V případě, že jste dospěli k tomu, že se Vám hazardní hraní vymyká z rukou a chtěli byste s hraním přestat nebo
ho dostat pod kontrolu, můžete se obrátit na jedno ze zařízení poskytujících služby a poradenství pro hráče. Zde
Vám nabídnou podporu ve formě individuálních či skupinových sezení, v závislosti na druhu zařízení i anonymně
a bezplatně. S odborníky se můžete věnovat tématu hraní nebo jiným navazujícím tématům (například dluhy,
neshody ve vztazích, spokojenost v životě…).
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Průvodce pro hráče

Tento průvodce pro hazardní hráče Vám v základních bodech
přinese informace o tom, jak bezpečně hrát i jak v případě
zájmu vyhledat odbornou pomoc při řešení problémů s hraním.
Uvědomujeme si, že hazardní hraní má svoje rizika a že
u některých hráčů se může rozvinout ze zábavy v problémové
hraní.
Chceme Vám nabídnout užitečné informace, abyste sami dokázali
vyhodnotit, zda je Vaše hraní problémové, a zabránit tomu, aby
se případně problémovým stalo. Pokud si nejste jistí, jak na tom
s hraním jste, můžete vyplnit krátký dotazník níže.
Jestliže vyhodnotíte, že se svým hraním nejste spokojeni,
nabízíme Vám některá pravidla týkající se bezpečného
hazardního hraní. Chcete-li své hraní a problémy z něj plynoucí
více probrat nebo získat další informace, můžete využít kontakty
na služby uvedené na konci tohoto průvodce.

Sebeevaluační dotazník
Tento dotazník Vám může orientačně pomoci vyhodnotit,
zda se ve Vašem chování či prožívání vyskytují některé
znaky, které naznačují, že už hazardní hraní překročilo
mez rekreační zábavy.

I. část

II. část

Chcete-li mít jistotu, že Vaše hraní splňuje kritéria
pro problémové hazardní hraní, zkuste odpovědět
na následující otázky na stupnici: nikdy – občas – velmi
často:
1. Vsadili jste někdy více, než jste si mohli dovolit prohrát?
2. 	Potřebovali jste hrát se stále větším obnosem peněz
nebo čím dál častěji, abyste dosáhli požadovaného
vzrušení?
3. 	
Vrátili jste se hned druhý den vyhrát zpět prohrané
peníze?
4. 	Kritizovali někdy jiní lidé Vaše hraní nebo Vám říkali, že
máte s hraním problém, ať už to byla podle Vás pravda
nebo ne?
5. 	Způsobilo Vám nebo Vaší rodině hraní nějaké finanční
problémy?
6. 	Cítili jste někdy vinu nad tím, že hrajete, nebo nad tím,
jaké má Vaše hraní následky?

Pokud alespoň na jednu otázku odpovíte ano, je možné,
že Vaše hazardní hraní přestává být pouze koníčkem.

7. 	Půjčili jste si peníze nebo jste prodali nějaký majetek
nebo použili peníze určené na jiné účely, abyste získali
peníze na hru?

1. 	Cítili jste někdy potřebu hrát nebo sázet za více a více
peněz?

Výsledek

2. 	Museli jste někdy lhát lidem, kteří jsou pro Vás důležití
o tom, jak moc hrajete či sázíte?

Pokud jste odpověděli alespoň jednou „velmi často“ nebo
alespoň 3 krát „občas“, doporučujeme Vám zamyslet se nad tím,
jak Vaše hraní či sázení vypadá. Přečtěte si podrobné informace
na vedlejší straně a v případě potřeby nebo nejasností můžete
kontaktovat některou z organizací, která se zabývá pomocí
a poradenstvím při problémech se závislostí. Kontakty naleznete
na konci textu.

O hazardních hrách

Hraní hazardních her, stejně jako každá lidská činnost, má své
klady a zápory. Důvody pro hraní má každý trochu odlišné, avšak
rizika jsou stejná pro všechny.
Při hraní hazardních her nelze nikdy zcela vyloučit riziko ztráty
financí, závislosti na samotném procesu hraní nebo komplikací
ve vztazích s blízkými lidmi. Pokud hrajete, nelze tato rizika zcela
vyloučit, můžete je pouze minimalizovat. Neexistuje něco jako
zcela bezpečné hraní.
Chceme Vám nabídnout několik základních pravidel, jak snížit
rizika ve světě heren, kasin a sázkových kanceláří.

• Základem odpovědného hraní je vědět, kdy přestat.
• Stanovte si před začátkem hry maximální přijatelnou
ztrátu a dodržte ji.

O problémové hraní se může jednat, když:
• Pokračujete beze změn v hraní, ačkoli prohráváte více,
než chcete nebo si můžete dovolit.
• O nepříjemné situaci, do které jste se dostali v důsledku
hraní, nemluvíte a tajíte pravdu před svým okolím.
• Hraní zabírá většinu Vašeho času a je těžké přepnout na
jinou činnost či jiné myšlenky.
• Pociťujete opakovanou chuť jít hrát.
• Jste unaveni z přemýšlení o hraní či ze samotného hraní.

• Nehrajte, abyste dohnali předchozí ztrátu.

• Máte potíže se spaním kvůli dluhům nebo obavám
z toho, co se stane po tom, co se Vaše okolí dozví
o hráčství.

• Pracovní a rodinné povinnosti mají před hraním vždy
přednost.

• Hra je pro Vás jediným způsobem odreagování,
ventilace.

• Rozhodnutí k hraní je osobní volba. Nikdo by neměl být
k hraní nucen.

• Po hře pociťujete výčitky ať již kvůli prohrané částce,
nebo kvůli samotné hře.

• Mějte na paměti, že existují i jiné způsoby trávení
volného času než hraní.

• Kvůli hraní jste se dopustili krádeže, zpronevěry
a podobně.

• Nikdy si nepůjčujte na hraní peníze.

• Opakovaně si půjčujete peníze, které poté vkládáte
do hraní nebo jimi chcete splatit jiné dluhy,
které vznikly hraním.

• Vyhýbejte se hraní, pokud se cítíte osamělí, podráždění,
ve stresu nebo pokud máte osobní či rodinné problémy.
• Pijte s mírou. Alkohol snižuje sebekontrolu včetně
schopnosti dodržet stanovený limit prohry.
• Vnímejte hraní jako zábavu, ne jako způsob výdělku.

• Při pokusu omezit hraní se zesilují Vaše myšlenky na
hraní a nepříjemné pocity.
• Opakovaně jste neúspěšně zkoušeli získat kontrolu nad
hraním nebo ho zastavit.

