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V souÄ•asné dobÄ› nechybí v Å¾ádném Ä•eském mÄ›stÄ› ani vesnici výherní automaty. Jejich vábivému zvuku a vidinÄ› snadn
získaných penÄ›z propadly uÅ¾ kvanta lidí. A neustále jich pÅ™ibývá. Je to velkým problémem a je velmi tÄ›Å¾ké tÄ›mto lidem
pomoci. VÄ›t&scaron;inou se v&scaron;e provalí aÅ¾ kdyÅ¾ v domácnosti zaÄ•nou mizet peníze a ztrácet se vÄ›ci.
Závislost na automatech je totiÅ¾ spojená s kriminální Ä•inností a pozdÄ›ji i náv&scaron;tÄ›vami exekutorÅ¯. NegativnÄ›
postihne a Ä•asto zniÄ•í celé rodiny a zanechává ve spoleÄ•nosti nedo-zírné &scaron;kody.
Klasické herní
automaty nahrazuje poslední dobou nový typ hazardu, takzvané výherní hrací terminály. Jsou propojeny v síti a lze na nich
za peníze hrát tÅ™eba ruletu nebo poker. MÄ›stÅ¯m a obcím vadí, Å¾e je narozdíl od tÄ›ch starých hracích automatÅ¯ nemohou
regulovat ani zakázat. MÄ›sto mÅ¯Å¾e vyhlá&scaron;kou na urÄ•itém místÄ› zakázat výherní automaty, jejich provozovatelé
ale vzápÄ›tí pÅ™esedlají na výherní loterijní terminály, na které jsou radnice krátké. Povolit nebo zakázat je mÅ¯Å¾e totiÅ¾ jen
ministerstvo financí.
A je&scaron;tÄ› nÄ›co - na rozdíl od automatÅ¯, které se povolují na jeden rok, videoterminály resp.
elektrické rulety - se poskytují na deset let! Je to podstatnÄ› agresivnÄ›j&scaron;í druh hazardu... Pro neprÅ¯hledný systém
povolování nových technických her nemohou obce ovlivnit jejich roz&scaron;iÅ™ování. DÅ¯vodem je loterní zákon, pÅ™ijatý uÅ¾
roce 1990 a pouze s malými zmÄ›nami platící dodnes. V rámci tohoto zákona ná&scaron; stát na rozdíl od vÄ›t&scaron;iny
evropských zemí povoluje provozování hazardu prakticky kdekoliv a komukoliv, kdo má potÅ™ebné peníze.
V roce 2007
bylo prosázeno pÅ™es sto miliard, lidí, co mají potíÅ¾e s gamblerství, je minimálnÄ› 300 tisíc. A je&scaron;tÄ› jedno: pokud se
jedná o tyto hrací ma&scaron;inky, jsme v jejich poÄ•tu první v EvropÄ›... V&scaron;ak také kaÅ¾dý druhý hostinský, kterému
nejde Å¾ivnost nebo který se zadluÅ¾í, Å™e&scaron;í svou situaci tím, Å¾e hospodu nacpe automaty. ProstÄ›: ÄŒesko je v o
hazardních her mnohem benevolentnÄ›j&scaron;í neÅ¾ banánové republiky. Zkusili jste hrát na automatech?Hraje nÄ›kdo z
va&scaron;í rodiny Ä•i pÅ™íbuzenstva?Byli byste pro jejich zru&scaron;ení?Nebo jen Ä•ásteÄ•né omezení - a pak tedy jaké?
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