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Program národní konference  

Hazardní hraní v České republice v roce 2018 
pořádané ve spolupráci s Ministerstvem financí České republiky  

a A.N.O. - Asociací nestátních organizací 
 

dne 15. května 2018 
v Lichtenštejnském paláci v Praze (U Sovových mlýnů 506/4) 

 

 

8:15–8:45 Registrace 

 

9:00 – 11:00  Zlatý sál 

9:00–9:15 Úvodní slovo 
Alena Schillerová, ministryně financí ČR 
 

9:15–11:00 I. POLITIKA V OBLASTI HAZARDNÍHO HRANÍ 

 Moderuje Lucia Kiššová, sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové  
politiky 

 Aktuální situace v oblasti hazardního hraní v ČR 
Viktor Mravčík, vedoucí, Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti 

Průběžná bilance zaváděných opatření v oblasti hazardního hraní  
Jindřich Vobořil, národní koordinátor pro protidrogovou politiku, sekretariát Rady 
vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

Aktuální situace v oblasti regulace hazardního hraní v ČR 
Karel Blaha, ředitel Odbor 34, Ministerstvo financí ČR 

 

11:10 – 11:30  Masarykův salónek 

 Tisková konference  

 

 

 

 



11:30 – 13:00  Zlatý sál 

 PANELOVÁ DISKUZE: Hazardní hry on-line 

 Moderuje Jindřich Vobořil, národní koordinátor pro protidrogovou politiku,  
sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

 Ivo Valenta, senátor, Senát Parlamentu ČR 

 Martin Sarnovský, vedoucí oddělení 3404 – Správní trestání, Státní dozor  
nad hazardními hrami, Ministerstvo financí ČR 

 Martin Todt, expert oblasti hazardních her a bývalý generální ředitel Fortuna a.s. 

 František Trantina, provozovatel stránek neprohrajzivot.cz 

 Marcel Ambrož, vedoucí zařízení, Gambling ambulace, SANANIM z.ú. 

 

13:00–13:30 Oběd 

 

13:30 – 15:00   

Zlatý sál SLUŽBY PRO GAMBLERY I.   

 Neprohraj se v praxi 
Jiří Koreš, vedoucí, Poradna pro nelátkové závislosti PREVENT 

 Práce s patologickými hráči v terapeutických komunitách 
František Jirový, zástupce vedoucího, Terapeutická komunita Magdaléna 

 Rodinná terapie v léčbě patologického hráčství 
Jana Švadlenová, Drug – out Klub, z.s. 

 

Masarykův salónek     

 WORKSHOP I. : Léčba z vlastního pohledu klienta 

Workshop za přítomnosti 2 klientů: co pomáhá v rozhodování ke změně životního 
stylu a udržení změny, mezery v systému služeb z pohledu klienta  

 Moderuje: Gábina Fritschová, Gabriela Píchová,  Gambling ambulance Sananim 
z.ú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15:30 – 17:00   

 

Zlatý sál SLUŽBY PRO GAMBLERY II.   

 On-line hraní: společenská akceptace vs. rizika 
 Marcel Ambrož, vedoucí, Gambling ambulance Sananim z.ú. 

 Pesso Boyden - psychomotorická terapie a gambling 
 Marcel Heřman Frys, terapeut, Ambulance pro nelátkové závislosti, CPPT o.p.s.  

Využití postmoderních terapeutických přístupů při zotavení patologických 
hráčů 
Jan Horák, terapeut, Terapeutické centrum Renarkon o.p.s. 

 

Masarykův salónek     

 WORKSHOP II.: Síť služeb a její financování 

Je nabídka a dostupnost služeb pro patologické hráče a jejich blízké dostatečná?  

Jaká je poptávka po vytvoření těchto služeb a v čem je klientela patologických 
hráčů a jejich motivace pro vstup do léčby specifická z pohledu pracovníků  
služeb?  

Dostupné zdroje financování služeb pro patologické hráče – hraje stát ruskou  
ruletu?  

Výstupem workshopu bude dokument shrnující základní teze pro posílení  
financování služeb pro patologické hráče a jejich blízké.     

   

Moderuje: Helena Rampachová, předsedkyně Rady Asociace nestátních  
organizací 


