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A je to tady, jsme prostÄ› svÄ›toví. Sport nebyl je&scaron;tÄ› nikdy tak napínavý! S internetem mÅ¯Å¾ete sázet 24 hodin dennÄ›
vybrat si z &scaron;iroké nabídky sportovních událostí. To v&scaron;e pomocí nÄ›kolika klepnutí my&scaron;í. Je to tak
jednoduché&hellip; staÄ•í si zvolit si sportovní událost, vybrat tip &ndash; a potvrdit sázku a pak jen vychutnávat si
radost z výhry! Ano, internetové sázení je uÅ¾ i v ÄŒesku.

Je toho tolik moÅ¾ného. Na webových stránkách je perfektnÄ› rozepsaný návod, který musí opravdu kaÅ¾dý pochopit
nebo si chcete vyzkou&scaron;et pocity hráÄ•Å¯ v Las Vegas? TeÄ• uÅ¾ nemusíte nikam do mÄ›sta, nemusíte do herny, kde by
vás nÄ›kdo vidÄ›l &ndash; lze hrát doma, v pohodlí&hellip; Ano, je dnes online i napÅ™. casino, ve kterém hrajete proti
skuteÄ•ným protihráÄ•Å¯m a také skuteÄ•nému krupiérovi v ruletÄ›, blackjacku a hÅ™e baccarat&hellip;. Hrajte lidiÄ•ky, hrajte,
sázejte penízky&hellip; vÅ¾dyÅ¥ je to tak virtuální, staÄ•í jen klikat, Å¾ádné skuteÄ•né peníze ne&scaron;ustí, to jen pár
pohybÅ¯ my&scaron;í&hellip; Nemusíte se jiÅ¾ uchylovat k sázení u zahraniÄ•ních spoleÄ•ností... StaÄ•í se zaregistrovat, vytvo
speciální Ä•íslo, s tím zajít na sbÄ›rnu, potvrdit, Å¾e je vám osmnáct let, a pak uÅ¾ mÅ¯Å¾ete v klidu sázet z tepla domova...
a dnes uÅ¾ ÄŒe&scaron;i pÅ™es týden mÅ¯Å¾ou legálnÄ› sázet po internetu.
Doposud legislativa neumoÅ¾Åˆovala Ä•es
provozovatelÅ¯m kurzového sázení operovat pÅ™es internet, pÅ™edev&scaron;ím z dÅ¯vodu ochrany pÅ™ístupu k sázkám
nezletilým. ÄŒe&scaron;i ale nelegálnÄ› vyuÅ¾ívali zahraniÄ•ní servery, podle odhadÅ¯ prosázeli 4 miliardy korun.
Mj.
týdnu on-line sázení v ÄŒesku vyuÅ¾ily registrace k internetovému sázení u jedné z Ä•eských spoleÄ•ností desítky tisíc zájemc
"PÅ™ínos do státní pokladny bude v Å™ádu 100 milionÅ¯, jak se poÄ•ítalo," Å™ekl námÄ›stek ministra financí Tomá&scaron;
Zídek. Ale - co nadÄ›láme - Démon gamblingu uÅ¾ je v ÄŒR pÅ™íli&scaron; silný. Bude potÅ™eba je&scaron;tÄ› mnoho sebe
rozvrácených rodin a zniÄ•ených Å¾ivotÅ¯, neÅ¾ si nÄ›kdo uvÄ›domí, Å¾e je to hor&scaron;í neÅ¾ rakovina... Jaký je vá&scar
na to, Å¾e máme dal&scaron;í moÅ¾nost, jak pÅ™ijít o peníze? Flori@n
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