PODPISOVÁ LISTINA č.

K NÁVRHU NA KONÁNÍ MÍSTNÍHO REFERENDA NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA ZLÍNA

Ve smyslu zákona č. 22/2004 Sb. o místním referendu my, níže podepsaní občané splňující podmínky práva volit do zastupitelstva statutárního města Zlína,
podporujeme návrh na vyhlášení místního referenda v níže uvedené věci.
Znění budoucí otázky navrhované k rozhodnutí v místním referendu je:
„Souhlasíte s tím, aby statutární město Zlín zakázalo provozování loterií a sázkových her uvedených v §2 písm. e), g), i), j), l), m) a n) a § 50, odst. 3, zákona o
loteriích a jiných podobných hrách, to jest, zejména výherních hracích přístrojů a interaktivních videoloterijních terminálů, lokálních i centrálních loterijních
systémů a jiných obdobných přístrojů, na celém svém území?” S možností odpovědi ANO / NE.
JMÉNO

PŘÍJMENÍ

TRVALÉ BYDLIŠTĚ - UL. A ČP.
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PODPIS

Pozn: Všechny řádky nemusí být vyplněné. Každý arch, který předáte, byť jen s jedním vyplněným řádkem, nás přiblíží k získání potřebné podpory. Pokud by naopak řádky nestačily, je možné si
další arch stáhnout z www.zlinbezhazardu.cz nebo vyzvednout na sběrných místech.
Zmocněnec přípravného výboru: Mgr. Tomáš Pasterný, Ronzovy paseky č. ev. 40, Zlín, 760 01
Další členové přípravného výboru: Ing. Petr Jurča, Zámecká 153, Zlín, 76314 a Ing. Tomáš Matoušek, Na Honech III/4922, Zlín 76005.
Povinné upozornění pro podporovatele: Ten, kdo podepíše vícekrát tentýž návrh na konání místního referenda nebo kdo podepíše
podpisovou listinu, ač není oprávněnou osobou podle zákona o místním referendu, nebo kdo v podpisové listině uvede nepravdivé
údaje, dopouští se přestupku, za který mu může být uložena pokuta do výše 3 000 Kč.

Jak nám doručit arch?
Zasláním poštou na adresu: "Komunitní křižovatka", Podlesí II 5609, Zlín 76005
nebo
Předáním na některém ze sběrných míst: Cukrárna Dino, Tř. T. Bati 3118 | Káva Čaj Pohoda, Školní 492
Cukrárna Zlíňanka, Zarámí 4077 | Centrum pro rodinu Zlín, Okružní 5298 | Kvasar, spol. s r. o., K Pasekám 3679
Rodinný klub Na Pasece, Hrobická 75, Zlín - Velíková | Centrum Sahadža Joga ve Zlíně Tř.T.Bati 3240
Mimo pracovní doby je možné archy vhodit do poštovní schránek jednotlivých organizací (pokud jsou zřízeny) .

místní části statutárního města Zlína

NEJČASTĚJŠÍ ARGUMENTY HAZARDNÍ LOBBY A JEJICH VYVRÁCENÍ
Používají je zastánci hazardu s poukazem na jakési "odborníky", ale nevycházejí z reality, nýbrž z
pochybných předpokladů. Zajímavé je, že podobné argumenty byly uvedeny i v Magazínu Zlín.
ZÁKAZEM HEREN BUDE MÉNĚ PENĚZ NA KULTURU, SPORT, MLÁDEŽ ATD.
Rozpočet Zlína je 1,25 miliardy korun. Příjem z hazardu je 0,06 miliard a není na těchto penězích
napsáno nač je dát. Jedná se tedy o uměle budovaný vztah a účelový argument. Dobří hospodáři
naleznou peníze na správné věci i jinak. Hazard tu skutečně není proto, aby šířil ve městě dobro. Aby Zlín
získal těchto 60 mil., musí v hernách občané utopit přes miliardu. Vězte, že občané celé ČR za rok 2012
do automatů vložili 113 miliard korun! Tato suma mohla být z části utracena u místních obchodníků v
místních obchodech a službách, což by ekonomiku měst a obcí popohnalo kupředu.
POKUD ZAKÁŽEME HERNY, PŘESUNOU SE DO OKOLÍ ZLÍNA NEBO VZNIKNOU ČERNÉ HERNY
Nebojme se podívat tam, kde to již vyzkoušeli: "V okolí Českých Budějovic nevznikla od zavedení
plošného zákazu hazardu ani jedna herna," uvedl v březnu na konferenci ve Zlíně primátor Juraj Thoma.
Města, ve kterých byl zaveden plošný zákaz nezaznamenávají problémy s černými hernami buďto vůbec
nebo v kusových množstvích. Herna není lahev alkoholu předávaná pod mostem za prohibice v USA.
Herna je prostor, má dveře, automaty jsou těžké, špatně přenosné, musí tam docházet větší množství
lidí, černá herna je proto odhalitelná. Citujeme vyjádření Policie: "Policie ČR nemá vážnou obavu ze
vzniku černých heren, jelikož je v jejích zákonných možnostech na tyto případně vzniklé herny reagovat
trestněprávními prostředky." Uvedla mluvčí Policie ČR Andrea Zoulová.
ZRUŠENÍM HEREN SE ZVÝŠÍ NEZAMĚSTNANOST
Pravdou je naprostý opak. Hustá síť heren je zodpovědná za část nezaměstnanosti v našem městě.
Závislost na hazardu, která je srovnatelná se závislostí na pervitinu přivádí k bankrotu velké množství lidí,
včetně živnostníků, také třeba malé firmy, jejichž šéfové prohráli veškeré firemní peníze a lidi museli
propustit. Prostory po zavřených hernách se navíc obsadí jinými, daleko prospěšnějšími provozovnami,
které budou zaměstnávat stejný, ne-li vyšší počet lidí. Na provoz průměrné herny totiž stačí jedna osoba,
což např. u restaurace neplatí (jde minimálně o jednoho kuchaře, jednoho číšníka, atd).
ČLOVĚK MÁ PŘECI PRÁVO NA SVOBODNOU VOLBU - MÁ PRÁVO BÝT GAMBLEREM
Úkolem státu a měst je zajistit zdravě fungující prostředí. Hrací automaty ročně způsobí obrovský počet
osobních bankrotů, sebevražd a váže se na ně velký objem trestné činnosti, je to situace, kdy město
nebo stát zakročit mají. Automaty jsou daleko nebezpečnější, než-li alkohol nebo kouření. Alkohol nebo
kouření Vás finančně nezničí za pár hodin a nedostane Vás do dluhové pasti, ze které se již nikdy
nedostanete. Závislost na hazardu je velmi podobná závislosti na tvrdých drogách. Herny tedy
svobodnou vůli lidem naopak berou, proto by měly být zásadně regulovány. Patologičtí hráči si stejně
jako drogově závislí obstarávají peníze trestnou činností, odnese to dost možná Vaše autorádio a okno
od auta nebo kabelka ženy, jdoucí ráno do práce. Naprostá svoboda jednotlivce je v případě přístupu
k hernám podřízena potřebnému řešení společensky patologického jevu, kterým gambling je.
KDYŽ ZAKÁŽEME HERNY STEJNĚ SE BUDE HRÁT NA INTERNETU
Na internet se ani náhodou nepřesune stejné množství lidí, kteří hrají v pouličních "kamenných
hernách". Zatímco pro hru v herně Vám stačí peníze a věk 18 let, pro hru na internetovém kasinu
potřebujete počítač, připojení k internetu, počítačovou gramotnost, funkční bankovní účet bez exekucí
(právě exekuce většina gamblerů již má a nemá bankovní účet), znalost práce s internetovým
bankovnictvím, paypal a podobně. U sebe doma Vás také nikdo nebude nalévat tvrdým alkoholem
zdarma, aby oslabil Vaše zábrany prohrát všechno, co máte u sebe, tak jak se často děje ve velkých sítích
kamenných heren. Všechny tyto vyjmenované body jsou překážky, které sníží počet hrajících lidí na
internetu v porovnání s pouličními hernami. Zcela razantně pak odbourají sociálně slabé gamblery, čili tu
nejrizikovější část gamblerů, která po prohře sociálních dávek jde loupit pro peníze na hazard.

ZLÍN BEZ HAZARDU / nikdo to za nás neudělá!
www.zlinbezhazardu.cz
Vážení občané místních částí statutárního města Zlína,
rozhodli jsme se iniciovat petiční akci k vyvolání místního referenda o plošném zákazu hazardu
ve Zlíně a prosíme vás proto o pomoc a podporu.
PROČ?
Česká republika vede evropský žebříček v počtu 7,5 výherních automatů na 1000 obyvatel.
Zlín je navíc nad republikovým průměrem s celkovým počtem takřka 800 automatů. Pro
hazard jsou zde nastaveny velice příznivé podmínky a městská vyhláška o regulaci je bezzubá.
Nesměřuje ke snížení počtu automatů, ale spíše řeší pravidla pro provoz heren. Na úbytek
části heren v důsledků zvýšených poplatků či krize vyhláška neměla vliv. Plošný zákaz v centru,
které je vymezeno velice úzce, je bezvýznamný. Heren zde bylo minimum a navíc získaly
možnost přesunu do jiných částí města. Hazardní lobby je obzvlášť v našem kraji velice silná,
což je patrné i z obhajoby hazardu, která je vedena za prostředky občanů v Magazínu Zlín.
Kam se v tomto "objektivním" článku vytratily sociální dopady hazardu a příslušné náklady?
Vzhledem k tomu, že v nejbližší době nevidíme jinou možnost radikální změny, rozhodli jsme
se spustit petiční akci pro vyvolání referenda o plošném zákazu hazardu ve Zlíně.
CO JE K TOMU TŘEBA?
Pro uspořádání referenda je třeba dostatečná podpora občanů vyjádřená peticí a správné
načasování. Pokud se v létě podaří shromáždit podpisy alespoň 10% oprávněných voličů (cca
6500 podpisů), předpokládáme uskutečnění referenda společně s komunálními volbami.
Právě spojení s volbami je zásadní, aby byl výsledek referenda závazný, je totiž třeba volební
účast alespoň 35% oprávněných voličů. Spojením s volbami dojde i k úspoře nákladů.
CO JSME DĚLALI DOSUD?
V březnu jsme uspořádali konferenci o omezení hazardu na zámku ve Zlíně. Zúčastnili se jí
zástupci 15 měst a obcí. Různé formy regulace představili: J. Thoma, primátor Českých
Budějovic; M. Ander, zastupitel Brna; M. Zeibert, místostarosta Třebíče a D. Novák, právník
Zlína. Představeny byly také první výsledky studie dopadů sázkových her na společnost. Právě
výstupy z konference nás utvrdily v přesvědčení, že je třeba se současnou situací ve Zlíně něco
dělat. Podrobnosti o průběhu konference včetně videozáznamů jednotlivých příspěvků
naleznete na www.zlinbezhazardu.cz.
KDO VLASTNĚ JSME?
Jsme mladí lidé, kterým není lhostejný rozvoj občanské společnosti ve Zlíně. Založili jsme
proto občanské sdružení Komunitní křižovatka, které již čtvrtým rokem pořádá festival Zlínské
jaro. V rámci festivalu se podařilo navázat spolupráci tří desítek neziskových
organizací, uspořádali jsme řadu diskusí o důležitých otázkách s významnými
osobnostmi, výstav, divadelních představení, koncertů a projekcí. Zorganizovali
jsme také vzpomínkové akce na osobnosti, kterých si vážíme: T. Baťu, V. Havla i
J. Palacha. Věříme, že úroveň demokracie je odvozena od míry osobní
odpovědnosti, kterou si občané jsou ochotni připustit. Více informací o našich
aktivitách naleznete na www.zlinskejaro.cz. Kontakt: info@zlinbezhazardu.cz.
Distribuci petice jsme mohli uskutečnit díky podpoře Nadace Via.

