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V první řadě je potřeba připo-
menout rozdíl mezi hernou 
v  podobě  „nonstopáče“ 

a kasinem. Herny bývají putyky 
nevalné  kvality,  kde  podezřelá 
individua v temném koutu často 
prohrávají  na  automatech  svůj 
život…  Samozřejmě  to  nepla-
tí  o všech,  ale my chtěli  zkusit 
rovnou kasino.
Už jen adresa námi navštíve-

ného  podniku  na  jedné  z  nej-
prestižnějších  ulic  v  Praze  na-
povídá, že zde chodí věci úplně 
jinak. A tak jsme se s budgetem 
2200  korun  všichni  tři  poprvé 
vydali  do  kasina  a  zkusili  jít 
štěstí naproti!
První dojem byl přesto  roz-

pačitý  –  v  přízemí  se  totiž 
nacházely  výherní  automaty, 
které  jsme  tu  rozhodně neče-
kali.  „Tyhle mašinky jsou 
ale nastavené tak, že mini-

málně devadesát procent všech peněz, 
co do nich zákazníci nahází, jde zpět 
do výher,“ šokoval nás ředitel Sdružení 
provozovatelů centrálních loterních sys-
témů Petr Vrzáň. My ze svého budgetu 
ukrojili  dvě  stovky,  ale  mezi  výherní 
šťastlivce jsme se nezařadili.

Občanský průkaz, prosím
Po  úvodní  neúspěšné  pětiminutovce 

jsme  zamířili  do  opravdového  kasina. 
„Pánové, poprosím vás o občanské 
průkazy,“  přivítala  nás  s  dalším  pře-
kvapením  obsluha  na  recepci.  Kasino 
tak má přehled, kdo jde hrát a zda už mi 
bylo osmnáct let. 

„Zkusíme ruletu,“  zavelel  Lukáš 
a brzy bylo jasné proč. Ve V.I.P. salónku 
jsme usedli ke stolu, vyměnili zbývající 
dva tisíce, vyslechli od krupiérky pravi-
dla sázení a vrhli se do hry.
Dokud kulička utíká po lunetě rulety, 

sází  se.  Marek  si  oblíbil  černou  bar-
vu,  Štěpán  často  stavěl  žetony  na  celé 

sloupce, Lukáš  své  sázky měnil nejvíc 
a všichni jsme sem tam rozhodili pár že-
tonů také na přímá číselná pole. „Hraje-
te obdobně jako jiní hráči, jen je vidět, 
že sázíte opatrněji,“ komentovala naše 
snažení usměvavá profesionálka
Komínek ze žetonů nejrychleji mizel 

prvnímu z  redaktorů. „Kolikanásobek 
dostanu, když trefím číslo?“  ptal  se 
Marek po pár minutách hry, kdy mu zbý-
valy poslední žetony. Oblíbená devítka 
ale nepadla, vidina pětatřicetinásobku se 
rozplynula. „Víš, jak se to říká: Štěstí 
ve hře…,“ špičkovali kolegu dva úspěš-
nější hráči.
Štěpán  se  po  chvíli  ovšem  také  po-

sunul  z  pozice  hráče  na  pozorovatele 
a prapor Šípu držely žluté Lukášovy že-
tony. „Držím palce a mějte se hezky,“ 
rozloučila se po dvaceti minutách, kdy 
se obsluha stolu povinně točí, krupiérka. 
S ní ukončil hru na ruletě i Lukáš. „Měl 
jsem necelých sedm stovek a končím 
s dvěma litrama, ještě že mě máte,“ 
usmíval nad tím, že zachránil náš vklad.

Vyhraju to obratem zpátky
Po ruletě redaktoři usedli ke stolu, kde 

se hraje Black Jack – zjednodušeně ře-
čeno  známá  česká  hra  „21,  oko bere“. 
Dva  tisíce v žetonech  jsme znovu roz-
dělili  a největším střelcem se  tentokrát 
ukázal Štěpán. 

Nejlepší olympijské

Olympijské hry v Londýně jsou minulostí, ale svět se 
setkáním nejlepších sportovců baví dál. Přinášíme 
nejpovedenější fotografie, které na XXX. olympiádě 
vznikly. (kud)

momeNtky

Americkou sportovní 
gymnastku McKaylu 
Maroney tak naštvala 
prohra s Rumun-
kou, že se na 
stupních vítě-
zů tvářila jako 
vrah…

Saúdská Arábie poprvé pustila své 
ženy na olympijské hry a takhle to vy-
padalo. Běžkyně Sarah Attar musela 
být na oválu téměř celá zahalená…

Pokud chcete vyhrát zlatou olympij-
skou medaili, nebo ji dokonce obhájit 
jako ruská gymnastka Jevgenija Kana-
jevová, musíte tomu podřídit život. Je 
ale tohle ještě atraktivní?!

Německý skokan do vody Stephan 
Feck patřil mezi favority závodu, 
jenže rotace z třímetrového prkna 
se mu nevyvedla a Feck předvedl 
divákům parádní placák na záda.

Američan Henrik Rummel na sebe strhl 
veškerou pozornost při slavnostním ce-
remoniálu veslařů. Spolu se třemi parťáky 
získal bronz, všechny ale zaujalo jeho vy-
rýsované přirození!

obdivovaNý HeNrik!

No ale fuj…

NaštvaNá 
z medaile!

zaHaleNá premiéra

olympijský placák…
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„Chceš půjčit? Tu máš, ať tu zno-
vu jen tak nesedíš,“ podělil se s ko-
legou  „nejbohatší“  Lukáš.  Štěpánova 
útočná taktika, kdy sázel několik sto-
vek naráz, ale nenesla ovoce. „Obra-
tem to vyhraju zpátky,“  žadonil při 
další půjčce. Marně…
Marek  se  tentokrát  dlouho  držel 

s lídrem stolu, pak ale přišla krize. „To 
už není možný, krupiér má pořád 
lepší karty,“ kroutil bezradně hlavou. 
„To tu slyšíme často,“  usmíval  se 
„bankéř“.  Po  čtyřiceti minutách  jsme 
ukončili  i  další  hru,  nikoliv  však  po-
rážkou. Nejlepší hráč Lukáš odcházel 
se sumou 1600 korun. Původní částku 
opět ztrojnásobil, část žetonů mu zmi-
zela na půjčkách kolegům.

„Říká se, že začátečníci mají štěstí, 
jelikož se nerozhodují podle logic-
kých pravidel jako běžní hráči. Vy 
jste byl velmi úspěšný,“  dočkal  se 
Lukáš pochvaly. Ten ale přispěchal se 
svojí  taktikou.  „Sázel jsem vždycky 
jen to, co jsem předtím vyhrál a fun-
govalo to…“
Hodina a půl  strávená v kasinu  tak 

byla hodně zábavná, aby ne, když nás 
každého  vyšla  nakonec  jen  na  dvě 
stovky.  Jenže  za  celkový  výsledek 
musíme  poděkovat  Lukášovi.  Štěpán 
se svojí agresivní hrou prohrál vše, co 
mohl a ani Marek by si na chleba ne-
vydělal. Zábava v kasinu tedy ano, ale 
s rozumem…  MAREK BROŽ, 

LUKÁŠ VRKOČ, ŠTĚPÁN ŠIMŮNEK

Také máte zaregistrovaná kasina jako doupě mafiánů, 
kde se pořádají nečisté hry? Není přitom nic 
jednoduššího, než si ověřit realitu na vlastní kůži. Cílem 
redaktorů Šípu PLUS se tentokrát stalo Banco Casino 
z prestižní pražské adresy Na Příkopech. Co nás čekalo 
za luxusními dveřmi?

vybrat hru, vsadit, vyhrát, nebo prohrát – o tom rozhoduje štěstí, um i strategie!
Na vlastní

kUZi

Z posledních publikovaných výsledků za rok 2011 

vyplývá, že v ČR se v legálních hernách a na stá-

tem či obcemi povolených hrách prosázelo 31,1 

mld. Kč. Z toho nejvíce připadá na tzv. technické 

hry, jako jsou terminály, rulety, lokální loterní sys-

témy, a to sice 60,1 %, dále na segment výher-

ních hracích přístrojů 21,6 %, na kursové sázky 

6,6 % , na loterie 6,4 % a na kasinové hry 5,3 %. 

Firmy sdružené ve SPELOS (Sdružení provozo-

vatelů centrálních loterních systémů), které pro-

vozují nejkontrolovanější typ hry, tzv. centrální 

loterní systém, podle stávající úpravy odvádí ze 

svých příjmů tzv. loterní daň ve výši 20 %, plus 

55 Kč denně za každé herní místo. Úhrnem tento 

odvod činí 27,2 % a jde o obdobu daně z obratu, 

tzn. daň je odvedena bez zohlednění daňových 

výdajů. Z těchto peněz si ponechá státní rozpočet 

20 % a 80 % jde obcím. 

K loterní dani platí provozovatelé správní poplat-

ky, např. za podání žádosti či změny, což bude 

odhadem činit 200 milionů korun za celý herní 

sektor a to je též příjem státního rozpočtu. Po 

uplatnění daňových výdajů vykáží základ daně, 

který je podroben dani z příjmů právnických 

osob. Nemají přitom nárok na odpočet DPH jako 

běžní podnikatelé. Toto vše dělá z tohoto oboru 

nejzdaněnější segment průmyslu vůbec.   

U legálních provozovatelů o výhře rozhoduje ná-

hoda nebo předem neznámá okolnost. To je plat-

ná definice a hlídá ji státní dozor. 

Informace poskytl ředitel SPELOS Petr Vrzáň

CO NEVíTE O SáZENí

Kde jsme byli
Banco - Casino a.s.,  
Na příkopě 959/27

110 00  Praha 1-Staré 
Město

souboj 
s ruletou 
a krupiérem

Ruleta? Úspěšný byl jen Lukáš (viz. horní foto). 

Od pravidelných 
návštěvníků kasín byste 

na první pohled redaktory 
nerozeznali. Black Jack je zajímal! 

U automatu 
jsme štěstí 
neměli. 

Jeden hraje, zbylí dva koukají. 
Markovi se Štěpánem se nedařilo.


