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Prohlášení a podrobné
informace pro spotřebitele

Hraní na výherních hracích
automatech může způsobit závislost!

Rádi bychom vás informovali ...

Většina našich hostů spojuje s návštěvou herny zábavu,
relaxaci, příjemné trávení volného času a mnoho jiného.
Ne každý, kdo chodí do herny nebo vyhledává hraní na
výherních automatech, je automaticky závislý. Nicméně
hraní na výherních automatech skrývá rizika vytvoření
závislosti. Příliš časté a příliš riskantní hraní může vést ke
ztrátě kontroly nad vlastním přístupem vůči hře.

• ...jak si můžete zachovat kontrolu nad svým
hraním a jak můžete předejít vzniku problematického vztahu ke hraní („10 zlatých pravidel hraní k předcházení vzniku problematického vztahu ke hraní“).

U lidí, kteří ztratili kontrolu nad svým přístupem ke hře,
ustupuje zábava do pozadí a všechno se už točí jen kolem
hraní samotného. Snaha po tom, aby hráč „vyhrál zpátky“
své ztráty, může u takové osoby vést k nutkavému chování, při kterém musí hrát stále častěji a se stále vyššími
vklady.

Deset
zlatých pravidel hraní
K prevenci
problematického
vztahu ke hraní

Dodržování těchto
pravidel není snadné,
ale přesto je dodržujte,
bude pro vás snadnější
zabránit vzniku problematického vztahu ke
hraní!
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• ...jak poznáte, že začal být váš vztah ke hraní
problematický („autodiagnostický test“).
• ...kde je možné získat další informace na
téma „zodpovědné hraní“ a pomoc v případě
problematického vztahu ke hraní („nabídka
informací a pomoci“).

Hrajte pouze pro zábavu

6

Hrajte pouze s penězi,
které máte navíc

2

Stanovte si pevný limit

7

Nikdy nehrajte s
půjčenými penězi

3

Seznamte se s průběhem
hry a se šancemi na výhru

8

Dělejte si při hře časté
přestávky

4

Nezanedbávejte ostatní
koníčky

9

Nepokoušejte se prohrané
peníze vyhrát zpátky

5

Stanovte si dobu hraní a
četnost her

10

Po sérii výher hru ukončete

KONTROLNÍ SEZNAM: Analyzujte rychle a snadno svůj vztah ke hraní
1.

Často se snažím vyrovnat své ztráty novými sázkami.

Ano

Ne

2.

Své hraní už nemám pod kontrolou.

Ano

Ne

3.

Rodině nebo přátelům zatajuji své hraní.

Ano

Ne

4.

Po hře mám výčitky.

Ano

Ne

5.

Už si nedokážu na delší dobu odepřít hraní.

Ano

Ne

6.

Hraní je pro mě únik od stresu, problémů nebo starostí.

Ano

Ne

7.

Už jsem si musel půjčit peníze, abych mohl hrát.

Ano

Ne

8.

Kvůli hraní trpí můj osobní / profesní život.

Ano

Ne

Každá odpověď „ano“ na kterékoliv z výše uvedených tvrzení je vážným příznakem problematického vztahu ke
hraní.
Promluvte si s někým, komu důvěřujete nebo využijte některou z nabízených možností! Samozřejmě zdarma a i
anonymně.

Nabídka informací a pomoci
Závislost na hraní není neodvratný osud nebo charakterová vada, jedná se o uznanou nemoc. V Německu je celá
řada poradenských center a svépomocných skupin, které odvádějí vynikající práci a mohou vám pomoci.
Máte pocit, že jste ztratili kontrolu nad hraním nebo potřebujete další informace na téma „problematický vztah ke
hraní“?
V hernách najdete letáky poradenských center nebo můžete kontaktovat některého z našich pracovníků. Na
stránkách www.spiel-bewusst.de najdete rovněž kontakty na různá poradenská centra.
Kromě toho vám nabízíme možnost osobní konzultace zdarma s některým z našich pracovníků. Tito pracovníci
jsou v úzkém kontaktu s poradenskými centry a zprostředkují vám na přání kontakt s vhodnou poradnou.
Obraťte se na některého z našich pracovníků v herně nebo nám zavolejte. Vaši záležitost v každém případě
vyřídíme diskrétně!

Pomoc v případě problematického vztahu ke hraní:

0800/77238368 nebo 0800/PRAEVENT*
*Zdarma ze všech německých sítí

Další informace na téma „odpovědné hraní“, ochrana hráčů a mladistvých, legislativní ustanovení pro podnikání
v oblasti peněžitých výherních her a pomoc v případě otázek v oblasti problematického vztahu ke hraní najdete v
několika jazycích na stránkách:

www.spiel-bewusst.de

