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TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

SPOUSTI, z.s. se vyjadřuje k referendu o hazardu v Ústí nad Orlicí, aneb co nezaznělo v Ústeckých 

listech 

 

Ústí nad Orlicí, 1. září 2014 – S ohledem na informace věnované referendu o regulaci hazardu v Ústí nad 

Orlicí zveřejněné v zářijových Ústeckých listech se jako členové iniciativy HAZARDU STOP cítíme povinni 

reagovat, protože je pokládáme za velmi nedostatečné. Zdůrazňují pouze hrubý ekonomický rozměr celé 

problematiky a nijak nereagují na sociální souvislosti a druhotné ekonomické důsledky stávající podoby 

hazardu ve městě. 

Samotný název vloženého dvojlistu „Místní referendu - k otázce regulace hazardu v Ústí nad Orlicí ano nebo 

ne?“ sice navozuje představu, že se jedná o soupis výhod a nevýhod vyhlášení místního referenda. 

Vhodnější název by však byl „Nevýhody místního referenda“, protože důvod pro jeho vyhlášení není 

v materiálu uveden ani jeden. Namísto vyvážených pro a proti, se dozvídáme jen o tom, co vše je díky 

penězům z hazardu hrazeno – jakoby otázka hazardu byla pouze otázkou ekonomickou a žádný jiný rozměr 

neměla. Pokud by správa města byla vykonávána pouze na základě ekonomické rozvahy, nepotřebovali 

bychom žádné politiky, ale stačil by nám pouze soubor ekonomicky vzdělaných úředníků. Město však 

provozuje například základní školy, muzeum, dům dětí, domovy důchodců, nízkoprahový klub, sociální byty 

a nově například i sociální sprchu.  U těchto aktivit asi nikdo nekritizuje, že jejich přínos pro město není 

primárně ekonomický. Ovšem ani v případě příjmů z hazardu není ekonomický přínos jednoznačně 

prokazatelný. Existuje mnoho studií, které dokládají, že cena léčby závislostí, veřejné výdaje spojené se 

ztrátou zaměstnání, rozpadem rodin a osobním bankrotem dalece převyšují příjmy z hazardu. Text 

zveřejněný Městem ale tyto výdaje opomíjí.  

Rozumný management města se v souvislosti s hazardem nemůže starat jen o příjmy rozpočtu. Ale musí se 

například zajímat i o to, co si myslí děti, žáci, studenti, když cestou do školy procházejí kolem blikajících 

reklam na výhru jackpotu, o to, jak se lidé vyléčení ze závislosti na hazardu cítí, když musí cestou do práce 

minout hned několik heren, nebo kdo jsou ti, co v hernách hrají, co je k tomu přivedlo, co chtějí a co je 

naopak štve.  Nelze se soustředit výhradně na to, co tito lidé přinesou do rozpočtu města. Jinak by nám 

město mělo rovnou říct, kolik peněz musíme v hernách prohrát, aby se do městského rozpočtu získalo 

oněch 10 miliónu korun. Avšak nebylo by lepší, abychom tyto peníze využili jinak?  

Je třeba si uvědomit, že bohatství našeho města není dáno pouze velikostí městského rozpočtu, ale i 

bohatstvím firem, družstev, rodin a jednotlivců, kteří v něm sídlí. Často zmiňovaný argument 10 

miliónového výpadku z rozpočtu je v tomto kontextu velice krátkozraký. Oněch 10 miliónů je jen zlomkem 

prostředků, které jsou prostřednictvím heren odváděny z domácností našeho města. Z dlouhodobého 

hlediska je pokračování tohoto scénáře neudržitelné. Otázkou jen je, jak dlouho to v našem městě ještě 
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připustíme. Proto věříme, že ústečtí zastupitelé se k otázce regulace hazardu postaví čelem a umožní konání 

místního referenda. U hazardu nejde pouze o rozpočet města, ale především  o kvalitu života jeho obyvatel! 

 

Jan Blaško a Robert Osman, členové spolku 
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  Tato tisková zpráva vychází s podporou Nadace VIA. 

 

SPOUSTI - Spolek pro organické Ústí 

Základním cílem SPOUSTI, o. s. je informovat a aktivně se podílet na kulturně-společenském dění v Ústí nad 
Orlicí a jeho okolí. Sdružení organizuje kulturně-společenské akce (např. MFF Jeden svět) a podporuje 
veřejně prospěšné aktivity iniciované jak členy sdružení, tak i jinými subjekty (např. charita, vzdělávací 
semináře, výstavy apod.). Dlouhodobým cílem sdružení je přispívat k občanské uvědomělosti a zájmu o 
rozvoj kvalitního kulturního a společenského života v Ústí nad Orlicí a jeho okolí. Sdružení vzniklo v roce 
2009. Více na www.spousti.cz. 

http://www.spousti.cz/
mailto:info@spousti.cz
http://www.spousti.cz/jedensvet

