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    Nedávno jsem se sešel s panem Ing. Petrem Sýkorou, kandidá-
tem do PS za KDU-ČSL z Újezda nad Lesy. Povídali jsme si na té-
ma hazardu v Újezdě a inzerce v ÚZ. 
 

Co říkáte na nulovou toleranci hazardu u nás? 
   Je to zásadní téma. Nebojím se říci, že pro některé naše zastupi-
tele i osobní zkouška. Ona nulová tolerance znamená zastavení pe-
nězovodů z MHMP do „obecní“ pokladny a vedení radnice se musí 
rozhodnout, zda chce nadále setrvávat v pozici vydíraného a zapo-
menout na ideje. Jednoduše jde o to, zda peníze nesmrdí.  

A smrdí? 
  Řekl bych, že ne. 
Proč myslíte? 
   Přímo se nabízí 
jedno vysvětlení. 
Od nezodpověd-
ného prohlášení 

o finanční nezávislosti na magistrátu, s katastrofickým dopadem 
do hospodaření naší městské části, udělala radniční koalice názo-
rový veletoč k prohlášení, že bez peněz z hazardu, které přiděluje 
magistrát, se naše kulturní, sportovní a jiné aktivity neobejdou. Ale 
už se neřekne pravda celá - jde o obecní rozpočet pro volební rok 
2014, a před volbami se chce každé vedení každé radnice „ukázat”, 
no a pak se hodí i peníze pocházející z hazardu, tj. z neštěstí dru-
hých. Je potřeba si uvědomit, že např. na 50 tis. dotací do obec-
ního rozpočtu musel někdo prosázet 300 tis. (pozn. odhaduje se i 
20x víc). Připravit o ně rodinu, páchat trestnou činnost atd.  
Tak se asi bohužel budou chovat i jiné radnice. 
   Ano, pokud budou stejně jako ta naše nadále uplatňovat regulo-
vanou toleranci, vystaví kvůli volebnímu úspěchu městskou část 
možnému riziku přesunu gamblerů a návazné kriminality z těch 
městských částí, které nulovou toleranci zavedly. Zlu je třeba říct 
kategorické NE. Že to jde, prokázalo víc městských částí. Ty malé 
to samozřejmě „bolí” víc, každá koruna se v rozpočtu hodí, ale jde 
to! Peníze z hazardu nejsou rozdělovány podle počtu obyvatel, ale 
podle počtu herních míst. Uvidíme. 
Slyšel jste o veřejném projednávání o hazardu u nás? 
   To mi úplně uniklo, o téma se zajímám, a registroval jsem jen ve-
řejné pozvání na čaj o páté se starostou. Neformální setkání je fajn, 
ale téma příliš vážné. Obesílání občanů jsem nezaregistroval.  
Údajně proběhlo jedno projednávání, ale díky slabé in-
formovanosti to spíš vypadalo na utajené projednávání.  
   Pokud se na něm řešila forma regulované podpory hazardu, nedi-
vil bych se tomu. Pak je ale otázka, zda bychom také neměli řešit  
regulovanou podporu podnikání v distribuci drog.  
Na Facebooku jsem v jedné diskusi četl názor zastupitele 
Hartmana, v němž obhajuje regulovanou toleranci a vy-
zývá Vás k zapojení do diskuse na nějakém veřejném fóru.  
   Odpověděl jsem mu, že je pro mě tolerance hazardu nepřijatelná 
a že jsem, zřejmě naivně, automaticky očekával od koalice totéž. 
Źijeme v mediální společnosti, tak mi přijde správné využít tra-
diční i nová média k otevření diskuse. ÚZ, SUL, web atd. A to či-
ním. Vyústěním těchto aktivit může být třeba zmiňované veřejné 
projednání. 
Dále jsme si v rozhovoru povídali o zkušenosti s ÚZ. 
 

 
 
 
Vy jste si krom zkušenosti s postojem radnice k hazardu 
udělal i zkušenost s vytvářením Újezdského zpravodaje. 
   Poprvé v životě jsem se rozhodl inzerovat v místních radničních 
listech. Ověřil jsem si dostupnost inzertního místa, formát, cenu a 
způsob placení - vše do řádné uzávěrky ÚZ. Vše fungovalo. Osm dní 
po uzávěrce se ale kdosi probudil a zřejmě požadoval výrazné změny 

ve prospěch jiných inzerentů. Samozřejmě, že na jediné stránce, kde 
je dle platného Ceníku v ÚZ prodávána barevná inzerce (zadní 
obálce). Tedy tam, kde jsem měl mít firemní i politickou inzerci. 
Jak jste se to dozvěděl? 
   Osm dní po oficiální uzávěrce mi redakce sdělila telefonem, že je 
náš firemní inzerát moc velký, a že tam potřebují dostat i jiné inze-
renty. O tom, že politickou inzerci, až na jedinou výjiku, redakce 
přesunula z poslední strany jinam, cudně pomlčela vůbec. 
Co si o tom myslíte? 
   Může se stát cokoli, ale řešení musí být transparentní. Např. v ji-  

né městské části naše kandidátka podala inzerát po uzávěrce a aby 
mohla inzerovat, musela požádat ostatní inzerenty, zda by ji plochu 
nepřepustili. Což se nakonec i stalo. Buď tady tedy někdo nedo-
držuje vlastní pravidla, nebo jde o systém „rovný a rovnější“.  
Jelikož na poslední stránce ÚZ je inzerát TOP09 s pí Če-
chovou, lze se domnívat, že ta druhá možnost bude prav-
děpodobnější. Jaký z toho máte pocit? 
   Nevím, zda existuje přímá spojitost na inzerci TOP 09, tím méně 
na paní Jákob Čechovou, ale jedno je zřejmé. Být u moci umožňuje 
nedodržovat, měnit a interpretovat pravidla. 
   Děkuji za rozhovor. Také děkuji. 
 
 
 
 

   Přestože starosta Roušar (a spol.) často zatěžuje okolí vizemi pro 
velmi vzdálenou budoucnost, není schopen či ochoten vidět hrozbu 
hazardmafie pro Újezd v blížící se současnosti. Totiž. Na Praze 5, 7, 
8, 9 aj. nejpozději do komunálních voleb 2014 spustí Strana zele-
ných (ke které se starosta paradoxně hlásí!) a další odpůrci hazardu 
masivní protiofenzívu. Dá se očekávat, že pomocí referend budou 
úspěšní a hazardmafie bude vytlačena z velkého centra Prahy. Kam? 
Logicky osídlí okrajové městské části, které se nepřihlásily k nulové 
toleranci. Stejně, jako to udělala při vytlačení z Ruska a následném 
zaplavení Česka. I proto je třeba jednat, právě vizionářsky, už nyní. 
   Na interpelaci, zda považuje systém přerozdělování peněz z hazar-
du pro naši MČ podle počtu automatů za zvrácený (čím více přístro-
jů, tím více peněz), starosta odpověděl: „Ano,… Přesto konstatuji, že 
tímto přerozdělením získá MČ do svého rozpočtu zhruba 2x více fi-
nančních prostředků, protože jsou tímto klíčem rozdělovány finan-
ční prostředky i z provozování kasin, které naše MČ nikdy v minu-
losti nedostávala…“ Bravo. Víme, že prachy vedení radnice nesmrdí. 
   Na interpelaci, zda souhlasí, že krom závislosti hráčů jsou v ob-
dobné závislosti v souvislosti s předcházejícím bodem i MČ a jedi-
ným řešením je nulová tolerance, neboť veškeré částečné tolerování 
hazardu vytvoří korupční a nerovné prostředí (někomu se povolí, ji-
nému ne), odpověděl:„Nesouhlasím, mnohokrát jsme na setkání sta-
rostů jiných MČ diskutovali negativní jevy, které se projevují v těch 
MČ, které nulovou toleranci zavedly, jejich zkušenosti ukazují, že 
ztratily jakoukoli možnost regulace a kontroly a tyto negativní je-
vy se přesunuly do šedé zóny mimo dosah Policie ČR a Městské Po-
licie. Z tohoto důvodu jsme dali přednost snížení počtu míst, kde 
jsou tyto herny provozovány a k naprostému vyloučení souběhu 
restaurační činnosti a provozování her…“ Touto odpovědí degrado-
val starosta příslušníky policie na naprosto neschopné a zcela přijal 
mlžící rétoriku šířenou zástupci hazardmafie. Leč provozování heren 

v šedé zóně třeba pod hlavičkou občanského sdružení narazí na lo-
terijní zákon, chybějící povolení a licence, včetně krácení daní a po-
platků. V důsledku toho dojde k páchání trestných činů např. dle § 
240 a 252 trestního zákoníku s odnětím svobody až na deset let. 
   Pohled BIS: Zásadní problémy přináší cílené nelegitimní ovliv-
ňovánní legislativního procesu, využívání neexistence právní úpravy 
v některých oblastech, zneužívání systémových nedostatků či přímo 
bránění nápravným opatřením, … které by nedostatky v právní úpra-
vě odstranily, nebo které by zaváděly přísnější režim podnikání v da-
ném odvětví (např. v oblasti regulace hazardu). Některým soukro-
mým subjektům se podařilo úspěšně ovlivnit legislativní proces. Ter- 
čem lobbistického tlaku se staly předpisy z oblasti regulace hazardu. 
Silné zájmové skupiny dokázaly prosazovat své cíle na všech úrov-
ních tvorby právních norem. BIS zachytila několik signálů o zájmu 
organizovaného zločinu převést do ČR aktivity související s hazar-
dem. Jde o reakci na plošný zákaz hazardu v Ruské federaci v polo-
vině roku 2009. Pro takové skupiny je ČR vzhledem k poměrně be-
nevolentní legislativě vhodnou destinací. Propojení některých kasin 
a heren na organizovaný zločin není v ČR výjimkou ani v současnos-
ti. Příliv a zvýšená konkurence hazardních společností by mohly 
vyústit např. v násilné konflikty mezi kriminálními skupinami, které 
takové podniky ovládají. O působení v ČR projevují zájem též osoby 
gruzínské národnosti, které mají vazby na organizovaný zločin. 
Může zde existovat souvislost se zájmem ruského podsvětí o hazard-
ní podnikání v ČR, neboť skupiny zabývající se v RF hazardem byly 
často gruzínského původu. Aktéři balkánského organizovaného zlo-
činu se na území ČR věnují především obchodu s omamnými a psy-
chotropními látkami. Tyto kriminální aktivity jsou doprovázeny sna- 
hou o legalizaci výnosů z trestné činnosti prostřednictvím investic 
do nemovitostí, popř. prostřednictvím provozování hazardních her.  
   Čí zájmy vlastně hájí starosta atd.? 
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