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Na jednání zastupitelů v červnu 2013 pravili: 
 

ČSSD, místostar. Slezák: „ … tohle jsou peníze z výherních 
automatů … “ 
OÚ, starosta Roušar: „ … to je trošilinku nešťastná situace, 
kdy městská část je přesně ve vleku rozhodnutí magistrátu. Původ-
ní stav byl takový, že městská část (MČ) napřímo dostávala peníze, 
budeme tomu říkat Sazkové peníze … My jsme tyto peníze pou-
žívali většinou na krytí grantového systému a částečně 
jsme řešili nějaké sociální a kulturní záležitosti … Po změ-
ně, kdy se novelizoval zákon o hrách a loteriích, tak je to všechno 
delegováno na obec, obec dostává příjem a nějakým způsobem do-
hodou - usnesením zastupitelstva se tyto částky rozpouští na MČ.  
Bylo bohužel trošilinku nešťastně navrženo, že to členění, protože 
většinou jsou to peníze z výherních automatů, takže ten klíč na roz-
dělování pro městské části bude podle počtu „krabic“, těch auto-
matů, které jednotlivá městská část provozuje. Spojení ha-
zardu se sportem je trošku nešťastné protože ta nulová toleran-
ce, která teďkon se hodně skloňuje, způsobuje, že si de facto 
zaříznete podporu jakékoliv sportovní a kulturní činnosti. 
   V tomto systému je důležité to, že tento systém nám doposud při-
nesl víc peněz … vzhledem k tomu, že se teďkon připomínkuje vy-
hláška k hazardu, a že je sice hezky populární říct nulová tolerance, 
tak je městská část ve velkém problému, protože dokavaď je dnes-
ka hazard spojený s podporou sportu a grantového systému, tak se 
nikterak nemůže městská část vymezovat proti tomuto systému, 
protože nevíme, jaká platí pravidla …“ 
      Když jsem slyšel oba soudruhy, jak chladně vysvětlují či obhajují 
finanční toky směřující do rozpočtu z hazardu, došlo mi, že ve ve- 
dení MČ je vlastně hotová „svatá trojice“. K oběma totiž patří na 
kolena padající místostar. K. J. Čechová (TOP09), která dostávala 
jistě nezištně odkláněné peníze od dnes již bývalého místostarosty 
S. Kyzlinka za práci v samosprávě, sociální demokrat J. Slezák do-
dnes obhajující svojí vlastní temnou minulost velitele první roty 
Pohotovostního pluku a starosta P. Roušar obcházející s desaterem 
o morálce děti v ZŠ. Ten navíc i s dalšími prostřednictvím voleb-
ních materiálů  sliboval voličům peníze z EU a finanční nezávislost 
na magistrátu, čímž jich hodně ošálil a nalákal. Bohužel až po zvo-
lení jaksi zjistil, že nedokáže slibované splnit, žádné finanční prou-
dění z EU do Újezda se nekoná. A tak společně „berou“ alespoň kr-
vavé peníze z hazardu, aby nemuseli čestně hodit ručník do ringu.    
   Stačí si všimnout, že situace je podle starosty pouze trošilinku 
nešťastná, s klidem hovoří o financování sportu, sociálních a kul-
turních záležitostí, pěkně se občanům vybarvuje, když hovoří o 
provozování automatů městskými částmi (kolikpak hracích „kra-
bic“ asi provozuje naše MČ, nebo dokonce on sám?), usnesení 
zastupitelů už zaměňuje za dohodu a nakonec celé dealerství s lid-
ským neštěstím obhajuje strašením o zaříznutí veškeré podpory, 
protože prostě zoufale potřebuje alespoň nějaké prachy někde se-
hnat. Neříkám, že je shánění snadné, ale od občanského starosty a 
zbožných zastupitelů bych očekával odmítnutí vydřidušských me-
tod provozovatelů hazardu, namísto vedení „odpustkové“ řeči.  
   Uvedu pár informací o hazardu, aby se starosta (a servilní zastu-
pitelé) vzpamatoval. Někdo by s ním měl opravdu pořádně zatřást. 

1. Praha 2 vyhlásila nulovou toleranci hazardu. Jde to i bez něho. 
2.  Financovat sportovce, důchodce a granty penězi, o kterých víme, 

že jsou prosáklé neštěstím, zoufalstvím, sebevraždami, a hájit se 
tím, že jdou na dobrou věc, je v podobné myšlenkové rovině, jako 
když místostarosta Slezák obhajuje svojí velitelskou činnost v le-
tech 1988/89, neboť jen plnil rozkazy. Tak se po válce ale obha-
jovali snad všichni nacisti. Rozkazy jsou ovšem lidským vý-
myslem. Někomu něco říká i duše, svědomí apod. Je vidět, proč 
si pánové Slezák  a Roušar v čele radnice tak rozumí.  

3.  Na jednom z minulých jednání zastupitelů zazněl od jedné zastu-
pitelky názor, že v Újezdě není s hazardem situace tak špatná. 
Doufám, že jen nechápala, s čím se naše společnost potýká. Osob-
ně znám 7 občanů z Újezda, kterým hazard naprosto rozvrátil ži-
vot. Řeknete si jen 7, ale o nich vím, o ostatních nic nevím. Je-
nomže těch 7 stáhne postupně dalších 10 až 15 lidí ze svého okolí 
do soukolí hazardmafie kvůli různým následkům.  

4.  Standardně dávali provozovatelé s hazardem v Újezdě přes 
schvalování zastupitelů finanční dar městské části. Je otázka, jak 
se na oněch 100.000,-, ale i 500.000,- dívat. Úplatek, aby mohli 
dál likvidovat obyvatele Újezda pro své zisky? 

 

5. Podle zákona smíte na IVT automatech prohrát za hodinu max. 1, 
2 nebo 10 tisíc korun. MF běžně povolovalo čtvrt milionu.   

6. Dále pod vládou Kalouska (TOP09) naprosto brutálně porušilo pa-
ragrafy o výši sázek, výši výher, délkách povolení pro automaty a 
čelí hromadné žalobě  a trestním oznámením od občanů ČR. 

7. Dozor nad hazardem v ČR zajišťuje pouhých 12  úředníků MF! 
8. Jste pravičák, nebo levičák? V případě hazardu je to jedno:  

Rusko – úplný zákaz, USA – záleží na jednotlivých státech, buď 
velmi přísná regulace, nebo naprostý zákaz, pouze v Las Vegas, 
v Atlantic City a v některých rezervacích si volně zahazardujete. 
Rakousko – hazard provozují dva subjekty pod monopolem stát-
ního dohledu, zemské předpisy umožňují pouze sázky s drobnými.  
Slovensko – přísný kasinový režim s evidencí hráčů apod. v asi 
50 provozovnách, Francie – pouze 30 provozoven v kasinovém 
režimu a úplný zákaz hraní pro místní občany …  

9. A jak je to ve větších evropských městech s počtem kasin? 
Londýn – 29, Bratislava – 3, Bern, Brusel, Helsinky, Mad-
rid, Stockholm, Vídeň – 1, Moskva, Oslo – 0, Praha – herny 
se takticky přelévají jakoby na kasina, situace je proto méně pře-
hledná, ale dohromady je těchto provozoven něco k 1500!!! 

 
   

   A mohl bych takto dál pokračovat, uvedu ale i něco pro „zasmá-
ní“. ČR je v počtu obyvatel oproti EU trpaslíkem v poměru 1 : 50, 
přesto má asi 7x více hazardních doupat než celá EU dohromady!!! 
Postupně vznikají občanské petice požadující okamžité zrušení he-
ren i kasin na základě obecní vyhlášky, kterou přijmou zastupitelé. 
To je nově možné, téměř s okamžitou účinností. To, že Kalouskovo 
(TOP09) MF naprosto živelně a bez ohledu na legislativu povolovalo 
návykové „krabice“, kritizovali postupně ombudsman, primátor Pra-
hy, Ústavní soud, Min. vnitra atd. Bude navýsost úsměvné, až na-
vrhnu přijetí takové vyhlášky u nás, kteří ze zastupitelů se budou 
kroutit a vymýšlet si, proč nepřijmout plošný zákaz hazardu u nás. 
Zejména se těším na všechny ty kazatele a šiřitele morálky. 
  Podle primáře Nešpora je nejúčinnější odejmutí pod/nabídky, ne-
boť hráč kupodivu nebude absolvovat dojíždění do kasina třeba do 
druhého města každý den, ani týden, ani měsíc. A to přesto, že u 
pravidelných hráčů jsou pozorovatelné změny v chemizmu mozku. 
  Za Rakouska-Uherska byla v občanském zákoníku věta, že Dluhy 
ze hry jsou nevymahatelné. Zřejmě už tehdy moc dobře věděli, jací 
povedení ptáčkové si hodlají udělat „živnost“ na neštěstí druhých.  
   Mnoho podnikatelů dře, platí daně a hazardní průmysl? Do roku 
2011 byl v podstatě od daní osvobozen. To bylo panečku podnikání. 
Pro každého živnostníka to musí znít jako Kalouskovo sci-fi. Ani 
dnes však zdaleka nejsme na obvyklém 80% zdanění jako ve světě, 
ale zhruba na čtvrtině. V minulosti sledovali reportéři HN vyvádění 
peněz z hazardu přes občanská sdružení. Tato sdružení založili sami 
majitelé heren/kasin a peníze odklonili namísto zdanění do sdruže-
ní, kde měly sloužit dobročinným účelům. Pokud si dobře pamatuji, 
měli postavit např. lyžařský vlek za 12 mil. Dodnes nestojí. 
   Legračně „obcházejí“ zákaz provozování hazardu na Floridě.  
Sednete na loď, ta s vámi vyjede do neutrálních vod, tam odstraní 
plachty ze všemožných automatů a stolů, zahrajete si, všechno pro-
hrajete a večer zase jedete zpět. Jednoznačně určené jen pro movité. 
   BIS vydala varování z prorůstání hazardmafie do státní zprávy. 
   Z jedné osobní komunikace jsem se dozvěděl, že „taky podni-
katel“, který v podstatě vlastní akciovku a pronajímá „krabice“, má 
takovou drzost, že je evidovaný na Úřadu práce a pobírá soc. dávky. 
   Vydělávání hazardmafie je podobné jako u narkomafie. Obě vy-
rábějí závislost. V hernách vám dají zdarma nápoje, při odchodu ko-
runově nabitý žeton, abyste se vrátili. Drogový dealer vám dá zdar-
ma drogu, abyste si ji příště koupili. Na petice požadující zákaz ha-
zardu reaguje hazardmafie peticemi pro zachování a podpisy shání 
mezi hráči. Jako kdyby drogový dealer sbíral podpisy mezi narko-
many, aby drogy byly volně prodejné. V českém zločinecku majetek 
za noc nepropijete, neprokouříte, dokonce ani neprofetujete, ale 
klidně prohrajete. Nikde ve světě není takto neregulovaný ha-
zardní průmysl jako v ČR. Už zbývá jen volný prodej drog 
v drogeriích, s varováním ministra zdravotnictví, že způsobují smrt. 
 

   Nejde tedy jen o to, jak vážná je situace v Újezdě, protože to stej-
ně nikdo pořádně nezjistí, ale i o odvahu a morální postoj zastupite-
lů k vlivům hazardmafie, neumožnění přelévání „podnikatelů“ ha-
zardmafie i s hráči do Újezda, zejména jak budou vytlačováni z ji-
ných MČ a též abychom neměli „trošilinku“ ruce od krve.  
   A pro ty, kteří o věci přemýšlejí i v duchovním rozměru jedna zají-
mavost. Součet všech čísel na kole rulety je 666.  
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