Vítězný tým finále preventivního programu RUBIKON odolal i svodům Velké sázky
Ve čtvrtek 15. března 2018 proběhlo v ivančickém kině Réna oblastní finále preventivního
programu Rubikon. Z 9 školních týmů se z vítězství nakonec radovalo družstvo Gymnázia
Ivančice, druhý nejvyšší počet bodů shodně získali týmy žáků základních škol z Oslavan a
Drnovic, ZŠ Střelice - 4. místo, ZŠ Dolní Kounice + ZŠ Rousínov – 5. místo ZŠ TGM Ivančice – 7.
místo, ZŠ Vranovice – 8. místo, ZŠ VM Ivančice - 9. místo.
Finále bylo vrcholem na školách oblíbeného programu Rubikon, který žáky upozorňuje na rizika
nezodpovědného sázení. Akci pořádalo ICM a Středisko volného času Ivančice a sdružení Aisis,
iniciátorem tohoto programu byla Asociace provozovatelů kursových sázek (APKURS). „Jsme
rádi, že prostřednictvím Rubikonu můžeme oslovit školy, a hlavně žáky a představit jim závažný
problém, se kterým se mohou potkat. Tím může být on-line sázení, především na nelegálních
webech“, vysvětluje vedoucí Rubikonu Petr Vinš z Aisis. „V bezpečném prostředí Rubikonu žáky
seznamujeme s tématem sázení a vysvětlujeme, proč je určeno pouze dospělým.“
V soutěžních disciplínách finále si žáci osobně zažívali proces sázky. Poznávali, kdy je sázka ještě
hrou a kdy se může změnit v problém, který člověk nezvládne. Ukázalo se, že týmy byly dobře
připravené už ze škol a že body, které v jednotlivých kolech získaly, většinou bezhlavě
neutrácely v sázkách. Hráči vítězného týmu v závěru dokonce odolali i Velké sázce, která
každému nabízela zbrusu novou outdoorovou kameru. Mezi jednotlivými soutěžními koly
proběhla sportovní a taneční vystoupení, nejdříve trio mažoretek Berušek, poté kluci kroužku
Parkour a Free Run, další dvě si připravily holky z T. A. D. crew, také kroužku SVČ Ivančice.
„Naše cesta je vysvětlovat dětem, co znamená zodpovědné rozhodování,“ říká ředitelka SVČ
Ivančice Jana Heřmanová. „Jen tehdy, budou-li mít dostatek informací a vědomostí, mohou
zodpovědně posoudit míru rizika a vyhnout se mu. A to se netýká jen sázení, ale rozhodování
v životě obecně.“
„Věřte hlavně sami sobě a buďte sami sebou“ řekl při zahájení soutěžního kola starosta města
Ivančice Milan Buček. „Iniciovali jsme Rubikon, protože nechceme, aby kdokoli pod 18 let sázel,“
dodává Marek Herman, výkonný ředitel Asociace provozovatelů kursových sázek (APKURS).
„Sázení je určeno výhradně pro dospělé lidi, kteří si plně uvědomují, co znamená svobodné a
informované rozhodnutí. Může být zdrojem zábavy, ale nikdy nesmí sázejícího ani jeho rodinu nijak
ohrožovat.“
Rubikon bude v Jihomoravském kraji pokračovat i na jaře, a především na podzim. Organizátoři
do něj chtějí zapojit další školy a nabídnout jim téměř 80 výukových programů, videí a aktivit do
hodin, on-line programy školních kol. V ICM Ivančice již od září probíhají a budou nadále
probíhat výukové programy a herna deskových her na zodpovědné rozhodování.
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