopis líbí.
Jirka Hejsek

Proč někteří sázkaři neustále vyhrávají a proč někteří
sázkaři neustále prohrávají. (2. - 5. strana)

S mikrofónem za sázkařem
doNny
Příjemný rozhovor s mladým a úspěšným sázkařem,
který bere kurzové sázení vážně. (6. - 8. strana)

Sázkařské chytáky
Kombinace "Tým vyhraje a bude vstřeleno X
branek"
Pohled na relativně novou a zajímavou sázku, kterou
nabízí také jedna česká sázková kancelář. (9. - 10.
strana)

Sázkařský web pod lupou
KolemDvou.cz
Pohled a popis sázkařského webu, plusy a mínusy. (11. 18. strana)

Sázkařský kalendář
Listopad 2013
(18. - 23. strana)

... a ještě o něco více uvnitř časopisu

Téma měsíce: PROHRÁVÁM/VYHRÁVÁM STÁLE DOKOLA
Odběratelům e-booku Úspěšné ziskové sázení jsem
slíbil článek na téma "děláme stále stejné sázkařské
chyby, stále prohráváme, stále chodíme dokola". Tím
bych rád využil toto úvodní vydání časopisu 1x2tip a
tento článek zde zveřejnil pro všechny jako Téma
měsíce.
Kdo přečetl e-book, pochopil určité mechanismy a nastartoval
vlastní změnu k lepšímu, tak má vyhráno, ale jen z části, čeká ho
ještě práce na sobě, ale pozitivní efekt se časem dostaví a bude
se dostavovat stále.
Kdo přečetl e-book nebo ho nečetl vůbec (doporučuji se přihlásit k bezplatnému odběru ZDE) a stále bloudí ve
slepé uličce, dělá stále stejné sázkařské chyby, stále prohrává, tedy se stále točí dokola v negativní smyčce, tak
pro něj je tento článek.
Pak je tady i část sázkařů, kteří přečetli e-book a rozhodli se, že budou zodpovědnými rekreanty. Nechtějí měnit
své zažité způsoby sázení a vlastně i myšlení a jsou spokojeni. Samozřejmě je to čistě jejich věc a já jim mohu
popřát, aby se jim dařilo naplňovat zejména zodpovědnost.
Také jsem dostal několik e-mailů, kde mi lidé poděkovali za e-book a jejich finální rozhodnutí je, že s kurzovým
sázením zcela končí, protože pochopili zcela nový pohled na sázení, který jsem odprezentoval a výsledkem bylo,
že na to nemají patřičný čas nebo nechtějí dát sázení plnou práci či si více uvědomili rizika spojená s odvětvím
hazardu. Toto jejich rozhodnutí v podstatě vnímám velice kladně, oblast hazardu je tvrdá a jsou zde velká rizika
pro hráče, ať rizika prohry peněz, rizika ztráty manželství, přátel či rizika nejhorší v podobě závislosti na sázkách.
To jsem ale začal velmi negativně co :-) Ono to ale také jde
pozitivně a to je hlavní síla tohoto článku - pozitivní myšlení.
Ono se řekne "pozitivní myšlení" ...
... ale realizace nebývá jednoduchá, alespoň v začátku ne. Nejprve
základní vysvětlení pojmu negativní a pozitivní myšlení.
Negativní myšlení
Člověka s negativním myšlením poznáte velmi snadno. Nejvíce ho
vystihuje frekvence sprostých slov, jak všechno nefunguje, jak je
všechno k ničemu, že politici jsou ...píp..., že se na to může ...píp...,
všechno je zlodějna a podvod, atd. atd. Slovně, přesně řečeno
nahlas, chrlí ze sebe všechno negativní, pořád a bez přestání.
Málokdy od něj slyšíte něco pěkného. Příliš se nesměje a když už se
usměje, bývá to často spíše škodolibý smích, že se někomu stalo
něco špatného, apod.
A to jsou jen jeho slovní výplody, copak bude mít takový člověk za
myšlenky, které mu krouží hlavou "stále dokola", častokrát to jsou
2x i vícekrát horší negativní výplody než slovně vyjadřuje. Je to
takový chodící "všechnonahovno". Promiňte mi ten výraz.
1x2tip - ČASOPIS ÚSPĚŠNÉHO SÁZKAŘE
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Velmi často sleduje televizní zprávy, nejlépe stihne všechny, samozřejmě hlasitě komentuje dění ve zprávách.
Často se zajímá o záležitosti jiných lidí, říká jim co by měli a neměli dělat, jak by to bylo nejlepší, takový ředitel
zeměkoule.
Když se na takového člověka podíváte trochu s nadhledem, na jeho život, co se mu všechno stalo či stává, patrně
zjistíte, že doslova přitahuje průšvihy, zranění, podvody, špatné lidi, ... , je to takový negativní magnet.
Pozitivní myšlení
Člověka s pozitivním myšlením poznáte o něco hůř :-) nebo snáz :-) ? Teď jsem se vyjádřil negativně nebo
pozitivně :-) ? Rozhodně člověk s pozitivním myšlením mluví a jedná klidně, slušně (bez sprostých slov), vlastně
častokrát ani moc nemluví, spíše naslouchá či se zajímá především sám o sebe. Příliš nesleduje televizní zprávy,
pokud něco sleduje, tak něco příjemného, zábavného, o přírodě, apod.
Při nadhledu na takového člověka zjistíte, že
jeho okruh přátel jsou podobní klidní a
vyrovnaní lidé, v jeho životě se mu daří či
velmi daří (zdraví, finance, rodina, vztahy) a
vede takový spokojený život.
Popsal jsem dva zcela odlišné typy lidí a jejich
myšlení.
Ještě se můžete setkat s člověkem, který se
třeba hodně směje, je happy, ale také občas
ukáže tu negativní svoji stránku. Řeklo by se
taková kombinace negativní a pozitivního
člověka. To není člověk s čistě pozitivním
myšlením.
Nejdůležitější na tom všem je jedno kouzelné slovo a to je ROVNOVÁHA. Člověk pozitivní je člověk v rovnováze.
Ze sázkařského pohledu se o tom rozepíšu ještě později.
Ono se řekne pozitivní myšlení, ale jak to lusknutím prstů změnit z toho negativního na pozitivního. Jak?
Způsobů je velmi mnoho. Nečekejte, že si koupíte nějakou pilulku, tu spolknete a bude z vás pozitivní člověk :-)
Taková rozhodně neexistuje. Ty způsoby jsou obecně známé:
- literatura (např. Čtyři dohody, apod.)
- kurzy, psychologie
- cvičení
- příroda
- být v kontaktu s pozitivními lidmi
- dlouhá doba/cesta o samotě
- náboženství
- další alternativní směry
Rozhodně ta přeměna bude postupná a nestane se hned. Pro začátek úplně stačí se vyjadřovat pouze kladně
(neříkat sprostá slova). Více se k tomu "jak" rozepisovat nebudu, bylo by to pro mnohé těžké nezáživné čtení a
dost bych odbočil od tématu kurzového sázení.
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Pokud u sebe zaznamenáváte negativní myšlení či chování a ptáte se proč, kde je ta příčina? Pak vám prozradím
opět jedno slovo a to je MINULOST. Jsou to určité skutky, zážitky, prožitky negativního charakteru, které se Vám
staly vědomě i podvědomě. To jsou příčiny negativního myšlení. Když se k nim dokážete vrátit a vyřešit je (jediná
možnost je odpuštění), pak zmizí následky. Toto už je opět velmi těžké téma založené na osobní psychologii a
opět se k tomu nebudu více rozepisovat.
Pokud u sebe zaznamenáváte pozitivní myšlení :-) což je samozřejmě daleko lepší, pak jste v minulosti patrně
prožili příjemné zážitky a ty špatné jste dokázali vyřešit (odpustit).
Negativní a pozitivní myšlení v sázkách
Narovinu říkám tento názor: "Člověk se stálým čistým pozitivním myšlením a jednáním v kombinaci s poctivou
prací sázkaře, bude v sázkách prostě vyhrávat bez ohledu na co sází a jak sází." Možná se mnou velká část nebude
souhlasit či je toto vyjádření až provokuje, ale prostě to tak vidím.
Nejprve takový jeden osobní příklad. Kdo zná či odebírá mé tipy na českou Gambrinus ligu na sezónu
2013/2014, zaznamenal jsem ve 2. až 5. kole úspěšné tipy a poměrně velmi dobrý profit. Od 6. kola nastal obrat
a zlom do záporných čísel.
6. kolo začalo 23.8., den předem, tj. 22.8. ke mě přijel zájemce o koupi vozidla, vzal si sebou člověka s
počítačem a zjistili, že mé auto je stočené o 80.000 km. Tento fakt ve mě vyvolal silně negativní myšlenky na
člověka od kterého jsem vozidlo před rokem koupil. Negativní myšlenky začaly pracovat více a více (předsudky,
zloba, co se bude dít) a 6. až 9. kolo jsem zaznamenal citelnou ztrátu v mých tipech.
Dnes když píšu tento článek (25.9.) je stav věci
takový, že připravuji odstoupení od smlouvy, podání
trestního oznámení a finišuji s přípravou všech
možných důkazů. Tedy celou tu dobu jsem
myšlenkami byl na tomto novém problému s autem,
což se silně negativně odrazilo nejen do tipů na
Gambrinus ligu, ale i dalšího mého jednání v osobním
životě.
Když tento článek teď píšu, vše mi do sebe hezky
zapadá. Jediná možnost je, že tomu člověku co mi
auto prodal myšlenkově odpustím (holt je to taky
obchodník, chce vydělat i když podvodem), odpustím,
ale dál v klidu budu po něm požadovat vrácení peněz
a podám trestní oznámení. Věřím, že to odpuštění se
pozitivně odrazí do mého dalšího jednání a také
tipování Gambrinus ligy.
Asi se pak ptáte, proč jsem vlastně takové auto vůbec koupil? Ano, má to spojitost = příčinu s dalším
negativním myšlením, já vím se kterým. A to byla neshoda s mojí tchýní dva měsíce před koupí auta, což už
jsem také vyřešil a odpustil ji. A proč mam takovou tchýni? To je zase nějaká další energetická příčina z
minulosti, atd. atd.
Každá špatná skutečnost má nějakou příčinu, tu je třeba najít a odstranit.
A ještě dodám, že za to nemůže ten člověk co mi prodal auto nebo tchýně, ale mohu si za to jen já sám, protože
jsem měl zachovat nadhled a nebrat si věci osobně, nemít předsudky, být i skeptický k tomu co mi nabízeli či
říkali a hlavně nebýt na ně naštvaný.
1x2tip - ČASOPIS ÚSPĚŠNÉHO SÁZKAŘE
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Vrátím se k sázkám, v minulosti se mi zdálo, že mám třeba takové vlny, občas se mi dařilo, občas se mi nedařilo,
byla různá období. Pokud bych dokázal vše spojit s událostmi v minulosti, našel bych proč se občas dařilo a proč
občas nedařilo.
Důležitá je ROVNOVÁHA, tedy se k tomuto slovu vracím.
Rovnováha prostě na světě platí. Děje se dobro, děje se zlo, je teplo a zima, plus a mínus, noc a den, různé
příklady a pravidla z fyziky, chemie či matematiky.
Obecně pro dosažení rovnováhy v sázkách doporučuji dělat/dosáhnout tohoto:
-

-

-

-

pro dosažení ziskovosti je nutné tomu něco dát, tedy pracovat na informacích, statistikách, vypracovat
si nějaký systém
mít pozitivní myšlení, ve svém osobním životě i vlastních sázkách (důvěřovat tipům i když jsou na
vysoké kurzy)
při výhře se s částí výhry podělit, častokrát od úspěšných
sázkařů slyším, že část výhry střádají a pak pošlou větší
částku na dobročinné účely (nadace, církev, domov dětí,
apod.)
k výhrám přistupovat s pokorou, zůstat nohama na zemi
a poděkovat za úspěch (tím myslím energeticky tam
nahoru)
při neúspěchu zachovat klid a rozvahu, snížit počet sázek,
dodržovat money management a důvěřovat své práci,
kladná vlna či rovnováha opět přijde a zkusit najít příčinu
špatné vlny a tu odstranit
zachovávat čas pro rodinu a své koníčky/zájmy (aby sázky
nevcucly celý váš čas)
při pocitu únavy a velké zátěže ze sázek si dát pauzu a
relax, vyčistit hlavu

Vezměte to celé okolo ROVNOVÁHY takto, představte si starou
váhu, která má dvě ramena. Na levé straně je naložen úspěch,
ziskové tipy, peníze. Na té pravé je prázdno. Na levou misku váhy
dosáhnete pouze v případě, že bude ta stará váha v rovnováze.
Tedy je čistě na vás, jak váhu vyrovnáte.
Kdo to celé pochopil, dostane se, pokud bude chtít, do té kladné roviny.
Autor článku: Jiří Hejsek
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S mikrofónem za sázkařem doNny
V této rubrice budu čtenářům časopisu 1x2tip poskytovat
rozhovory s různými sázkaři. Budou to sázkaři úspěšní i
neúspěšní, kteří sází za vyšší i menší částky, pro zábavu či to jsou
profi sázkaři.
Pro první rozhovor jsem požádal uživatele K2
moderátora doNny. Je to mladý vysokoškolák (21 let)
narozen ve znamení Panny, sázení se věnuje 5-6 let a
poslední dva roky na vyšší úrovni. Sázky, tedy profit ze
sázek je pro něj příjemný přivýdělek.

Otázka: Pro začátek taková základní otázka, kdo tě k sázkám přivedl a v jakém věku?
Odpověď: K sázení mě přivedl můj táta, který také sází, ale nestuduje to dopodrobna jako já. První tiket, který byl
v těch letech jako nákupní lístek za 20 korun ve vidině tisíců byl v 15 letech.
Tě to nadchlo sledovat sport a mít vsazeno nebo to byl spíš určitý "vzor" v tátovi?
Sportu jako takovému se věnuji už od brzkých let, takže jsem měl k tomu blízko, takže jsem kromě hraní např.
fotbalu, také sledoval zápasy, četl noviny a výsledky, abych byl v obraze, co se ve fotbalovém světě děje. Později
jsem jel do SK s tátou, který mi navrhl, ať si vsadím a po vysvětlení zkusil onen dvackový lístek.
Bereš kurzové sázení jako zábavu nebo to bereš vážně s orientací na zisk, tedy profi sázení?
Myslím si, že drtivé většině sázkařů jde o zisk, takže já nejsem výjimkou. Ale když se na to podívám i z druhé
stránky, tak je to i má zábava.
O to víc jsem rád, že je to pro tebe dobrý přivýdělek, tedy jsi ziskový a myslíš, že ta tendence zisku je stoupající,
pomalu stoupající, standardní ... ?
Díky . Co se týče mého zisku, takže můžu říct a zároveň musím zaklepat, že je pomaličku stoupající. Své statistiky si
vedu a snad krom 1 či 2 měsíců jsem každý měsíc v plusu. Ostatně to dokládají i statistiky na webu kolemdvou.
Sázím opravdu jen to, co napíšu na web. Nic navíc nedávám.
Tak to jsem opravdu rád, z toho bych řekl, že dodržuješ docela money management a máš určitý systém v této
"práci" sázkaře.
Máš pravdu, money managment dodržuji a to je podle mého základ dlouhodobého ziskového sázení.
Na co nejvíce sázíš, jaký sport, soutěž nebo ligu? A tvůj výběr tipů pro tiket je převážně z tvé vlastní dílny nebo
využíváš i tipů jiných sázkařů?
Určitě to je fotbal, ke kterému mám vztah od dětství. Nebráním se jakémukoli zápasu, ale více se zaměřuji na
Premier League, s ní spojenou LM, resp. EL, ale také mezinárodním akcím. Jako sport č.2 mám vybranou NBA. To
asi vše z těch sportů, které sleduji pečlivě. A své tipy vybírám na základě "své hlavy". Samozřejmě po zjištění všech
důležitých informací.
Jaké druhy sázek nejvíce podáváš, zda sólo nebo AKO nebo kombi či jiné speciální druhy?
Na tiketu mívám maximálně 3 zápasy.
Takže buď sólo nebo AKO max. 3 zápasy?
Jojo, přesně tak.
Na tiketu máš nejčastěji jaký kurz u jednoho tipu a proč? Tuším, že "kolem dvou"?
Tušíš správně, pokud jedu čistě sólo, minimální kurz je 1,8-1,9.
1x2tip - ČASOPIS ÚSPĚŠNÉHO SÁZKAŘE
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Tak jsem rád, že původní myšlenka K2 táhne a v podstatě je dobrá pro ziskové sázení.
To máš pravdu, z dlouhodobého hlediska podle mého není možné být ziskový na kurzech favoritů. Ten kurs se
nevyplatí a daný tým/hráč nemůže do smrti vyhrávat. Což taky dokazuje tvůj příspěvek, kde ses tomu věnoval a já
plně souhlasím.
Máš oblíbenou sázkovou kancelář kde nejvíce sázíš? Stává se ti, že u některé sázkové kanceláře vyhráváš a u
některé zase nemůžeš vůbec vyhrát?
Mám účty u více sázkových kanceláří. Oblíbená je bet365, ale poslední dobou se do mého popředí dere
MarathonBet a také nový Tempobet, kteří nastavují příjemné kurzy. A žádná SK není prozatím pro mě prokletá.
Přemýšlel jsi někdy o tom, že bys dělal bookmakera?
O této práci jsem vůbec nepřemýšlel a ani mě neláká. Já naopak velmi rád "trestám" chyby bookies .
Jak jde dohromady sázkař a rodina/život? Z tvého pohledu, času, nálady a myšlenek?
Já si zatím nestěžuji, na vše co chci, tak mám čas. On ten čas se dá rozumně zajistit tím, že člověk si vybere sport,
a ještě lépe ligu nebo pár soutěží a pouze té se věnuje. A jelikož beru sázení a s tím spojené zjišťování potřebných
informací jako koníček, tak mě i baví, takže náladu a myšlenky mám vždy.
A jak to bere přítelkyně?
Pozitivně, protože jsem ziskový a mám na ní čas. Pokud by se tyhle opaky spojily, tak asi by nadšená nebyla.
Máš občas při sázkách "šestý smysl" či "sny", tedy máš určité tušení, že to bude tak a tak, případně s jakou
úspěšností? Nebo pracuješ na úrovni informací a statistik?
Sázkař musí tohle všechno mít dohromady, i ten "šestý smysl". Pokud jsou informace a statistiky téměř takové, že
to "musí" vyjít a přesto mám špatné tušení, tak to prostě nedám. A ne jednou mi to zachránilo peníze.
Jak prožíváš, když se zápas na tiketu hraje? Jsou tam silné emoce nebo naopak v klidu? Reaguješ na prohru
negativně či na výhru kladně impulsivně nebo to bereš s nadhledem a klidem?
Musím přiznat, že jsem spíše emotivní. Také ale záleží na tom, kolik peněz jsem do toho vložil a také to, pokud je
to poslední zápas na tiketu a jedná se o vyšší výhru. Kliďas rozhodně nejsem.
Další otázky budou trochu mimo sázení. Hraješ i jiné hry z kategorie hazard (karty, kostky, ..) nebo i jiné hry
(šachy, hlavolamy, sudoku, PC hry, apod.)?
Zcela svátečně (tj. tak 1x do roka) si zahraji s kamarády poker, kde je ale zanedbatelný vklad. Párkrát jsem si už
také zahrál ruletu, ale sázení u mě vede. A jako jiné hry hraji akorát ty na počítači.
A jaké hry na PC hraješ, tuším podle profilu "střílečky" nebo si zahraješ i nějakou strategii?
Střílečky jsem spíše hrával, teď si zahraju spíše ty sportovní. Nejvíce jsem asi "závislý" na Football Manageru.
Pokud patříš mezi pivaře/vinaře, jakou máš oblíbenou značku?
Nepatřím ani mezi jedny, nepiju.
Sportuješ?
Sportuju. Mým největším koníčkem je posilování, s tím spojená právě správná životospráva. Krom toho také
chodím do MMA a chodívám plavat. Snažím se udržet v kondici.
A kolektivní sporty spíše ne nebo se také nějaké najdou?
Kolektivním sportům se nevyhýbám a mám je rád. Po dobu 10-ti let jsem hrával fotbal. Sem tam také chodívám s
kamarády si zahrát futsal.
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Jakou máš rád muziku, filmy, seriály či divadlo?
Na kulturu mi v mém programu moc času nezbývá, takže divadlo určitě ne. Film nebo seriál někdy shlédnu, ale
pravidelnost v tom určitě není. Muziku poslouchám při cvičení, žánr převážně rap.
Co ti na webu K2 chybí a co hodnotíš kladně, vyhovuje ti?
Na webu mi určitě chybí větší počet přispívajících, hlavně teda pravidelně. Nějaká reakce na analýzu by vždy
bodla, přesněji teda, zda souhlasí/nesouhlasí a proč. Kdysi se mi líbilo, že každá sekce měla svého
moderátora/moderátory, ale to bohužel nevydrželo. Ale i tak mohu říci, že pár velmi kvalitních sázkařů se na
webu najde.
A myslíš, že poslední dobou jde K2 nahoru, dolu nebo stagnuje? Vím, že tam byl velký propad v letech 2009 a
2010 (příchod finanční krize a odchod partnerů, tím konec financování, atd.).
Myslím si, že se pomaličku zase zvedá. Já sám jsem na webu od roku 2009, ale nakukoval jsem již dříve. Některé
sekce byly přímo ukázkové, například NBA, ta měla skvělé obsazení. Teď je prostě málo lidí, ale i v tom málu je
kvalita.
Já ti děkuji za tvé odpovědi na mé otázky, už jedeme přes hodinu. Pokud se na oplátku chceš zeptat z
kurzového sázení i mimo něj na něco mě, klidně můžeš, asi se to také objeví v časopisu.
Já také děkuji za rozhovor. Bylo příjemné si s tebou pohovořit. A chtěl bych ti teda poděkovat spíše já, protože
odvádíš velmi dobrou práci na K2 (shánění sponzorů, financování, vydávání časopisu, resp. e-booku pro nováčky).
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Sázkařské chytáky: "Tým vyhraje a bude vstřeleno X branek v zápase"
Tato česká sázková kancelář už nějakou dobu nabízí u
fotbalových či hokejových sázek netradiční novou
sázku, kdy se určuje "vítěz zápasu" + "počet branek v
tomto zápasu".
Pro příklad jsem si vybral dva zápasy na favority Ligy mistrů 1.2.10.2013.

Peterburg - Austria (1.10.2013 18:00)

Juventus - Galatasaray (2.10.2013 20:45)

Klasické kurzy 1X2: 1.23 - 5.95 - 11.60
Klasické kurzy pod/nad 2.5 gólu: 2.40 - 1.58

Klasické kurzy 1X2: 1.31 - 5.25 - 10.10
Klasické kurzy pod/nad 2.5 gólu: 2.40 - 1.57

Výsledek zápasu a počet gólů v zápasu

Výsledek zápasu a počet gólů v zápasu

Domácí a padne
3.76
0-2 gólů

Domácí a padne
3.74
0-2 gólů

Domácí a padne
2.06
0-3 gólů

Domácí a padne
2.12
0-3 gólů

Domácí a padne
1.60
0-4 gólů

Domácí a padne
1.63
0-4 gólů

Domácí a padne
1.36
0-5 gólů

Domácí a padne
1.40
0-5 gólů

Domácí a padne
1.40
2 a více gólů

Domácí a padne
1.44
2 a více gólů

Domácí a padne
1.70
3 a více gólů

Domácí a padne
1.75
3 a více gólů

Domácí a padne
2.65
4 a více gólů

Domácí a padne
2.75
4 a více gólů

Domácí a padne
4.45
5 a více gólů

Domácí a padne
4.60
5 a více gólů

Remíza a padne
7.00
0-3 gólů

Remíza a padne
6.80
0-3 gólů

Remíza a padne
7.90
2 a více gólů

Remíza a padne
5.45
0-5 gólů
Remíza a padne
6.60
2 a více gólů

Na první pohled varianta, že vyhraje domácí tým (tedy kurzově velký favorit zápasu) a bude vstřeleno 3 a více
branek vypadá s kurzem 1.75 lákavě. Pokud bychom rozdělili obě varianty, které v reálu samozřejmě vsadit
nejdou, tak Tipsport nabízí kurz na domácí 1.31 a na over 2.5 kurz 1.57, součin kurzů je 2.06. Rozdíl kurzů 1.75 a
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2.06 je -0.31 a vyjadřuje nižší pravděpodobnost, že obě události nastanou současně. V té výši kurzu vidím první
chyták a druhý vlastní smysl a podmínku té sázky, že musí nastat obě možnosti najednou.
(pozn. kurzy jsou ze zápasu Juventus - Galatasaray)
Pokud přesto tyto nabízené sázky pokládáte za zajímavé a sázíte je, zkuste se zamyslet nad tímto příkladem a
zejména počítejte kurzy.
Můj výběr u Tipsportu je AKO sázka Peterburg - Austria Domácí a padne 3 a více branek (1.70) + Juventus Galatasaray Domácí a padne 3 a více branek (1.75) = celk. AKO kurz 2.975
V podstatě tady máme 4 druhy sázek v jedné AKOvce o dvou tipech.
Podle nabízeného AKO kurzu je pravděpodobnost výhry cca 33,50 %
Pokud bychom si sázku úplně rozdělili na 4 druhy sázek a dali do AKO dle kurzů Tipsportu, dostaneme 1.23 * 1.58
* 1.31 * 1.57 = 3.99, tj. pravděpodobnost z kurzu cca 25,00 %.
Což takhle zkombinovat tyto tipy křížem do dvou AKO tipů a najít lepší kurzy?
První AKO tip: Peterburg + Juventus-Galatasaray over 2.5 (1.33 * 1.62 = 2.15 BetVictor)
Druhý AKO tip: Juventus + Peterburg-Austria over 2.5 (1.29 * 1.57 = 2.03 odkaz)
Nyní sami zhodnoťte jakou míru rizika/případného zisku podstupujete při podané AKO sázce u Tipsportu s
celkovým kurzem 2.975 vs. dva AKO tipy, kde jsou u každé sázky kurzy cca 2.10?
Ještě doplním vklady na tyto sázky podle základního money managementu, kde vycházím z pravděpodobnosti
podle kurzů:
Na AKO od Tipsportu bych vsadil 3.35 unitu * kurz 2.975 = potenciální čistá výhra +6.62 unitu za předpokladu, že
nastanou všechny 4 události (Juve vyhraje, Peter vyhraje, Juv-Gal over 2.5 a Pet-Aus over 2.5)
Na dvě AKO sázky bych vsadil:
4.65 unitu * kurz 2.15
a
4.93 unitu * kurz 2.03
Potenciální čistá výhra pokud nastanou všechny 4 události = +10.43 unitu
Potenciální čistá výhra pokud vyjde jen první AKO = +0.42 unitu
Potenciální čistá výhra pokud vyjde jen druhá AKO = +0.43 unitu
U tohoto zvláštního druhu sázky "vyhraje nějaký tým a ve stejném zápase bude vstřelen nějaký počet branek" si
myslím jsou kurzy nízko a nemají hodnotu. Pokládám tuto sázku za chyták na rekreační sázkaře a myslím si, že
sázkové kanceláře na tomto druhu sázky docela profitují.
Na závěr chytáku přidam výsledky obou zápasů: Peterburg - Austria 0:0 a Juventus - Galatasaray 2:2 :-)
Autor článku: Jiří Hejsek

1x2tip - ČASOPIS ÚSPĚŠNÉHO SÁZKAŘE

Stránka 10

www.1x2tip.cz

Sázkařský web KolemDvou.cz pod lupou
V prvním vydání časopisu 1x2tip si dovolím tuto rubriku
zahájit pohledem na vlastní projekt. Sázkařský web
www.kolemdvou.cz
má bohatou historii,
která sahá do roku
2002,
tedy
tato
stránka funguje již
více než 11 let!

Historie webu
Zrod K2 mám stále v
paměti, v letech 2000
- 2002 jsem aktivně působil na legendárním sázkařském webu
tipovani.cz (pozn. nyní vlastní Sazka a v poslední době došlo k
přesměrování webu na sazkabet.cz). Tipovani.cz bylo spolu se sporttip.cz největšími sázkařskými weby pro české a slovenské sázkaře.
Hlavní silou webů byla jednoduchá tipovací soutěž a zejména
"řádková" diskuse. V té době tyto weby navštěvovali převážně slušní a
kvalitní sázkaři, tedy i diskuse nabízela zajímavé informace a tipy.
V létě roku 2002 jsem dal na tipovani.cz takový nápad, že kdo chce, tak
ať mi vzkazem pošle svůj NEJ tiket nebo sólo tipy na víkend s kurzem
"kolem dvou". Tyto tipy ze vzkazů zkopíruji do textového souboru a
zašlu zpět jako jednoduchý souhrn všech zaslaných tipů těm lidem,
kteří mi zaslali tip.
Je to pro mě silně nostalgické vzpomínání, když jsem jako úředník na
internetu (tuším vytáčená linka od Telecomu, která často padala)
zpracovával v práci potají jednotlivé tipy a pak rychle zasílal přes
vzkazy na Tipovani.cz souhrn tipů jednotlivým lidem. To vše do pátku
13:00 hodin, protože pak už jsem neměl internet :-)
Tento nápad se chytil a stal se oblíbeným, noví členové rychle přibývali
a z původních 10
účastníků
(screen prvního
souhrnu
tipů
vpravo) výměny
bylo na konci léta toho roku 74 zájemců o výměnu tipů.
Proto jsem začal uvažovat o vlastní doméně a webu (screen
první verze K2 je vlevo) a ten jsem pojmenoval zcela
amatérsky, bez myšlenek na SEO, marketing, názvem
KolemDvou.cz (lidé webu později říkali "ká dvojka" = od
toho označení K2). První roky byla výměna tipů zisková a ne
málo. Na konci roku 2004 byl zájem o "kolem dvou"
opravdu veliký, v systému bylo celkem 352 lidí.
V roce 2005 byl web rozšířen o phpbb diskusní fórum, které
sloužilo nejen k diskusi, ale i k zasílání tipů (pozn. všechny
tipy se ručně zpracovávaly a vyhodnocovaly). Pak přišla v
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roce 2007 inovace webu, nový design a automatický systém pro nabídku, zasílání a vyhodnocování. Tato podoba
se zachovala až do dnešní doby.
S kolemdvou.cz mi nejvíce pomohl a později byl spolutvůrcem a spoluautorem aplikator, pohodový chlapík a
kamarád ze Slovenska. Na inovaci webu a fungovaní v roli adminů se také podíleli janik.k a wellvet, ač všichni tři
již aktivně na K2 nepůsobí, jsem jim velmi vděčný za spolupráci, jejich čas a práci pro K2. Také musím poděkovat
programátorovi Romanovi ze studiostyle.sk.
K2 dosahovala velmi dobré návštěvnosti, byla oblíbená, velmi dobře se rozjela diskuse, kde působila řada
moderátorů specializující se na jednotlivé ligy. Také fungovala velká soutěž o dost peněz, tuším 50 tis. Kč. Tato
velká soutěž probíhala v původní výměně tipů (pozn. přejmenování na K2profi), kdy tento balík si rozdělili na
konci roku jen ti nejúspěšnější. Rozjela se i současná menší soutěž K2mini s cenami v ročním úhrnu cca 70 tis. Kč.
Tento velký boom webu kolemdvou.cz znamenal také spolupráci se sponzory, nejprve sázková kancelář
Sportingbet, později sázková burza Betfair byly po 3 roky důležitými partnery webu a v podstatě plně financovaly
všechny odměny moderátorům (měsíčně cca 20 tis. Kč), všechny soutěže (ročně cca 120 tis. Kč) a také financovaly
chod K2, běžné náklady, reklamu a také finanční odměny pro adminy. Asi Vás bude zajímat kolik tyto odměny
činily, dnes to mohu prozradit. Po odečtu daní, sociálního a zdravotního pojištění činila odměna pro jednoho
admina cca 2000-3000 Kč/měsíčně. Musím zpětně uznat, že za tu ruční práci vyhodnocování tipů, řízení
diskusního fóra a všech činností admina, to byla odměna poměrně nízká, času jsme K2 obětovali opravdu hodně.
Přišel podzim 2008 a světová finanční krize, sponzoři výrazně snížily své budgety a financování webu se snížilo na
cca 1/4, později došlo k úplnému zastavení financování. To mělo za následek změny, odchody moderátorů a také
jsem ukončil spolupráci se třemi adminy webu, v podstatě jsem si vzal K2 zpět a staral se o chod sám. Toto špatné
období vyvolalo nedorozumění, nesrovnalosti, naštvání mnoha lidí a úplné odchody lidí z K2. Z určité části jsem
udělal chyby i já sám a některé lidi svými ráznými kroky naštval. Web K2 v letech 2009-2011 padal rychle dolů,
nedařilo se najít sponzora a návštěvnost se propadla cca o 60 %.
Další ránou byl nový zákon o loteriích a nemožnost spolupracovat se zahraničními sázkovými kancelářemi. Ovšem
s tímto zákonem došlo k dohodě o spolupráci s českou sázkovou kanceláří Fortuna za mnohem menších
finančních podmínek a celý chod K2 se pomalu začal restartovat. Došlo ke změně struktury fóra, změnám v
K2profi a K2 začala opět pomalu růst až do současné podoby.

POPIS WEBU - 5 základních části Kolemdvou.cz
Na obrázku níže vidíte základní navigaci webu, má pět částí (Home, Fórum, Výměnu tipů K2profi, Soutěž K2mini,
Facebook). Pokusím se je níže popsat pro lepší přehlednost.
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1. část

http://www.kolemdvou.cz

Jedná se o klasickou první stránku webu = homepage.
Je zde uvítání návštěvníka a dále:






graf vývoje ziskovosti tipů moderátorů (pozn. v září dosáhli významné mety
ziskovosti = za necelé dva roky vytvořili čistý zisk přes +1000,00 unitů!)
aktuální tipy moderátorů
bilance moderátorů z minulého měsíce
celkové statistiky moderátorů
souhrný přehled bilance tipů moderátorů po měsících

Dále obrázek vyjadřující smysl K2profi, obrázek diskusního fóra, tipovací soutěž K2mini
a upoutávku na Facebook K2.
2. část

http://www.chat.kolemdvou.cz

Jedná se o klasické
phpbb fórum (často
tento
typ
fóra
využívají různá "war"
fóra), můžete zde
vkládat a formátovat
své názory a tipy,
přidávat obrázky z
internetu, prostě ve
slušné a pohodové
formě diskutovat o
tipech a kurzovém
sázení.
Přidat diskusní příspěvek mohou jen registrovaní, číst mohou i návštěvníci bez registrace.
Diskutuje tak, že kliknete na příslušné fórum (např. Fotbalové tipy - Česká republika, Slovensko, Polsko,
Maďarsko)

Pak kliknete na téma, které vás zajímá a chcete tam přidat
diskusní příspěvek - nejlépe kliknete na poslední stránku (např.
Česká Gambrinus liga - 2013/2014 - 7. strana)
Nejstarší informace jsou na první stránce, nejnovější příspěvky jsou vždy na poslední stránce.
Přecházení
mezi
stránkami
kliknutím na příslušné číslo strany v
levé horní nebo pravé dolní části.
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Nový diskusní příspěvek se přidává kliknutím na obrázek "zaslat odpověď",
najdete ho buď v levé horní části nebo v levé spodní části.
Pak se objeví tato obrazovka. Předmět
můžete/nemusíte vyplňovat.
Do toho velkého bílého pole napíšete svůj
text, komentář, diskusní příspěvek.
Můžete formátovat tak, že označíte myší
text a pak kliknete na formát (tučné písmo
= silné B, podtržené písmo = podržené u,
apod.).
Obrázek se přidá tak, že vložíte URL
obrázku, pak označíte URL myší a kliknete
na "Img". Jsou k dispozici vlevo i oblíbení
smajlíci.
Když máte diskusní příspěvek připravený, můžete kliknout na tlačítko "Náhled", tím se zobrazí finální podoba
vašeho příspěvku. Pokud souhlasíte a chcete ho odeslat, tak kliknete na tlačítko "Odeslat", tím se okamžitě zapíše
do databáze a zobrazí se všem návštěvníkům.
Celé fórum je rozděleno na jednotlivé části většinou podle sportů:
Tenis
NBA, NHL, MLB, NFL
Basketbal, Házená, Volejbal
Zimní sporty
F1, Moto, Atletika, Dostihy, Golf, Cyklistika, Snooker, Šipky, Futsal, ...
Hokej - je rozdělen podle států
Fotbal - je rozdělen také podle států
V dolní části naleznete specifická fóra jako zajímavou soutěž Bundesliga K2, obecné informace o fóru a K2,
strategie sázení, užitečné odkazy a další zajímavá fóra.
Úplně nahoře je fórum "Tipy na sázení (Bethelp Previews) - tipy od moderátorů KolemDvou.cz a
BettingTour.net", jsou zde v podstatě uvedeny všechny tipy moderátorů (to samé se objevuje i na homepage). Na
subfóru "MODEROVÁNÍ - Soutěž o 5000 Kč od Fortuny + Pravidla + Statistiky + Všechny historické tipy" jsou k
dispozici všechny vyhodnocené tipy moderátorů, jejich statistiky a také pravidla pro moderátory.
Na základní stránce fóra chat.kolemdvou.cz
je u každého fóra uveden poslední zaslaný
příspěvek/komentář, tedy uživatele a
datum s časem odeslání posledního
příspěvku. V levé části se zobrazí oranžová
barva u nového příspěvku.
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3. část

http://www.kolemdvou.cz/k2-profi

Výměnu tipů mezi sázkaři asi nejvíce vystihuje tento obrázek ==>
Graficky vyjádřená původní myšlenka z roku 2002, každý člen
zašle do systému alespoň jeden svůj NEJ tip z týdne. Takto
systém zaznamená všechny zaslané tipy. Vytvoří souhrn tipů,
který je poté předán všem, kteří se výměny tipů účastní.
Na výměně tipů se dá také vydělat, což vystihuje obrázek níže.

Část K2profi má modrou podnavigaci

Kliknutím na
se zobrazí
formulář pro zaslání tipu
(pouze registrovaným v
K2profi):
Zde se zadává:







datum a čas zápasu
druh sportu
druh ligy
vlastní zápas + TIP
aktuální kurz tipu
sázková kancelář

Takto se připraví jeden tip.
Lze připravit i AKO tiket,
kdy člověk postupně zadá 2 nebo 3 tipy ze stejné sázkové kanceláře.
1x2tip - ČASOPIS ÚSPĚŠNÉHO SÁZKAŘE
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Tiket se odešle kliknutím na "Potvrdit tiket".

Tím se dostávám k odkazu
Zde jsou k dispozici zaslané tipy (souhrn tipů).
Je několik úrovní podle dlouhodobé úspěšnosti sázkařů a
sázkař vidí vždy tipy ze své úrovně a všech úrovní nižších.
Například doktor88 je v 1. lize, tedy vidí 1. ligu, 2. ligu, 3. ligu,
prales a START, nevidí tipy extraligy.
Veřejnost vidí všechny tipy z pralesa a STARTu.
Přesun mezi ligami probíhá každý týden v pondělí ráno.
V horní části je také uvedena aktuální bilance v daném týdnu.
Odkazy
slouží jako registrace do
výměny tipů nebo je možnost si zaplatit přístup k tipům.

Dalším odkazem jsou
uvedeny celkové statistiky
týdenním přepočtu.

1x2tip - ČASOPIS ÚSPĚŠNÉHO SÁZKAŘE
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Jdeme

na

odkaz

,
který
ukazuje
bilanci tipů za
jednotlivé týdny a
jednotlivé úrovně.
Je zde uveden také
"Sázkař
týdne".
Proklikem na číslo
týdne se zobrazí
souhrn
vyhodnocený tipů
daného týdne.

Odkaz
prezentuje sázkaře s nejdelší sérií OK tipů v řadě. Další odkaz
slouží registrovaným v K2profi pro výběr pauzy v tipování. Poslední odkaz
je
K2profi a K2 obecně.
4. část

znění

pravidel

http://www.kolemdvou.cz/k2-mini

Jedná se o jednoduchou soutěž pro registrované uživatele.
Na každý víkend je připraveno 10 zápasů, úkolem je tipovat
klasické tipy 1, 0, 2, 10, 02. Vítězem je sázkař s nejvyšším
součtem uhodnutých kurzů.
Pro měsíčního vítěze je připravena prestižní věcná cena (triko K2
nebo hučka K2) a 1x vstup do výměny tipů K2profi.
I K2mini má svoji navigaci:
Jsou zde statistiky pro každý týden, pro každý měsíc a vedeme statistiky za jednotlivé roky. Také jsou zde pravidla
K2mini.
5. část

http://www.facebook.com/propitak

Klasická Facebook stránka, kam přidávám zajímavé sázkařské tipy
a odkazy. Nejvíce jsou přidávány zajímavé tipy od moderátorů.

To je ze základního popisu fungování webu K2 vše, postupné
zkoumání a nalézání zajímavých informací a tipů už ponechám na
vás.
1x2tip - ČASOPIS ÚSPĚŠNÉHO SÁZKAŘE
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+















PLUSY WEBU
i když na první pohled působí fórum jako méně aktivní s menším počtem příspěvků, jsou zde kvalitní
sázkaři a v silné dny některých sportů/lig zde jsou k dispozici velice zajímavé informace a sázkařské tipy
dlouhá historie a prověřenost webu
seriózní, klidný a slušný přístup naprosté většiny sázkařů na webu
orientace na zodpovědný money management u tipů na fóru
aktivní propojení s e-bookem a časopisem
dlouhodobě úspěšné tipy moderátorů
zajímavé a prestižní soutěže Bundesliga K2 a K2mini
dobrá myšlenka výměny tipů K2profi
zajímavé články ve fóru v části "Strategie sázení"

MÍNUSY WEBU
nejsou zde skoro vůbec soutěže o peníze (bonusy od sázkových kanceláří) z důvodu orientace na profi
sázení
pro nové návštěvníky těžší orientace na webu
dlouhodobě špatná bilance výměny tipů K2profi (pozn. věřím v obrat v roce 2014)
méně funkcí na fóru phpbb

Autor článku: Jiří Hejsek

Sázkařský kalendář - Listopad 2013
Možná si řeknete, na co je třeba kalendář, ten mám na stole?
Sázkař profík, stejně jako podnikatel či zaměstnanec profík
plánuje a používá kalendář velmi často.
Sázkařský kalendář by pro Vás měl být mapou na budoucí
důležité sportovní události.

1x2tip - ČASOPIS ÚSPĚŠNÉHO SÁZKAŘE
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Listopad 2013
Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek
1.

Fotbal
Gambrinus liga
Bundesliga

Sobota
2.

Neděle
3.

Gambrinus liga
Premier League
Bundesliga
a další evropské ligy

Gambrinus liga
Premier League
Bundesliga
a další evropské ligy

Hokej
Česká Extraliga
Slovenská Extraliga

Česká Extraliga
Slovenská Extraliga

Tenis
ATP Master Paris
WTA Sofia
Fed Cup finále

ATP Master Paris
WTA Sofia
Fed Cup finále

ATP Master Paris
WTA Sofia
Fed Cup finále

Basket
Mattoni NBL
Euroliga

Moto sport
F1 Abu Dhabi

F1 Abu Dhabi

Šipky The Masters

Šipky The Masters

Šipky The Masters

Zimní sporty

F1 Abu Dhabi

Ostatní sporty

1x2tip - ČASOPIS ÚSPĚŠNÉHO SÁZKAŘE
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Listopad 2013
Pondělí
4.

Úterý
5.

Středa
6.

Čtvrtek
7.

Pátek
8.

Fotbal
Gambrinus liga

Liga mistrů

Liga mistrů

Evropská liga UEFA

Gambrinus liga
Bundesliga

Neděle
10.

Gambrinus liga
Premier League
Bundesliga
a další evropské ligy

Gambrinus liga
Premier League
Bundesliga
a další evropské ligy

Turnaj Karjala
(Finsko)

Turnaj Karjala
(Finsko)

Hokej

Sobota
9.

Turnaj Karjala
(Finsko)

Tenis
ATP Turnaj mistrů
WTA Taipei

ATP Turnaj mistrů
WTA Taipei

ATP Turnaj mistrů
WTA Taipei

ATP Turnaj mistrů
WTA Taipei

ATP Turnaj mistrů
WTA Taipei

ATP Turnaj mistrů
WTA Taipei

Eurocup
EuroChallenge

Mattoni NBL
Eurocup
EuroChallenge

Euroliga

Euroliga

Mattoni NBL

Mattoni NBL

MotoGP Valencie
Moto3 Valencie
Moto2 Valencie

MotoGP Valencie
Moto3 Valencie
Moto2 Valencie

MotoGP Valencie
Moto3 Valencie
Moto2 Valencie

Šipky Grand Slam of
Darts

Šipky Grand Slam of
Darts

Basket

ATP Turnaj mistrů
WTA Taipei

Moto sport
Zimní sporty
Ostatní sporty
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Listopad 2013
Pondělí
11.

Úterý
12.

Středa
13.

Čtvrtek
14.

Pátek
15.

Sobota
16.

Neděle
17.

Fotbal
Gambrinus liga

Kval. ME U21

Kval. ME U21
Kval. MS

Hokej
Česká Extraliga
Slovenská Extraliga

Česká Extraliga
Slovenská Extraliga

Česká Extraliga
Slovenská Extraliga

Tenis
Davis Cup finále

Davis Cup finále

Euroliga

Mattoni NBL

F1 USA

F1 USA

F1 USA

Alpské Levi

Alpské Levi

Šipky Grand Slam of
Darts

Šipky Grand Slam of
Darts

Basket

Davis Cup finále

Eurocup
EuroChallenge

Mattoni NBL
Eurocup
EuroChallenge

Euroliga

Moto sport
Zimní sporty
Ostatní sporty

Šipky Grand Slam of
Darts

Šipky Grand Slam of
Darts

Šipky Grand Slam of
Darts
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Listopad 2013
Pondělí
18.

Úterý
19.

Středa
20.

Čtvrtek
21.

Pátek
22.

Fotbal
Kval. ME U21

Kval. ME U21
Kval. MS

Gambrinus liga
Bundesliga

Sobota
23.

Neděle
24.

Gambrinus liga
Premier League
Bundesliga
a další evropské ligy

Gambrinus liga
Premier League
Bundesliga
a další evropské ligy

Hokej
Česká Extraliga

Česká Extraliga
Slovenská Extraliga

Česká Extraliga
Slovenská Extraliga

Euroliga

Euroliga

Mattoni NBL

Mattoni NBL

F1 Brazílie

F1 Brazílie

F1 Brazílie

Skoky Klingenthal

Biatlon Oestersund
Skoky Klingenthal

Tenis

Česká Extraliga

Basket
Eurocup
EuroChallenge

Mattoni NBL
Eurocup
EuroChallenge

Moto sport
Zimní sporty
Ostatní sporty
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Listopad 2013
Pondělí
25.

Úterý
26.

Středa
27.

Čtvrtek
28.

Pátek
29.

Fotbal
Gambrinus liga
Premier League

Liga mistrů

Liga mistrů

Evropská liga UEFA

Gambrinus liga
Bundesliga

Sobota
30.

Neděle

Gambrinus liga
Premier League
Bundesliga
a další evropské ligy

Hokej
Česká Extraliga
Slovenská Extraliga

Česká Extraliga
Slovenská Extraliga

Tenis
Basket
Eurocup
EuroChallenge

Mattoni NBL
Eurocup

Euroliga

Mattoni NBL

Biatlon Oestersund

Biatlon Oestersund
Běh Kuusamo
Skoky Kuusamo
Alpské Beaver Creek

Biatlon Oestersund
Běh Kuusamo
Skoky Kuusamo
Alpské Beaver Creek
Sev. kom. Kuusamo

Snooker UK Champ.

Snooker UK Champ.
Šipky Cash
Converters Players
Championship

Snooker UK Champ.
Šipky Cash
Converters Players
Championship

Moto sport

Euroliga

Zimní sporty
Biatlon Oestersund

Ostatní sporty
Snooker UK Champ.

Snooker UK Champ.
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Řádková inzerce

Zajímavosti pro sázkaře
Preview od UselessToo - basketbalová španělská ACB liga
Preview od UselessToo - basketbalová slovenská Extraliga
Preview od UselessToo - basketbalová česká Mattoni NBL

Vtip měsíce

Provozujete web o sázení a máte stálou
návštěvnost min. 200 návštěvníků/den? Chtěli
byste být uvedeni v časopisu či více s 1x2tip
spolupracovat?
Napište nám na e-mail: redakce@1x2tip.cz

Zemře učitelka a omylem spadne do pekla.
Celá bezradná chodí, bloumá, až najde nenápadný
koutek, kam se schová, v klidu sedí a mlčky pozoruje
celé dění.
V tom přijde na kontrolu sám Lucifer. Když spatří paní
učitelku zděšeně se ptá: "Ženská, co vy tady děláte, vy
patříte do nebe a tady je peklo!"
"To je peklo?" diví se paní učitelka, "a já myslela, že je
velká přestávka!"
Pokud jste dočetli úvodní číslo časopisu 1x2tip až sem,
rád bych vám poděkoval a také přiblížil směr jakým
časopis v budoucnu půjde.

Na co se můžete těšit v příštím čísle?




fotbalové rohové kopy u fotbalu nabízí
zajímavou sázkařskou příležitost
na zoubek se podíváme jednomu
zahraničnímu webu o sázení, resp. o
fotbalových statistikách
můžete se také těšit na rozhovor s
moderátorem K2 johnypohorka.

A mnohem více v prosincovém čísle, které vyjde ve
středu 27.11.

Rád bych předával názory, zkušenosti a rady nejen své, ale i dalších úspěšných sázkařů v podobě článků. Pokud
možno vždy na seriózní standardní úrovni a s neutrálním nadhledem na webové stránky.
Každé vydání časopisu 1x2tip by mělo nabízet jedno hlavní téma, rozbor jednoho sázkařského webu, sázkařský
chyták či dobrou radu, rozhovor se sázkařem, sázkařský kalendář na celý měsíc a v budoucnu také nezávislý
pohled na jednu sázkovou kancelář. Nově budu prezentovat dva sázkaře: "BetSTAR měsíce" a "LOSER měsíce".
Možná se ptáte proč tyto dva zcela odlišné sázkaře? Na obou se dá profitovat, od úspěšného se můžete učit a
využít jeho tipů a od toho špatného využít ANTI-tipů, tedy tipovat jeho tipy obráceně. K tomu další zajímavé
informace v podobě zajímavých odkazů, preview, soutěží a akcí na různých sázkařských webech, rád bych zavedl i
řádkovou inzerci a na závěr bude trocha legrace. Časopis by měl mít od 20 do 50 stránek.
Jako malý BONUS budou roční předplatitelé dostávat e-mailem každý měsíc 1 až 3
prověřené přímé tipy na kurzové sázení, vždy nejméně 2 hodiny před začátkem.
Ke každému číslu časopisu bude otevřena diskuse pro vaše názory, připomínky a dotazy.
Věřím, že se pro vás časopis 1x2tip stane příjemným sázkařským "plátkem".

Diskuse
k tomuto
prvnímu číslu
časopisu a
článkům pod
tímto odkazem.

Jirka Hejsek
Internetový časopis 1x2tip - časopis úspěšného sázkaře
Vydavatel: Jiří Hejsek, Palackého 532, 398 11 Protivín, telefon: +420 730 686 536,
email: redakce@1x2tip.cz, www.1x2tip.cz
Za obsahovou správnost příspěvků zodpovídají autoři. Redaktor: Jiří Hejsek
Internetový časopis nepodléhá registraci u Ministerstva kultury ČR.
© Jiří Hejsek, všechna práva vyhrazena.
Text ani jeho části nesmí být reprodukovány, rozmnožovány ani rozšiřovány tiskem,
fotokopiemi, počítačovými datovými soubory ani jiným způsobem třetím osobám, PDF
soubor nesmí být půjčován, darován, prodáván či kopírován třetí osobě bez předchozího
písemného svolení vydavatele. Vydavatel neručí za obsah uveřejněné inzerce.
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Cena jednotlivých čísel 29,- Kč
Cena ročního předplatného 228,- Kč
(tj. 19 Kč/číslo, ušetříte 120 Kč)
Ročním předplatným přispějete na dobrou věc!
15 Kč bude darováno společnosti ADRA, o.p.s.

Objednávky přes náš e-shop

www.betting-shop.eu
(zasíláno zabezpečené PDF na e-mail)

nebo přes prodejce on-line časopisů

www.publero.com
(prohlížení přes PC, MAC, ANDROID, IPAD)
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