
Sociální demokracie proti hazardu
které chtějí bránit své občany
a snižovat kriminalitu, která 
z hazardu plyne, a na straně
gamblerstvím postižených ro-
din. A kdo naopak nezakrytě
podporuje společnosti provo-
zující hazard, stojí na straně je-
jich zisků a problémy obcí ani po-
stižených rodin jej nezajímají.
Podle skutků poznáte je, říká
se. Zapamatujme si proto, že

poslanci ODS,
TOP 09 a bo-
hužel i většina

komunistů jsou ti druzí.
Proč o tom píšu v městských

novinách? Protože to ovlivňu-
je i naše město. Naše zastupi-
telstvo přijalo naprosto jedno-
myslně, napříč všemi stranami
(jaký rozdíl od celostátní poli-
tiky!) vyhlášku, pomocí které
jsme dokázali snížit počet hra-
cích automatů z původních
140 na 30. Zmizely všechny
herny. Došlo k poklesu drobné
kriminality, v noci byl v okolí
bývalých heren klid a děkovaly
i gamblerstvím zasažené rodi-

Nejprve v rámci schvalování
zákonů, týkajících se snížení
deficitu státního rozpočtu, ne-
prošlo zdanění příjmů pro lo-
terijní společnosti. Poté se hla-
sovalo o zařazení novely lote-
rijního zákona na pořad jedná-
ní. Jde o senátní novelu, jejímž
jsem spoluautorem. Ta by dala
obcím do ruky nástroj, s jehož
pomocí by kromě hracích au-
tomatů mohly vyhláškou regu-
lovat také tzv. videoloterijní
terminály. Tuto novelu se v sa-
motném Senátu podařilo pro-
sadit po letech neúspěšných
pokusů teprve poté, kdy ODS
ztratila v Senátu většinu. 
A přestože byla schválena již 
v lednu, dosud nikdy nebyla

zařazena na pořad jednání
sněmovny. Trochu jsem doufal,
že se poslanci
pod tíhou oné
novinářské
provokace  budou snažit hla-
sovat pro projednání, aby na
ně nepadnul ani stín podezře-
ní, že lobbisté byli úspěšní.
Poslanci sociální demokracie
proto navrhli projednání to-
hoto zákona. Podpořili je také
poslanci lidovců a strany zele-
ných. Ale bohužel - odpadlíci
lidovců ve straně TOP 09, vět-
šina komunistů a VŠICHNI
poslanci ODS hlasovali proti.
Jako dosud vždy. Jasně se tedy
opět ukázalo, kdo hájí čí zá-
jmy. Kdo stojí na straně obcí,

Tak máme zase o něco více jasno, kdo v naší zemi podporu-
je gamblerství a hazard. Novinářům se pomocí určité provo-
kace podařilo odhalit, že zástupci KSČM a zatím ještě ani ne-
vzniklé strany TOP 09 jsou ochotni za »milionové sponzor-
ství« podpořit úpravy zákonů, které by šly na ruku loterijním
společnostem. To proběhlo tiskem a každý to ví. Ale mimo
pozornost médií se v oblasti loterií odehrálo v poslanecké
sněmovně minulý týden ještě několik dalších událostí.

ny. Ale nyní se herny vrátily 
a s nimi ještě daleko větší po-
čet mnohem nebezpečnějších
terminálů, které povoluje mi-
nisterstvo financí. A s těmi
město nemůže podle současné
legislativy nic dělat. A kdo byl
ten, který povolil největší po-
čet těchto přístrojů a za jehož
ministrování se hazardu mi-
mořádně dařilo? Inu Miroslav
Kalousek, zakladatel TOP 09.
Jaká shoda náhod! A právě
kvůli této skutečnosti jsme
spolu s dalšími městy a obcemi
založili Sdružení měst a obcí
proti hazardu a bojujeme za
změnu legislativy. Zatím jsme
neúspěšní. Zatím. 
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