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ZÃ•KAZY HAZARD NEVYÅ˜EÅ Ã•
NedÄ›le, 18 kvÄ›ten 2008

&bdquo;Hazard, automaty, ani pití - tohle Å¾ádné vyhlá&scaron;ky a zákazy nevyÅ™e&scaron;í." Tak vidí situaci s boomem
omezujících vyhlá&scaron;ek vÅ¯Ä•i hracím automatÅ¯m teplický primátor a senátor Jaroslav Kubera. &bdquo;Jeho"
Teplice tak zÅ¯stávají jedním z mála velkých mÄ›st v kraji, kde se vyhlá&scaron;ka, redukující poÄ•et heren nebo je dokonce
zakazující, nepÅ™ipravuje ani neplánuje.

Gamblerství je samozÅ™ejmÄ› problém. Ale to, Å¾e nÄ›kdo zaÄ•ne hrát, je pÅ™eci jeho svobodná volba. Lidé si musí
jsou za sebe zodpovÄ›dní. Ano, jsou známé jasné údaje o zvy&scaron;ování kriminality, pÅ™edluÅ¾ování, praní
&scaron;pinavých penÄ›z a podobnÄ›. V&scaron;echny tyto hrozby samozÅ™ejmÄ› platí. KdyÅ¾ se ale herny zakáÅ¾ou, tak bu
tajné, jak tomu bylo vÅ¾dycky.
Podle mÄ› by bylo nejlep&scaron;í soustÅ™edit v&scaron;echny herny do jednoho místa, jak
se to dÄ›lá ve Spojených státech. Na tom místÄ› pak mÅ¯Å¾e probíhat jasná kontrola - aÅ¥ uÅ¾ toho, zda se hraje od osmnáct
nebo tÅ™eba kvality pÅ™ístrojÅ¯. S hernami je to jako s prostitucí: lidi to baví, a tak jsou místa, kde si to najdou.
MnÄ› samoz
vadí herny u &scaron;kol a podobnÄ›. DospÄ›lí ale musí vÄ›dÄ›t, Å¾e za své chování jsou odpovÄ›dni jen oni sami. KdyÅ¾
v&scaron;echno prohrají, nemohou potom chtít po mÄ›stÄ› nebo státu nÄ›jaké dávky nebo náhrady. A tak jsme v Teplicích
skoro v&scaron;echny regulaÄ•ní vyhlá&scaron;ky zru&scaron;ili. Ony totiÅ¾ nefungovaly. (KdyÅ¾ jim nerozumÄ›li ani úÅ™edn
a na&scaron;ly se v nich nesmysly, jako zákaz házení penÄ›z do ka&scaron;en, nemÄ›ly zkrátka smysl.)
Regulace je
podle mÄ› aÅ¾ ten poslední krok. V tom jsem liberální. Já osobnÄ› jsem tÅ™eba zcela hotový z vyhlá&scaron;ek omezujících
napÅ™íklad pití alkoholu. Jako by se papírovým pytlíkem ten problém vyÅ™e&scaron;il! Ov&scaron;em kolegové, kteÅ™í takov
vyhlá&scaron;ky vydávají, na to mají svaté právo, je to jejich vÄ›c...

Jaroslav Kubera

Myslíte, Å¾e na v&scaron;echno musí být vyhlá&scaron;ky, usnesení, zákony? Å½E TO ZÁKAZY VYÅ˜E&Scaron;Í?
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