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Cílem Týdne Zodpovědného hraní je informovat veřejnost  
o zodpovědném přístupu k sázení, otevřít dialog o hazardních 
hrách jako o druhu zábavy, podpořit prevenci i nabídnout pomoc 
rizikovým hráčům. 
Institut pro regulaci hazardních her v rámci projektu Zodpovědné 
hraní nabízí hráčům možnost zúčastnit se webinářů, debat a dnů 
otevřených dveří v poradenských centrech. Díky jednoduchým 
seberegulačním tipům dostanou hráči konkrétní návod, jak si  
k hraní hazardních her zachovat zdravý postoj a neztratit nad ním 
kontrolu. 
Od pondělí bude probíhat rozsáhlá osvětová kampaň, která bude 
využívat komunikačních kanálů napříč celým spektrem – od on-
linu, přes sociální sítě i tištěná média, a dokonce i televizní reklamu. 
Krátké spoty poběží na kanálech — Nova, Prima, Premier sport, 
O2TV sport nebo Nova sport. Těšit se můžete na rozhovory, články 
i odborné komentáře. Podpoří nás také sportovci a influenceři 
v rámci svých sociálních sítí. Na pobočkách hlavních partnerů 
projektu Zodpovědné hraní bude po celý týden komunikován 
projekt i desatero zodpovědného hráče a upozornění na probíhající 
aktivity bude také na každém vsazeném tiketu. 

Veškeré informace k projektu i k samotnému 
Týdnu Zodpovědného hraní najdete na 



PONDĚLÍ 22. 11. 2021

Bude k dispozici Linka pomoci projektu Zodpovědné hraní: 
na telefonním čísle +420 724 114 226 bude terapeut Mgr. Jan 
Kozák připraven odpovídat na dotazy související s problémovým 
hraním a to mezi 10:00 a 13:00 hodinou

Společnost Podané ruce bude poskytovat své on-line 
poradenství Naberte kurz www.nabertekurz.cz

Ve společnosti Renadi v Brně budou připraveni pomoci po celý 
týden – kontakt naleznete

ÚTERÝ 23. 11. 2021

Společnost Podané ruce bude přijímat klienty bez objednání:

– od 12:00 do 15:00 hodin ve své pobočce ve Znojmě 
– od 9:00 do 13:00 hodin ve své pobočce v Uherském Hradišti;  
– od 12:00 do 16:00 hodin ve své pobočce v Olomouci 

Ve společnosti Renadi v Brně budou připraveni pomoci po celý 
týden – kontakt naleznete

Bude k dispozici Linka pomoci projektu Zodpovědné hraní: 
na telefonním čísle +420 724 114 226 bude terapeut Mgr. Jan 
Kozák připraven odpovídat na dotazy související s problémovým 
hraním a to mezi 10:00 a 13:00 hodinou

Společnost Podané ruce bude poskytovat své on-line 
poradenství Naberte kurz www.nabertekurz.cz

On-line poradenství bude k dispozici i u Prevent 99  
https://www.neprohraj.se/kontakt/

Od 10:00 budete moci na streamu ČTK shlédnout on-
line debatu na téma: Současné regulace a samoregulace 
hazardních her v České republice. Diskutovat budou: 

Ing. Mgr. Stanislav Kouba, Ph.D.•  – náměstek pro řízení 
sekce Daně a cla, na Ministerstvu f inancí,  

Mgr. Jan Řehola, Ph.D.•  - ředitel Institutu pro regulaci 
hazardních her a 

doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.•  – vedoucí výzkumu 
Společnosti Podané ruce. 

PrOgram všeCh akCÍ, kTeré jsme PrO vás  
se sPOLuPraCujÍCÍmi POraDeNskými CeNTry PřiPraviLi: 

https://www.zodpovednehrani.cz/podpora-pomoc-chci-se-poradit-s-psychologem/
https://www.zodpovednehrani.cz/podpora-pomoc-chci-se-poradit-s-psychologem/


sTřeDa 24. 11. 2021

Společnost Podané ruce bude přijímat klienty bez objednání: 

– od 13:00 do 16:00 hodin ve své pobočce v Brně 
– od 16:00 hodin bude probíhat chat s adiktologem Vítem 
Procházkou – Naberte kurz

Ve společnosti Renadi v Brně budou připraveni pomoci po celý 
týden – kontakt naleznete

Společnost Podané ruce bude poskytovat své on-line 
poradenství Naberte kurz www.nabertekurz.cz

On-line poradenství bude k dispozici i u Prevent 99  
https://www.neprohraj.se/kontakt/

ČTvrTek 25. 11. 2021

Společnost Podané ruce bude přijímat klienty bez objednání:

– od 10:00 do 12:00 hodin ve své pobočce ve Zlíně
– od 11:00 do 15:00 hodin ve své pobočce v Prostějově a Zábřehu 

Ve společnosti Renadi v Brně budou připraveni pomoci po celý 
týden – kontakt naleznete

Bude k dispozici Linka pomoci projektu Zodpovědné hraní: 
na telefonním čísle +420 724 114 226 bude terapeut Mgr. Jan 
Kozák připraven odpovídat na dotazy související s problémovým 
hraním a to mezi 10:00 a 13:00 hodinou 

Společnost Podané ruce bude poskytovat své on-line 
poradenství Naberte kurz www.nabertekurz.cz

Od 11:00 do 16:00 hodin bude probíhat poradenství bez 
objednání i na pobočce Prevent 99 v Českých Budějovicích 

K dispozici bude i online poradenství  
https://www.neprohraj.se/kontakt/

Od 10:00 budete moci na streamu ČTK shlédnout on-line 
debatu na téma: Je hazard současným společenským 
problémem? A je každý hráč hned gamblerem? 
Diskutovat budou: 

Bc. František Trantina•  – adiktolog, psychoterapeut,

Flary•  – hráč pokeru,

Mgr. Jan Řehola, Ph.D. • – ředitel Institutu pro regulaci 
hazardních her, 

Mgr. Lukáš Franc•  – terapeut ve Společnosti Podané ruce

https://www.zodpovednehrani.cz/podpora-pomoc-chci-se-poradit-s-psychologem/
https://www.zodpovednehrani.cz/podpora-pomoc-chci-se-poradit-s-psychologem/


PáTek 26. 11. 2021

Společnost Podané ruce bude přijímat klienty bez objednání:

o od 9:00 do 13:00 hodin ve své pobočce ve Vyškově

o od 13:00 do 16:00 hodin bude probíhat chat s adiktologem 
Michalem Ošťádalem

Bude k dispozici Linka pomoci projektu Zodpovědné hraní: 
na telefonním čísle +420 724 114 226 bude terapeut Mgr. Jan 
Kozák připraven odpovídat na dotazy související s problémovým 
hraním a to mezi 10:00 a 13:00 hodinou

Společnost Podané ruce bude poskytovat své on-line 
poradenství Naberte kurz www.nabertekurz.cz

Ve společnosti Renadi v Brně budou připraveni pomoci celý 
týden – kontakt naleznete

https://www.zodpovednehrani.cz/podpora-pomoc-chci-se-poradit-s-psychologem/

