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Zapletli se starostové v okolí Holubic do konkurenčního boje kasin? 
Prohlášení Unie herního průmyslu ČR 
 
Starostové některých obcí v okolí Holubic zveřejnili prohlášení a petici proti záměru skupiny 
Novomatic postavit kasino u sjezdu z dálnice D1 v katastru obce Holubice. Unie herního 
průmyslu upozorňuje na podivné souvislosti této kampaně. 
 
Protestující starostové nechávají zcela bez povšimnutí, že v blízkém okolí v podobné lokalitě u 
dálnice jsou dostupná další dvě kasina: kasino v Popůvkách a kasino v obchodní zóně Olympia. 
Zejména je ale ve vzdálenosti pouhých tří kilometrů herna v katastru Jiříkovic.  
 
Že tyto skutečnosti nechávají dotyční starostové bez povšimnutí, je nápadné. Je třeba položit si 
otázku: Jedná se skutečně o spontánní kampaň místních politiků anebo konkurenční boj 
podnikatelů vedený prostřednictvím starostů? 
 
Projekt kasina se nenachází v Holubicích na návsi, jak kampaň implikuje, ale v katastru Holubic u 
sjezdu z dálnice D1 v průmyslové zóně zcela mimo obecní zástavbu. Prostým pohledem na mapu 
každý vidí, že lokalita je zvolena kvůli snadné dostupnosti z dálničního tahu, nikoliv kvůli nabídce 
hazardních her pro vesnice v okolí. 
 
Iniciátoři kampaně navíc neví nebo ignorují, že už rok a půl jsou ty samé hazardní hry (ruleta a 
automaty), které dříve mohly být pouze v kamenných provozovnách, v online kasinech. Každý 
občan jejich obcí se k nim dostane po několika kliknutích a může je hrát bez jakékoliv kontroly 
doma. Tomu odpovídá realita, že gambleři jsou stále častě závislí na online hraní, a to včetně tolik 
populárních sportovních sázek. 
 
Je pochopitelné, že v době blížících se komunálních voleb potřebují místní politici mobilizační 
téma, ale kampaň proti záměru postavit luxusní kasino u dálnice D1 v situaci, kdy kolem je několik 
podobných provozoven a kdy ty samé hazardní hry může každý hrát na internetu, je neseriózní a 
vyčpělá. 
 
 
Tiskový servis Unie herního průmyslu ČR 
 

Kontaktní osoba: Andrej Čírtek, sekretář a mluvčí Unie herního průmyslu ČR, andrej.cirtek@pppartners.cz, 
tel. 602494208 

mailto:andrej.cirtek@pppartners.cz

