GAMBLER

A CO S NÍM?
Magdaléna, o.p.s.

Jsem patologický hráč.
Tak s tímto zveřejněním dneska asi neprorazíte. Nikoho svým titulem nepotěšíte, ani nepřesvědčíte o svých schopnostech. Zvlášť v zemi, která dělá vše pro to, aby nepsaných titulů bylo
co nejvíce. A přesto platí, že dokud svůj titul nepřijmete, budete jen vlastním stínem uprostřed
bídy a vlastního zoufalství.
Tento příběh je skutečný. Příběh, který se stal. Jen jeho čas je jiný. Jako by byl jiný, než dnes.
A není tomu tak. Jen ho vidíme jinak, než dnes. Stejně jako jeho aktéři. Tak skuteční, tak
opravdoví. Jako mnozí z vás.
Děkuji všem, kteří mi pomohli až sem. Většina z nich byla při tom. Můj vlastní příběh je určitým způsobem i jejich součástí. Možná si nepřáli být. Ale byli. Nikdo z nás není na světě sám.
A být součástí života hráče není nic příjemného. Proto se ani dobře nevzpomíná. I špatné sny
chcete rychle zapomenout.
O to víc děkuji, že svou otevřenou výpovědí přispěli ke vzniku této knížky. Především své ženě,
dětem a svým nejbližším. A nejen za to. Vím dobře, jak obtížné to bylo a jak obtížné dodnes je.
Děkuji všem, kteří svým kouskem přispěli. Svou hráčskou zkušeností, svým pohledem, odborným vyjádřením nebo tím, co už dávno vyslovili. Bez jejich vyjádření by se totiž tento příběh
stal jen jedním z obyčejných osudů, kterých mohou být stovky, možná tisíce. A to nebylo naším
cílem. Protože napsaných tragédií už bylo dost.
Michal
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KDO SI HRAJE, MŮŽE ZLOBIT
JAK VZNIKÁ ZÁVISLOST?
Všechno, co bylo, je minulostí. Je to naše zkušenost, naše poznání, zážitky, vzpomínky. Všechno, co jsme dosud vědomě či nevědomě poznali. Nic víc.
Můžeme si z ní vzít cokoliv, co chceme, můžeme se z ní ponaučit pro své budoucí kroky, ale nemusíme. Můžeme se na jejím základě rozhodovat o své budoucnosti, ale nemusíme. Všechno
už bylo. Je to minulost. Nic víc.
Každý máme svou minulost. Mohli jsme včera dělat stejnou věc, mohli jsme být na stejném
místě ve stejný čas, vidět a poslouchat to stejné, a přesto to bylo pro každého něco jiného. Každý z nás prožíval něco odlišného. Každý svůj včerejšek vidí dnes jinak. Minulost si vytváříme
sami každým svým rozhodnutím, svým počínáním, slovem i myšlenkou ještě dřív než ji můžeme prohlásit za minulost. Dnes už to nezměníme. Už se to stalo. Je to za námi a neexistuje nic
a nikdo, kdo by to mohl změnit. Ani slova.
Znám jedno kouzelné slovíčko, a vy ho znáte taky moc dobře, tolik oblíbené, tak často používané, ani netuším, proč ho naši předkové vymysleli. Je to „kdyby“. Daly by se o něm psát
romány. Romány, kde by, kdo by, kam by, kdy by to bylo tak a ne tak, jak bylo. Nevím, kdo má
tohle slovíčko rád. Asi všichni. Všichni, co potřebujeme najít omluvu nebo jinak vyjádřit to, co
jsme možná chtěli, ale neudělali. Co jsme možná nechtěli, ale udělali. Kdybych poslouchal!
Kdybych to věděl! Kdybych tam nechodil! Neříkejte, že vám to zní tak sladce. Možná snad
nějakým zarputilým vyznavačům sebelítosti a sebemrskačství. Minulost vytváří zkušenost. Je
to její úkol. Její poslání. Nic víc.
Přesto je to víc, než si můžeme přát. Z minulosti je třeba se poučit, pak zapomenout a odložit
vše, co není nezbytné. Přitom je důležité si plně uvědomovat důvody, proč chceme zapomenout. Můžeme nostalgicky vzpomínat, prohlížet staré zapomenuté fotografie, básnit o létech,
která jsou navždy pryč.
Zůstávají nám vzpomínky. Chvíle, kdy nám bylo dobře, kdy jsme se cítili šťastní. Krásné okamžiky všedních dní. Mimořádné události. Veselé i smutné. Dobré a špatné, černé, bílé, černobílé. Nikdo vám z hlavy nevymaže vaši minulost, nemusíte se o ni bát. Ale nemusíte s ní
dneska žít. Pokud nechcete. Veškeré úsilí je třeba vynaložit na život v přítomnosti.
Michal to věděl. Včera byli s Veronikou na večeři. Kdyby s ní zůstal, čekal ho příjemný srpnový večer s okouzlující a stále usměvavou ženou, které před sedmi lety řekl své ano. Byla
tou pravou, kterou si vybral jako partnerku svého dosud slibně se vyvíjejícího života. Byl
šťastný a byl rád, že právě ona je jeho nejvěrnější družkou a kamarádkou. Teď se vrátil ke
stolu, kde jeho vyvolená trávila čas po večeři s jednou ze svých kamarádek.
„Ahoj Jani!“, pozdravil s opravdovou radostí, že ji vidí, záhy svůj zájem věnoval Veronice.
„Můžeš mi dát, prosím tě, ještě stovku?“, zeptal se, jako by si chtěl koupit v obchodě košili
a nestačily mu peníze, co má u sebe.
„Ještě nemáš dost?“, s pocitem bezstarostné chvíle plné letního podvečera mu podávala
zelenou bankovku.
„Ale já bych za chvíli už šla“, tiše dodala své přání příjemně stráveného dne. Její slova zanik5

la v krátkém nadšení mladého dobyvatele, který se dnes rozhodl pokořit podivně vyhlížející
plechovou kavalérii. Veronika těm bláznivě blikajícím strojům, které chvíli houkají, kvílejí
a hrají rozlišné melodie, nerozuměla. Nechápala nikoho, kdo se snaží dát někomu peníze
a nic si za to nekoupí. Neměla tyhle novoty ráda. Neměla ráda herní automaty. Ale měla
ráda Michala. Zaslouží si trochu zábavy. Trochu odreagování. Vždyť poslední dobou pracuje
víc, než je zdrávo. Od té doby, co začal podnikat, sedí u počítače od rána do večera. A k tomu
ty věčné cesty k zákazníkům. Byla ráda, že se jí Michal včera vrátil a že mohou být zase spolu.
„Michale, já už bych šla.“, tak trochu prosebně se podívala na muže, který se brzy po svém
odchodu vrátil s nepořízenou pro další finanční dotaci.
„Ještě chvilku,“ zaškemral jako malé dítě, kterému se nechce od své hračky, pohladil jí a políbil na čelo, po němž přepadávaly jemné blonďaté pramínky vlasů.
„Pojď už!“, Veronika se pokusila o naplnění svého večerního plánu, „už jsem zaplatila.“
„Jana už šla?“, překvapivě se zeptal Michal na kamarádku, která tu ještě před půl hodinkou
seděla v družném rozhovoru.
„Jo. A já už jdu taky. Jestli chceš, tu máš ještě stovku a dojdi.“, pronesla trochu zklamaně,
přitom mu nechtěla brát jeho chvíli. Má na ni nárok. Vstala, rozloučila se lehkým polibkem
a vyrazila do osvětlené tmy města, ve kterém se rozhodla žít. Michalovy kroky, snad poprvé, se vydaly opačným směrem.
Ranní slunce za okny vybízelo k letním radovánkám. Veronika popíjela tiše svou kávu a Michal ji pečlivě pozoroval. Byla tak nádherná. Její úsměv patřil k těm nejkrásnějším obrazům,
které mohl kdy vidět. Jejich stále trvající zamilovanost je neopouštěla.
„Co koukáš?“, pobaveně se obrátila k jeho pohledům, „teď máš smůlu, měl jsi být doma
včera večer!“, nezapomněla sdělit svou malou včerejší rozladěnost.
„Já že mám smůlu?“, Michal se rozesmál a jako pohádkový drak začal sršet oheň, který
nepálil, jen rozpaloval. Věděli, že mají jeden druhého jen a jen pro sebe. Včerejších pět set
bylo zapomenuto. Jako zábava, která něco stojí. Minulost, se kterou nežijeme. Minulost, ze
které se můžeme jen a jen poučit.
Jako jeho manželka jsem chápala, že se musí pobavit. Měl toho pracovně opravdu dost. Začal
po revoluci podnikat, narodil se druhý syn, navíc jsme řídili dětské sdružení, turistický oddíl.
Peníze, které v té době hodil do automatů, nebyly velké a rodině nescházely. Vedla jsem rodinnou kasu a tenkrát jsem ještě věděla o každé koruně, kterou si vzal do hry z rodinného
rozpočtu. Neměl ve zvyku si nechávat nějaké vlastní peníze. Hospodařili jsme společně. Často
využil společného venkovního posezení, aby si na chvíli odběhl za svým „odpočinkem“. Víc než
peníze, které se mohly využít daleko lépe, mi vadil čas, který tomu věnoval. Pokud navštívil
hernu sám, nevěděla jsem o tom.
Tenkrát jsem vůbec netušil, o co jde. Pochopím, proč jsem tam šel poprvé. Vyzkoušet si něco
nového. Bylo to tak lákavé a vzrušující. Vždycky jsem byl soutěživý typ. Chtěl jsem vyhrávat,
dokázat především ostatním, jak jsem dobrý. Byl jsem úspěšný a žil v dostatku, přesto jsem
toužil po úspěchu a penězích. Cítil jsem se tam prostě dobře. Nikdo po mně nic nechtěl, nic
jsem nemusel, nacházel jsem zde klid, který doprovázela slastná euforie z každé dílčí výhry.
Bral jsem to jako chvilky odpočinku, kdy někdo si jde zaběhat, jiný si počte kus detektivky,
vyrazí s přáteli. Já si našel hrací automat.
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Velká většina osob, účastnících se sázkových her a loterií, nemá žádné problémy v popisované souvislosti. Existuje tzv. „rizikový hazard“, což je stav, kdy hazard ještě nezpůsobil
vážnější psychické nebo sociální problémy, ale existuje nadprůměrné riziko progrese stavu
směrem k patologickému hráčství, nejedná se však o oficiální diagnostickou jednotku.
Hranici mezi rizikovým hazardem a hráčstvím nelze jednoznačně definovat.
Cit.: PhDr. P. Vejrosta & P. Verosta, 2013
Gamblerství je onemocnění, které má plíživý charakter. Na počátku je většinou pouze zvědavost nebo dlouhá chvíle, která postupně přerůstá ve stále častěji se opakující kontakt
s hracími automaty. To, co gamblera stále častěji provází a dovede ho k hraní, jsou nutkavé myšlenky upínající se k fantaziím o výhře. Příčiny vzniku nejsou jednoznačné a můžeme
je hledat často v nepříznivém vývoji v oblasti raného dětství, typický bývá deficit v citové oblasti. Negativní roli mohou sehrát nepřiměřené nároky okolí, nejednotná výchova,
chybějící hranice a malý smysl pro zodpovědnost. Gambling může souviset s potřebou
odstranit pocity prázdnoty, vyloučit pocit samoty nebo opuštěnost nebo také s potřebou
uniknout od konfliktů či reality.
Cit.: http://závislosti.sweb.cz/gambling
Zda je člověk závislý nebo není, není otázkou množství ani otázkou pravidelnosti, ale
o tom, jak se projevuje jeho vztah k látce, jak na něj látka působí a jaké změny v člověku
vyvolává. Závislost je chorobně změněný vztah k nějaké návykové látce. Závislost je jen
jedna a na jejím vzniku a vývoji se podílí 3 předpoklady: člověk s výbavou a zkušenostmi,
tedy člověk se vším, co k němu patří (vrozené vlastnosti, geny, sklony, povahové rysy,
apod.); droga, tj. spektrum různých látek (drogy, prášky, přípravky, halucigeny, kofein,
tabák, aj.), přičemž vlastnosti drogy, způsoby užívání atd. ovlivňují závislost; prostředí, ve
kterém člověk žije, tj. podporující nebo omezující. V případě, že existují tyto 3 faktory, stačí už jen podnět. Stres, špatný zážitek, mimořádná událost. 			
Cit.: Z přednášky Dr. Mráčkové, PL Bohnice 2008
Podobně jako alkohol a drogy může vést i hazardní hra ke vzniku patologického návyku.
Jako mnoho jiných problémů i patologická hra začíná nenápadně. Občasné hraní zprvu
nepřináší větší problémy. Časté jsou fantazie o velké výhře. Neštěstím, které celý průběh
podstatně urychluje, bývá velká výhra. Hráč touží výhru zopakovat, vyhrát ještě více.
Má růžové představy a hýří optimismem, pro který nejsou důvody. Zvyšuje sázky a hraje
častěji.
Cit.: MUDr. K. Nešpor, 1999
„V případě hazardní hry se nejedná o závislost, ale o patologické hráčství. Má se závislostí řadu podobných rysů a při jeho léčbě se používají podobné postupy jako při léčení
závislostí.“
Cit.: MUDr. K. Nešpor, 2003
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„Zeptáte-li se gamblera na počátky a rozvoj jeho hraní, zjistíte, že se chování příliš neliší
od počínání těch, kteří v průběhu svého života propadli alkoholu nebo jiným drogám.
Hraní na automatu nebo jakýkoliv druh hry je zprvu příležitostná zábava, kde výhra není
jednoznačným cílem. Jde o počínání, které je zpravidla spojeno nejen s pobytem ve společnosti, ale velmi často i s konzumací alkoholu. Začátek tohoto problému svým způsobem
připomíná fázi experimentování uživatelů tvrdých drog. Mnoho lidí na gamblerství nahlíží
jako na zlozvyk a neřest, která souvisí s nezodpovědností a případně i s nízkým sociálním
statutem gamblera. Ale není tomu tak.“
Cit.: PhDr. Zdeňka Košatecká, 2012
Povědomí o nebezpečí automatů je malé. Lidé, kteří nemocné neléčí nebo se s nimi nikdy
nesetkali nebo o jejich nemoci neví, problém jako vážný nevnímají a jsou k němu lhostejní.
Boj proti alkoholu je těžký v tom, že v téhle zemi pijí, v rozumné míře, skoro všichni. Proti
drogám se rozpoutala velká kampaň, pro marihuanové shopy sice nikdo ruku nezvedá,
ale zdaněný hazard v tichosti a legálně funguje, stejně tak jako různé „výhodné půjčky“
a nebankovní úvěry, na jejichž konci je osobní bankrot.
www.horacke-noviny.com
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HRA ZAČÍNÁ SE SVÍTÁNÍM
CO JE PATOLOGICKÉ HRÁČSTVÍ?
„Díky. Tohle bychom fakt bez Vás nezvládli, pane inženýre!“, rozplýval se nad hotovou prací
nedbaje Michalových poznámek o titulu, který jemu nenáleží.
„Spolehlivý jako vždy.“, pokračoval v komplimentech, „Vy jste opravdu člověk na svém místě“.
„Rád jsem přijel. Trvalo to déle, než jsem si myslel, ale hlavně, že jsme přišli na to, čím to
bylo.“, Michal se snažil rozloučit se zákazníkem. Docela už pospíchal zpět.
„Opravdu jsem rád, že jste si udělal čas a přijel i v sobotu.“, vedoucí byl spokojen, že mu
program zase funguje a jeho obchůdek s potravinami může fungovat tak, jak má.
„Nedáte si ještě něco před cestou?“
„Ne, díky“, Michal věděl, že je vše v pořádku, stačí jen vystavit fakturu. A hlavně ji vyinkasovat v hotovosti. Až potom bude vše tak, jak má být. V hlavě měl všechno uspořádané. Krok
za krokem. Pomalu a jistě plnil svůj ranní cíl. Už když uháněl svým vozem k zákazníkovi,
který ho tak nutně dnes potřeboval, věděl, že je tady nová šance. Nový příjem. Trvalo to už
pár měsíců, co začal herny navštěvovat sám. Už to nebylo jako dřív. Něco se měnilo a Michal pořádně nevěděl co. Veronika neměla nejmenší tušení. A teď se hnal devadesátkou po
okresních silnicích, aby na něj nové peníze dlouho nečekaly.
„Opravdu chceš dát Veronice jenom část toho, co dneska vyděláš?“, otázky se vkrádaly
samy bez ohlášení a vlastní nevyslovené odpovědi dobře znaly nejnovější Michalovy potřeby.
„Třeba ještě vyhraju a donesu daleko víc.“, trochu se zasnil, než následovaly další výčitky,
které dosud neznal.
„A co když ne?“
„A nevadí ti, že Veronice neříkáš pravdu?“, neodbytné Michalovo druhé já stupňovalo svou
dotěrnost.
„Vadí!“ přehlušil všechny dotazované Michal, pevněji sevřel volant a rozhodl se ukončit
jakékoliv diskuze na toto téma. Měl jasný plán. Odvést dobrou práci, vyinkasovat peníze.
A pak? Pak se uvidí.
Právě odvedl to, co měl. Kvalitně. Udělal vše, co mohl, aby byl zákazník spokojen. Je třeba
zúčtovat.
„Ještě Vám vystavím fakturu“, Michal zahájil plánovaný útok na svou vysněnou kořist. Má
na ni nárok. Je normální za práci dostat odměnu. Přesto se mu svírá žaludek a tělem se
rozlévají rozpaky při žádosti o peníze.
„Dělá to čtyři tisíce dvě stě“, Michal udělal první krok. Věděl, že nikdo jiný v republice,
ani v Evropě a dál provedený výkon nezrealizuje. Nemůže. Je jediným autorem programu.
Nikdo jiný. Obavy z výše úhrady za tříhodinovou práci včetně cesty byly překonány. Žádné
námitky. Tichý souhlas.
„Potřeboval bych to dnes mimořádně zaplatit v hotovosti“, připojuje Michal jako by mluvil
o počasí, které je v tomto období běžné.
„Kolik jste říkal?“, majitel obchodu vzal vyřčené za svou povinnost. Michal neví, co se mu
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honí hlavou. Má jediný úkol. Odjet s výdělkem. Ví moc dobře, co s ním za pár minut udělá.
Na rozdíl od svého protějšku.
„Tady to máte. A ještě jednou díky!“
Michal zaparkoval tak, aby si někdo z kolemjdoucích nevšiml, že už je tady. Kamarádů měl
ve městě dost a jeho červená Fabia je zbytečně výrazná. Navíc kousek odtud bydlí sestra.
Má ji moc rád a moc nerad by ji teď potkal. Michalova dřívější upřímnost a otevřenost
se pomalu měnila na vojenské manévry plné taktiky a vyčkávání. Hráčská vášeň stoupala
a nabádala k stále větším výmluvám, polopravdám a lžím. Ještě než vypnul motor, Michal
vytočil číslo ukryté pod jedničkou.
„Ahoj! Už jsi blízko?“, ozval se Veroničin hlas. Každý by poznal, že je v něm kus strachu
a obavy, zda někdo blízký je v pořádku.
„Teprve jsem tu skončil a za chvilku se vydám na zpáteční cestu!“, snažil se být pravdivý
a neublížit. Měl dostatek rozumu, aby věděl, že svou lží ubližuje. Na druhé straně se kupil
přebytek touhy po něčem, co vítězilo. Vždycky si to uměl racionálně zdůvodnit, tak proč
ne dnes. Nejde přece o nic, co by zanedbával. Pracuje, vydělává peníze, věnuje se rodině.
Jen o jeho malé úchylce nikdo nesmí vědět. Proto ty lži a výmysly. Jinak by přece nelhal.
Nemá to zapotřebí. Odložil telefon, přepočítal svou hotovost a vydal se dovnitř svého oblíbeného zámku. Má dvě hodiny na svůj návrat domů. Spousta času, jak si užít každý vítězný
moment, jak vyhrát. Spousta času, jak prohrát, jak přijít o dnešní výdělek. Michal už poznal
obojí. Dobrá zkušenost, špatná zkušenost. Jaká bude ta další? Nikdo nezná svou budoucnost. Rozhodujeme se dnes. Se všemi důsledky, které naše rozhodnutí může přinést. Můžeme si přát, chtít, žádat si. To není rozhodnutí. Michal přestával cítit rozdíl. Přesto si byl
vědom případných následků svého verdiktu. Věřil, že k nim nedojde. Už ráno byl trochu
rozechvělý, těšil se na tenhle okamžik a přitom se ho obával. Ztrácel sebevědomí. Nebyl si
jist, že dělá dobře. Zůstala jen silná touha po dnešním vyzyvateli. Zhluboka se nadechnul
a vstoupil dovnitř.
„Dobrý večer!“, Michal měl úsměv pro každého, kdo v herně obsluhoval. Vždycky, když
vstoupil, připadal si jako někdo, koho tu mají rádi. Vždycky se choval tak, jako by jeho
bankovní konto bylo neomezené, i ve chvíli, kdy v peněžence zůstávaly poslední drobné.
Pomalu se stával častým zákazníkem, kterému je třeba věnovat pozornost. Zákazníkem,
který platí. Za svůj pobyt, za svou zábavu a závislost.
„Dáte si něco?“, servírka nečekala ani na okamžik, kdy Michal vloží do automatu první
bankovku. Za těch pár týdnů, co tu pracuje, ho zná. Nezná jeho jméno, ani příjmení. Neví
o něm nic. Jediné, co ví, že je klidný, tichý, není agresívní a většinou tu nechá dost peněz.
A když vyhraje, nechá ji tučné dýško. Postaví pomerančový džus na hráčský stolek. Jedno
z nejdražších pití na světě, které v hernách podávají zadarmo. Michal roztáčí svou hru.
O nějaké závislosti nemá ani ponětí.
Zdálo se, že všechno funguje. Nepřemýšlela jsem nad tím, proč už není doma tak často, jako
dřív. Byli jsme spolu víc než 8 let, už jsme náš vztah neprožívali tak intenzívně jako v době
posvatebních líbánek, ale cítila jsem v něm jakousi jistotu rodiny. Pro mě se neměnilo nic.
Oba kluci rostli jako z vody, krásný byt a plno obyčejných všedních zážitků. Jeho absenci jsem
přičítala náročné práci, která nám přinášela živobytí. Peníze mi nechyběly. To, že vydělával
daleko více, než dával domů, jsem zjistila až o mnoho let později. Největší překážkou pro
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mne byla jeho nepřítomnost, častá zpoždění a počínající nespolehlivost ve smluveném čase.
Možná mne tenkrát napadlo, koneckonců jako každou jinou ženu, že nejsem jediná v jeho
životě, ale důvěra a moje nátura mi takové myšlenky smetly ze stolu dříve, než se stačily samy
naservírovat. A nic tomu ani nenasvědčovalo. Jeho nahodilé absence jsem brala jako daň za
podnikání v novém porevolučním světě, který nikdo z nás pořádně neznal. Slova jako závislost
či hráčství byla cizím a neznámým pojmem. Nebyl žádný důvod se tím zabývat, protože nikdo
o jeho problému ještě nevěděl.
Bylo mi v tom dobře. Dokud bylo odkud brát. Dost jsem pracoval, jezdil za klienty. Dostával
jsem se do podivného kruhu, aniž bych si lámal hlavu nad tím, proč se tak děje. Čím víc jsem
hrál, tím víc jsem potřeboval peněz. Čím víc jsem potřeboval peněz, tím víc jsem pracoval.
Čím víc jsem pracoval, tím méně jsem se věnoval rodině a ostatním. Čím méně jsem věnoval
času rodině a ostatním, tím více se mi vzdalovali a já zůstával osamocen uprostřed nejbližších.
A čím více jsem cítil své osamění, tím více času jsem trávil u hracích automatů. Trvalo mi roky,
než jsem na to přišel.
Dalším pojmem s touto problematikou spojeným je „problémový hazard“, který se používá zejména v anglicky mluvících zemích a do jisté míry se překrývá s hráčstvím. Jeho definice je následovná: Působí problémy v souvislosti s finančními nebo časovými ztrátami,
což s sebou přináší negativní důsledky pro hráče, další lidi nebo společnost.
Cit.: Patologické hráčství; PhDr. P. Vejrosta & P. Verosta, 2013
Pomyslný zisk z hraní nepřichází pouze v podobě peněz, ale je zapojena nervová soustava,
do těla se vyplavují látky, které jsou blízké opiátům. Velkou roli hraje střídání psychického
napětí a uvolnění, kterému je hráč po dobu svého počínání vystaven. Herny nebo kasina
nenavštěvují lidé, o kterých můžeme uvažovat jako o lidech harmonických nebo s přiměřenou dávkou neuroticismu. Někdy se hráčství rozvíjí na základě vztahového prázdna,
někdy se budoucí gambler dostane dlouhodobě do vnitřního rozporu s tím, co prožívá,
a co se reálně děje. Hraní je pak jakousi impulsivní zkratkou, únikem do zapomnění.
Cit.: PhDr. Z. Košatecká, 2012
V současně platné Mezinárodní klasifikaci nemoci (MKN-10) jsou uvedeny 4 hlavní skupiny poruch a psychických onemocnění souvisejících s výherními hracími přístroji a legálně
podporovanými hazardními hrami. Společným rysem nejen těchto poruch a nemocí je tzv.
craving neboli silné a nezvladatelné bažení pro hře.
>

patologické hráčství F63.0

>

hráčství a sázkařství (Z72.6)

>

nadměrné hráčství u manických pacientů (F30)

>

hráčství u sociopatických osobností (F60.2)
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Typický patologický hráč, pokud se dopustí trestné činnosti, dopustí se jí až poté, co se stal
patologickým hráčem. Sociopatická osobnost se trestné činnosti zpravidla dopouští ještě
předtím, než začne intenzivně hazardně hrát.		
Cit.: www.obcaneprotizavislostem.cz
Patologické hráčství bylo zařazeno Americkou psychiatrickou asociací (APA) mezi nemoci
v roce 1980. V Mezinárodní statistické klasifikaci nemocí a přidružených zdravotních problémů (ICD-10) je patologické hráčství zařazeno mezi „Nutkavé a impulsivní poruchy“ a je
definováno jako porucha spočívající v častých opakovaných epizodách hráčství, které dominují v životě subjektu na újmu hodnot a závazků sociálních, vyplývajících ze zaměstnání,
materiálních a rodinných. Patologické hráčství nelze označit jako závislost v pravém slova
smyslu, jelikož postrádá fenomén fyzického návyku na návykovou látku. Nicméně lze vysledovat mnoho společných rysů se závislostmi. Z hlediska popisu skupiny klasifikace nemocí
F.63, diagnóza F.63.0, obsahuje tato položka určité poruchy chování, které nejsou zařaditelné do jiných položek. Jsou charakterizované opakovanými činy, které nemají žádnou jasnou
racionální motivaci, nemohou být ovládány a obecně působí svým nositelům poškozování
vlastních zájmů i zájmů jiných lidí. Osoba hovoří o tom, že její chování je spojeno s impulzy
k činnosti. Příčina těchto poruch není pochopitelná. Tyto poruchy jsou v kategorii seskupeny
společně vzhledem k popisným podobnostem v širším slova smyslu, nikoliv však proto, že by
bylo znáno, že mají jiné důležité společné rysy. Pro definici existuje ale i řada dalších hypotéz.
Poněkud přesnější definici nabízí diagnostický manuál DSM-IV (APA), v němž je patologické hráčství charakterizováno jako neustálé a opakované maladaptivní hráčské chování
vyznačující se nejméně pěti z následujících příznaků:
> zaujetí hráčstvím (např. snaha o znovuprožití minulých hráčských zkušeností,
následků hazardu, jeho plánování nebo přemýšlení o způsobech, jak získat peníze na
hraní);
> potřeba hrát se stále většími částkami peněz za účelem dosažení vzrušení;
> opakované neúspěšné snahy kontrolovat, přerušit nebo vzdát se hraní;
> neklid nebo podrážděnost při pokusu přerušit nebo vzdát se hraní;
> hraní jako způsob útěku od problému nebo snaha zbavit se dysforické nálady, 		
např. pocit bezmoci, viny, úzkosti, deprese;
> po prohře ve hře se často další den vrací, aby je znovu získal („hon“ za penězi);
> lže členům rodiny, terapeutům nebo jiným, aby zastřel rozsah svého hráčství;
> páchá nelegální činy, jako podvody, krádeže, zpronevěry, aby získal peníze ke hře;
> hráčstvím ohrozil nebo ztratil významné přátele, práci nebo příležitosti ke vzdělání;
> spoléhá se na jiné, že poskytnou peníze a napraví špatnou situaci způsobenou hraním
V průběhu rozvoje poruchy lze nejprve hovořit o návyku (nadměrném hraní sázkových
her), kterému později předchází stále větší bažení, známé též jako „craving“.
Craving je nutkavou, těžce zvladatelnou touhou hrát sázkové hry, spojenou s rizikovými
hráčskými preferencemi, které nesou znaky kompulsivního chování. Craving se vyskytuje
při delší abstinenci od hraní nebo při setkání s typickými spouštěči (reklama, hráči aj.).“
Cit.: PhDr. P. Vejrosta & P. Verosta, 2013
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Craving se překládá jako bažení, puzení, velmi silná touha po psychoaktivní látce, droze,
která byla již v minulosti opakovaně užívána a která navozuje příjemné pocity spojené
s jejím užitím. Bývá příčinou selhání při udržení abstinence, příčinou recidivy návykového
chování. Impulsem pro vznik je setkání s návykovou látkou, stres, únava apod. Při bažení se aktivuje řada neurofyziologických a fyziologických procesů (zvýšené pocení, slinění,
zvýšený krevní tlak, zvýšení metabolické aktivity v určitých centrech mozku aj.). Pojem se
dnes užívá i mimo oblast návykových látek, např. food craving označuje nezvládnutelnou
chuť na konkrétní jídlo, kterou často trpí lidé, kteří mají dodržovat určitou dietu (ale často
také těhotné ženy), touha po požívání nejedlých substancí se označuje jako pica [angl. to
crave ‒ dychtit po něčem].
Cit.: Velký lékařský slovník, 2008
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ANI RÁNO NEMUSÍ BÝT MOUDŘEJŠÍ VEČERA
FÁZE HRÁČSTVÍ
„Ahoj tati!“, Daniel vyběhl ze svého pokoje jen, co zaslechl zámek ve dveřích.
„Ahoj!“, Michal byl unavený, přesto se snažil svého mladšího syna přivítat co možná nejvřeleji. Oba kluky měl moc rád, byla to jeho zlatíčka. Už od narození jim věnoval to nejlepší,
co v sobě měl, a teď věděl, že správný táta se chová jinak. V poledne odnesl z bytu televizi
do zastavárny. Z peněz mu nezbylo nic. Vůbec nic. Všechno prohrál. A Veronika se vrátí za
hodinu, za dvě.
„Kde máš bráchu?“, Michal se snažil navodit atmosféru normálního okamžiku. Měl chuť
brečet a nadávat. Tohle normální není. Něco se pokazilo. Ale teď tu před ním stojí osmiletý
kluk, tak dětsky pravdivý.
„Nemáme televizi!“, hlásil už v předsíni, aby se podělil se svým překvapením, aniž by se
obtěžoval odpovědět na otcovu otázku.
„Já vím, Danieli“, soukal ze sebe Michal, a hledal přívětivou odpověď.
„Tys jí odnesl?“, zvídavý Dan chtěl vědět pravdu.
„Ano“, konečně se dostal do kuchyně, aby zapnul konvici na kafe. Potřeboval ho. Daniel
zase potřeboval vědět víc. Byl rozhodnut v započatém rozhovoru pokračovat. Na rozdíl od
Michala. Nechtělo se mu lhát malému dítěti, tolik by chtěl někomu říct pravdu, ale tohle
není přípustné. Nemůže říct vlastnímu synovi, že televizi udal v zastavárně, aby dostal tři
tisíce do hry.
„Musel jsem ji odnést do opravny. Úplně odešel zvuk.“, vysypal ze sebe, ani nevěděl jak.
Upil doušek horké kávy a poslouchal další desítku doplňujících otázek. Měl tak málo času.
Hlavou se mu honily jen dvě myšlenky. Co říct Veronice a jak dostat televizi zpátky?
„A kde je Dave?“, Dave byla přezdívka hojně užívaná pro staršího syna Davida.
„Má trénink“, Daniel stroze ukončil své nekonečné dotazy a povídání a odporoučel se za
svými zájmy do pokoje s nepříliš nadšeným vědomím, že koukání na televizi dnes nehrozí.
Nastal čas něco vymyslet.
„Musím ještě odjet do práce“, zavelel ve spěchu Michal z předsíně, „přijedu asi za hodinu“,
dodal a zabouchl dveře před udiveným Danem, který se běžel rozloučit. Nestihl to. Zůstal
sám a bylo mu smutno. Michal byl na tom podobně. Ale jako by to necítil. Jediné, co teď
potřeboval, bylo sehnat peníze. Kdekoliv. Od kohokoliv.
„Honzo, je to jen do pátku, proboha“, přesvědčoval s výrazem té nejjistější a nejsebevědomější osoby, která kdy existovala. Jeho úspory byly pryč. Nastal čas sáhnout do jiných
zdrojů.
„V sobotu odjedeš v pohodě podle svých plánů.“ Z jeho slov, gest a chování bylo patrné,
že svůj slib o vrácení peněz, pokud mu je Honza půjčí, myslí vážně. Nebylo proč nevěřit
Michalovi. Jednomu z nejlepších kamarádů, co měl. Michal vždycky držel slovo a není proč
mít obavy, které Honzu během jeho uvažování napadaly. V sobotu odjíždí na týden na hory
a bez těch peněz by byl nahraný. Tak moc se těší na zasněžené kopečky. Ale Michal potřebuje pomoct. A kamarádi jsou tu od toho, aby si pomáhali.
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„Tady máš pět tisíc!“, Honza podal své úspory Michalovi, „Víc fakt nemám!“ Pokusil se
o omluvu, která nebyla na místě. Už tak dělal víc, než bylo pro něj únosné.
„Díky! Máš to u mě! A v pátek večer jsem tu!“, zahlaholil Michal veselým tónem. Peníze
v ruce ho těšily. Ale to, co právě udělal, ho netěšilo vůbec. Ale pro tento okamžik vyřešil
svůj problém. To bylo důležité. O tom, jak za tři dny vrátí peníze zpátky, neměl ani ponětí.
Jediné, čemu věřil, že to vrátí. Nevěděl jak, ale věřil tomu. Teď je důležité vyzvednout televizi. Dřív než dojde Veronika. Zbytek se vymyslí potom.
„A taky se nám pokazila telka!“, malý Dan nezapomněl informovat všechny členy rodiny
u společné večeře, „ale táta ji spravil! Viď tati!“, hrdě hlásil své odpolední poznatky.
„Ne, Danny, musel jsem jí odvézt do opravny. Tam ji spravili.“, dovršila svou lživou výpověď
hlava rodiny. Michal by nejraději tento dialog vynechal.
„Včera šla normálně“, přidala se do započaté diskuze překvapená Veronika a s údivem se
začala ptát na detaily. Pro Michala to byly minuty hrůzy. Poté, co zvládl nemožné, se už ke
svému hříchu vracet nechtěl. Už tak toho bylo za celý den dost a dost. A ještě zbývalo zodpovědět otázku, jak vrátit Honzovi vypůjčené peníze. Tisícovka byla ještě k dispozici. Malá
záchrana. Nevěřil, že by za tisícovku něco vyhrál. Neměl na hru ani pomyšlení. Přestávala
být tou milou zábavou, která mu působila potěšení. Začínal chápat, že tudy cesta nevede.
Ráno je moudřejší večera.
Věděl jsem, že mi hra začíná činit finanční potíže. Byl to tenkrát jediný problém, který jsem
cítil. Věřil jsem, že vydělám další peníze, vymýšlel jsem stále nové a nové pracovní aktivity.
Přinášely úspěch i peníze. Věřil jsem, že vyhraju. Že vrátím to, co si půjčím. Zpočátku se to
i dařilo. Někdy líp a někdy hůř. S každým dalším rokem hraní se situace zhoršovala.
Věřit je správná cesta. Víra je silná a mocná zbraň, každému dokáže pomoci. Ale sama víra
nestačí. Věřit, že mi na zahrádce vyroste mrkev, když jsem nic nezasadil, je marné čekání na
zázrak. Něčemu věřit a nic pro to neudělat, je hodně naivní. Všichni to víme, ale přiznejme
si, kdo z nás někdy nečekal na zázrak? Sedíme na židlích, odmítáme vstát a věříme, že se naučíme tančit. Měl jsem kolem sebe spoustu lidí, kteří mi pomohli, protože si mysleli, že mám
finanční problémy. Nezištně, opravdově. Jako rodina, jako kamarádi, jako lidé, kterým na druhém záleží a důvěřují mu. Neměli potuchy, s čím mi pomáhají ve skutečnosti. Neznali pravdu
a možná ji ani znát nechtěli. Nepotřebovali to. Stačilo jim, že znají mne. A čím blíž k máminu
lůni, tím silněji vítězí pocit sounáležitosti nad holým faktem.
Budoval jsem své černé divadlo, ve které jsem hrál hlavní roli. Moje skutečné emoce se začaly
mísit s těmi hranými, falešnými. Stával se ze mne hráč. A přestože jsem tenkrát považoval za
svůj jediný problém finance, dneska vím, že tomu tak nebylo. A není. Dodnes se mé dluhy pohybují v šestimístných číslech, přesto dokážu žít jako normální člověk a radovat se z každého
dne.
U rozvíjejícího se hráčství jsou popsány 3 fáze:
> Fáze výher: Jedinec hraje spíše příležitostně a slast, kterou mu jednání přináší, jej
vede k tomu, že hraje více a častěji, má častější fantazie o použití výhry, o níž nepochybuje.

> Fáze ztrát: Jedinec hraje stále častěji sám, skrývá svou hráčskou vášeň tak, jak
ztrácí nad svým jednáním kontrolu. V myšlenkách se zabývá většinou už jen
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hraním. Před rodinou i v zaměstnání stále více lže, dostává se do dluhů, je z toho
neklidný, podrážděný. Protože není schopen se svěřit, cítí se velmi osamocený.
> Fáze zoufalství: Jedinec zvyšuje sázky a čas, který hrou tráví. Cítí občas pocity viny,
zvláště proto, že již dělá ilegální činy, ničí svou pověst, vinu se často snaží házet na
jiné. Dostává se do stavů paniky, kdy hrozí sebevražedné chování, často se v těchto
chvílích přece jen obrací na své přátele a členy rodiny s úzkostným voláním o pomoc, obvykle však pouze formou žádostí o peníze.
Patologické hráčství je charakterizováno třemi základními psychologickými aspekty:
> neschopnost odolat impulsu, pokušení, přestože dotyčný ví, že jeho jednání je nežádoucí, nedokáže odolat hře a také v ní není schopen přestat;
> uvědomované napětí, předcházející tomuto jednání, které dotyčný nedokáže snížit
jinak, než tak, že začne hrát;
> hraní je spojeno s pocitem uspokojení; gambler prožívá příjemné vzrušení, jehož
intenzita je přímo úměrná výši hazardu, riziku ztráty.
Při častém opakovaném a dlouhotrvajícím hraní může dojít k nežádoucí neuroadaptaci
na nový významný zdroj odměňování, v rámci dopaminového systému centrální nervové
soustavy. Zjednodušeně řečeno: zdroj závislosti, hra, navodí silný a příjemný účinek, že
člověk jej touží opakovat. Po určitém čase už žádný jiný vnější podnět než hraní nedokáže
znormalizovat produkci dopaminu. I tímto mechanismem dochází ke změnám v motivačních systémech hráče a postupně se zájmy hráče zúží jen na hraní.
Cit.: PhDr. P. Vejrosta & P. Verosta
Pokud se u jedince rozvinula porucha patologického hráčství, jsou již změněny biochemické interakce v centru cravingu v mozku postiženého. Bažení je shodné se závislostmi
na užívání tabáku, alkoholu, pervitinu či kokainu. Gambler nemůže přestat sám, je téměř vždy odkázán na odbornou léčbu, dlouhodobou hospitalizaci v psychiatrické léčebně
a pomoc blízkých; úspěšná léčba ambulantní je spíše výjimečná.
Cit.: www.obcaneprotizavislostem.cz
Odborníci ještě nejsou zcela zajedno v tom, jestli je účelné popisovat kariéru patologického hráče jako třístupňovou (výherní fáze, fáze proher, fáze rezignace) nebo jako
pětistupňovou, shodují se však v tom, že sociální okolí podceňuje a přehlíží právě tu fázi
vývoje závislosti, v níž se hráč závislým postupně stává a v níž je naděje na zastavení
sebezničující spirály ještě poměrně vysoká. 				
Cit.: Rada Iustitia et pax při České biskupské konferenci
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KDYŽ JE VŠUDE TMA
TYPOLOGIE PATOLOGICKÝCH HRÁČŮ
Věděl, že je zle. Venku svítalo a Michalovy myšlenky byly černé jako tma, ve které se šoural
domů. Bylo mu do pláče. Nevěřil, že se to může stát. Tolik peněz. Proboha.
„Jsi idiot!“, křičel do sebe a proklínal každý okamžik, který tam strávil.
„To není pravda!“, potřeboval vrátit čas.
„To nemůže být pravda!“, přesvědčoval sám sebe, aby skutečnost proměnil jen ve zlý sen.
„Do prdele!“, musel si ulevit nahlas. Ulice byly ztichlé, čerstvě napadaný sníh křupal pod
nohama. Michal nevnímal tu nevšední lednovou krásu. Před očima mu ještě blikaly všechny ty neustále se opakující, donekonečna točící se obrázky, v uších hučelo a mozek bil na
poplach s jedinou otázkou: „Kde vzít peníze?“ Nejraději by teď všechno někomu vypověděl, vyzpovídal se ze svého utrpení, které ještě před pár hodinami nazýval radostí a nadšením. Cítil se pod psa. Víc než pod psa.
Veronika seděla s rukama v dlaních a počítala, co všechno se má zaplatit. Nikdy nebyla dobrý počtář, ale v této posmutnělé době to nemělo žádný vliv. Každý by se dopočítal stejného
výsledku. Složenky a upomínky začínaly mít nárok na vlastní místo. Nevěděla, jak to bez
Michala zvládnout. Co se dá dělat, když mu teď podnikání nejde?
„A nechceš půjčit?“, Lucka to myslela vážně. Bála se, aby Veroniku přitom neurazila. Ale
chtěla jí pomoct. Byla její kamarádkou už dlouho. Věděla o ní snad všechno. Prožili spolu
nádherné časy, a tolik se smály. Teď do smíchu nikomu nebylo. Už dlouho. Viděla, jak se
Veronika trápí. Přitom ji znala jako silnou ženskou, která si vždycky věděla se vším rady, to jí
Lucka záviděla už od té doby, co se poznaly. Je tak těžké se dívat na někoho, kdo je smutný,
chtít ho rozveselit a nevědět jak. Lucie by se vydala do posledního halíře, přitom moc dobře
znala výši svých finančních možností.
„Přestaň!“, Veronika se snažila probudit svou oslabenou sílu, „sama máš tak akorát, abys
vyšla!“, připomněla přítelkyni, jaká je realita.
„Dva tisíce bych ti mohla půjčit!“, vítězně pokračovala ve svém tažení s představou o záchraně své blízké a počala hledat odloženou kabelku.
„Jsi hodná“, skoro šeptem pronesla Veronika k Lucii a před očima se jí promítaly obrázky
nezaplacených účtů za desítky tisíc. S takovou je brzy vyhodí z bytu. Byla si jistá, že něco
udělat musí. Nevěděla co. Neznala pravou skutečnost.
„Budu ráda“, rezignovala na naléhavou Lucčinu nabídku a peníze pečlivě uschovala. Aspoň
může něco nakoupit. Složenky musí počkat. Ale něco udělat musí.
„A co mám dělat?“, Michal zvyšoval hlas. Byl nervózní a nevěděl, co své ženě říct. Historky
o nezdařeném podnikání a nových záměrech, které neuspěly, mu docházely. Stále žil v domnění, že tohle ustojí. Přece není možné říct nejbližším, že peníze ještě ráno byly a večer už
nejsou. Jeho vinou. Přiznat se k takovému šílenství. Byl by to konec. Tolik se bál. Ani trochu
ho nenapadlo, že se zbaběle bojí sám o sebe. Věřil, že jeho chvíle přijdou. Zvládne to. Musí.
Ale nikdo se nesmí nic dozvědět. To je základ.
„Neboj! To zvládneme.“, obrátil svůj zájem na Veroniku. Bylo jí do pláče. Byla zoufalá.
„V pátek bych měl dostat nějaké peníze.“
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Když to čtu, bolí mne žaludek. Netušila jsem, že k tolik vzdálené minulosti mám furt tak blízko.
Jako by to bylo včera. Byly to pro mne těžké chvíle. Nebyly to dny, ani měsíce. Byly to roky.
Vzpomínám na to velice nerada. Mám strach, aby se už nikdy nic takového neopakovalo.
Možná, kdybych tenkrát věděla, jak to ve skutečnosti opravdu je. Ale kdyby, jak už zde bylo
řečeno, je k ničemu. Nikam nás neposouvá, možná nás ospravedlňuje a ulehčuje našemu
svědomí. Nic špatného jsem neudělala, a přesto se mnoha lidem dnes dívám do očí s pocitem provinění a smutku. Michal byl můj manžel, otec mých dětí, má domnělá životní opora.
Každému se občas v životě nedaří. Snažil se, jak nejvíc uměl, pracoval od rána do večera, aby
vydělal. Měsíce klidu a porozumění se střídaly s těmi opačnými. Jako na houpačce. Měla jsem
ho ráda a začala jej nenávidět.
Uzavíral jsem se čím dál víc do sebe. Můj svět se měnil, ale já jsem to tenkrát neviděl. Přece
jsem tvrdě pracoval, pro zákazníky jsem zůstával stále spolehlivým dodavatelem, mé nové aktivity byly úspěšné, vydělával jsem a rodina fungovala. To, že jsem byl doma stále méně, jsem
přecházel dostatečnými výmluvami o nezbytnosti svých úkolů a nezastupitelnosti. Nechápu,
jak se mi dařilo tak dlouho své hraní držet v tajnosti. Všichni kolem mi pomáhali. Půjčovali
peníze. Netušili, že mi pomáhají do hrobu. Byla to velká chyba a trvalo dlouho, než svůj omyl
pochopili i ostatní. Prostě už jsme takoví. Máme to v sobě zakotveno. Vygenerováno. Zakódováno. Pomáhat bližnímu svému. Chceme, aby nám ostatní důvěřovali, pracujeme na své
maličkosti každý den a na oplátku očekáváme stejný přístup od těch, co nás doprovází. Máme
se navzájem rádi, milujeme se a je to to nejkrásnější, co nás může potkat. Něco mnohem
důležitějšího než peníze. Něco vzácnějšího než všechny poklady světa. Tak jak je možné, aby
se něco takového mohlo stát?
Zvrácené vzory myšlení hráčů jsou dalším často uváděným symptomem v rozšířené klasifikaci chorob: Extrémní význam peněz; soutěživost a neklid; přehnaná potřeba společenského uznání; tendence k posedlosti prací; častý výskyt psychosomatických návalů stresu.
Vytvoření závislosti je komplexní proces, který je ovlivněn několika faktory. Z nich nejdůležitější jsou silná porucha sebehodnocení (narcismus), narušené vztahy, nepravidelné
nabuzení.
Cit.: http://cs.pokerstrategy.com
Ačkoliv by se mohlo zdát, že u gamblerství jde v první řadě o zisk peněz, ve skutečnosti
se jedná o jakýsi úhybný manévr, který má gamblera vyvést z frustrujících pocitů nebo
frustrujících situací. Smyslem tedy často není zmnožit jistou sumu peněz, ale vypořádat se
s pocity vnitřní nerovnováhy, které jsou spojeny s prožitky marnosti, prázdnoty, hlubokého smutku nebo s pocity odcizenosti.
Cit.: PhDr. Z. Košatecká, 2012
Odborníci Chvíla a Nyklová (1994) se shodují v tom, že neexistuje modelová hráčská osobnost, lze však v osobnostních charakteristikách hráčů konstatovat vyšší četnost specifických rysů. Je to emoční instabilita a nezralost, nedostatek frustrační tolerance, proměnlivost postojů, nezdrženlivost, snaha odkládat řešení, nedostatek pevných vnitřních norem
s nedbalostí a lehkovážností. Často je problematický vztah k opačnému pohlaví projevující
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se v ambivalenci až zábranách v sexuální interakci nebo závislosti na ženě. Chvíla (1996)
uvádí následující typologii patologického hráče:
Typ A: je charakterizován výraznou snahou zopakovat si hazardní jednání, znovuprožití
hráčské zkušenosti s rostoucí potřebou finančního vkladu do hry a stupňování prožitků
a nezastaví se ani před nezákonnými činy, jak získat další finance na hru. Jedná se o sociálně narušeného jedince s osobnostními rysy nezdrženlivosti a sociální maladaptace.
Typ B: má nejvýrazněji vyjádřenou potřebu útěku od reality ke hře, hledá náhražku své
úzkosti, pocitů viny a nedostatečnosti ve vztahu k okolí. Nedokáže se k problému přiznat,
lže a snaží se problém zakrýt. Předpokládá pomoc a převzetí odpovědnosti za své prohry
svými blízkými. Tento typ inklinuje k neurotickému řešení problémů, je zvýšená nejistota
v sebehodnocení.
Typ C: má nejvíce vyjádřenou neschopnost kontrolovat hru, projevuje se podrážděností
při myšlence či snaze o ukončení hraní, považuje hru za svou potřebu, které se nemůže
zbavit a nepřipouští si výrazný sociální dopad, izolaci a ztrátu společenského statutu. Jedná se o typ s výraznou toxikomanickou dispozicí a kompulzivitou v řešení situací.
Cit.: www.gabrielangel.estranky.cz/clanky/psychologie/muhlpacher-zavislosti.html
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MUSÍME SI POMÁHAT
SPOLUZÁVISLOST
Michal netrpělivě popocházel před spořitelnou. Cítil úzkost a podivné bušení srdce, tep
se zrychloval. Měla tu už být. Kde, sakra, je? Čas se stával poslední dobou jedním z jeho
největších protivníků. Zapálil si další cigaretu.
„Ahoj!“, ozvalo se za jeho zády, když jí vyhlížel z opačného směru. Prudce se otočil a odpověděl na pozdrav. Měl strach, aby si to od včerejška nerozmyslela. Byl by to velký problém.
Michal se necítil ve své kůži.
„Můžeme?“, stroze se zeptal své starší sestry. Tolik byl nedočkavý.
Monika byla vždycky jeho andílkem strážným. Už jako holka brala svého mladšího brášku
pod ochranná křídla a byla jeho věrnou kamarádkou. Byla s ním snad u všech jeho dobrodružství a lumpáren, učila ho, aniž by vyučovala. Michal a Monika patřili k sobě, ačkoliv
už dávno měl každý z nich svou vlastní rodinu. V té jejich dětské bylo moc fajn a hromady
navršeného sněhu před chodníkem jim možná připomnělo tu nádhernou bezstarostnost
dávných zimních večerů. Dnes bezstarostně nevypadal ani jeden z nich. Monika vypadala
nevyspale, Michal se tvářil jako zoufalý podnikatel, který má jediný úkol: zachránit svou
zchudlou živnost. Nápad na další půjčku se ocitl na hranicích své realizace. Za chvíli si může
odnést padesát tisíc. Možná si neodnese nic. Znovu se podíval na Moniku, aby zjistil, jak
se věci mají. Trvalo mu dlouho, než ji přemluvil, aby se ujala role ručitele a teď tu před ním
stála, schoulená do svého kožíšku a do smíchu ji nebylo. Probděla snad celou noc. Přemýšlela, zda to má udělat nebo ne. Brácha potřeboval pomoc. Jednoznačná záležitost. Tady neexistuje záporná odpověď. Ale co Zdeněk? Její muž by s tím nesouhlasil. Měl Michala rád,
ale není blázen, jak sám v podobných situací občas podotýká. Byla to podivná noc a ještě
podivnější rozhovor mezi tolika stranami jediné mince.
„Měla bys to říct Zdeňkovi!“, nabádala moudřejší z poradkyň.
„Nikdy by to nedovolil. Znám ho.“
„Michal na mě spoléhá. Slíbila jsem mu to.“, dorážel jakýsi pocit zakořeněné odpovědnosti.
„A co když tu půjčku pak nebude splácet?“
„Bude. Proč by nesplácel?“, rychle se přidala na Michalovu stranu.
„Nikdy jsem Zdeňkovi nelhala!“, pokračoval nekonečný monolog.
„Tak mu nic neříkej!“
„Tobě se to řekne!“
Její rychlá rekapitulace dnešní noci Moniku zastihla znovu. Stojí před budovou nejstarší
banky ve městě a je pouze na ní, zda udělá krok dovnitř. Zdá se, že mráz je ještě silnější než
zrána. Konečně se odhodlává a otvírá těžké dveře s pozlacenou rukojetí.
Michal vstupuje za ní.
Za hodinu si ponese hotovost, která mu dovolí splatit tu nejakutnější hrozbu provalení
a ještě stačí udělat radost Veronice. Nálada se obrátila o sto osmdesát stupňů.
„Ahoj Niki!“, oslovoval ji tak běžně, když se mu dařilo a cítil se spokojený, byť to v poslední
době nebylo tak časté. Lehce jí políbil a vyložil na stůl šest tisíc svého smyšleného výdělku.
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Když se na to dnes podívám, riskovala jsem vlastní vztah s manželem. Asi jsem si to ještě
tenkrát plně neuvědomovala, necítila jsem tu hloubku a význam svého rozhodnutí. Chtěla
jsem jenom pomoct bratrovi, který se ocitl v nesnázích. Bylo to hodně těžké rozhodování. Čert
ví, proč jsem se nezajímala víc. Ale copak to jde? Po bitvě je generálem každý. Zvlášť, když je
bitva prohraná a vy přežijete.
Spoluzávislost je fenomén, který nebývá brán příliš vážně. Dlouholetá laskavá péče o životního partnera nebo rodinného příslušníka je paradoxně zároveň významným momentem, který neuspokojivý stav udržuje. Spoluzávislost představuje určitý typický vzorec
chování okolí hráče a tak jako nemocný sám, jsou i oni tzv. chyceni v pasti, v uzavřeném
systému. Spoluzávislost se projevuje ve třech fázích:
> Utajování: Rodinný příslušník udělá všechno pro to, aby chování hráče neproniklo
na veřejnost, omlouvá jej. Rodina se uzavírá, ubývají přátelé, ztrácejí se kontakty.
> Kontrola: Partner se snaží dostat druhého pod kontrolu. Prozkoumávání, hlídání,
kontrolování veškerých aktivit druhého. V této fázi je velmi těžké se s partnerem rozejít. Vzrůstá pocit viny ve významu opustit nemocného, kvůli historii svazku, kvůli
dětem apod. Často se stává (především u alkoholiků), že závislost přejde na druhého partnera.
> Odmítání: Většinou po mnoha letech, rodinný příslušník již není schopen udržovat
všechny mechanismy kontroly, následuje fáze charakterizována větou „Já už takhle
dál nemůžu“. Tato fáze je (opět paradoxně) pro závislého partnera nejpříznivější
(ne subjektivně příjemná), rodina vyvíjí tlak na změnu (léčení), tzn. v počáteční fázi
rozhodování je pro závislého silným motivačním faktorem.
Cit.: Monika Plocová/Spoluzávislost
Hazardní hraní ovlivňuje celý rodinný systém. Rodina se dovídá o problému většinou až
ve fázi plně rozvinutého onemocnění. Snaha blízkých zvládnout ohrožující situace vede
k ústupkům a neustálému přizpůsobování. Stabilita v rodině však může být nastolena
pouze tehdy, vystoupí-li některý člen z vleku gamblera a vyhledá profesionální pomoc.
Možnost otevřeně mluvit o problému a příležitost hledat konstruktivní řešení, znovu nabytá osobní jistota a stabilita se mimo jiné mohou stát podnětem pro změnu v myšlení
patologického hráče.
Cit.: http://gamblerství-chci-prestat.cz
Kdy se člověk vlastně stává hráčem? Odborníci by nám určitě začali přednášet o četnosti hraní, o zvyšování sázek, o opuštění stávajících pravidel a životních zásad, o stavu, kdy dotyčný
mění postoje a vlastní žebříček hodnot. A mají naprostou pravdu. Spousta důvodů už tu byla
vyřčena. Nejde to ze dne na den. Stejně jako není možné se dneska opít a zítra se prohlásit
za alkoholika. A pokud je to po odborné stránce možné, já nikoho takového neznám. Je zcela
zřejmé, že závislost se vyvíjí a nemusí se vyvinout. I když uznáte sami, že když se něco vyvíjí,
asi se to vyvine. Možná vám nevyroste mrkev poté, co dva dny ji ubíjel liják s kroupami, ale
i puberťák pochopí, že když bude chlastat každý den, kariéra alkoholika se mu vyhne jen stěží.
Snad by pomohl včasný liják s kroupami. Kdo ví.

22

Závislosti se léčí stejně. Alkoholici, narkomani, gambleři. Stejná pakáž, řekne řada z vás. Sám
jsem netušil, koho na svých cestách poznám. Kuřáci jsou akceptováni tabákovými lobby, workoholici jsou dnes pro mnohé jen humornou narážkou. Ženské, co jsou závislé na nakupování
a musí své peníze utratit stůj co stůj, chlapi, co musí odkládat vše, co jim přijde pod ruku, lidé,
kteří si chtějí po ránu vyčistit zuby a dokážou to až za pár hodin. Závislost je jen jedna. Jen
příjemci jsou různí.
Zkusili jste si někdy položit otázku, jak se dá poznat, že je člověk závislý? Jak a kdy poznám
alkoholika? Jedna z nejčastějších hospodských diskuzí. Alkoholik pije hned, jen co vstane. Alkoholik musí vypít aspoň deset piv denně. Ten pije furt. Tolik nesmyslů pohromadě při stole
štamgastů. Každý z nás pozná alkoholika, ale až po čase. Zkuste si říct, že dnes si pivo nedám.
A před spaním udělat revizi. S narkomany, feťáky, je to ještě obtížnější. Jednoduchá reakce každého laika nabízí pohled na rozpíchané ruce, nepřítomné pohledy, špatný zjev. Znám
spoustu lidí s nepřítomným pohledem, špatným zjevem, co nosí dlouhé rukávy. Kupodivu to
narkomani nejsou. Mám kamarádku, která přišla o svou dceru. Že by nepoznala, že je závislá?
Kdy se člověk stává závislým na drogách? Je to v četnosti braní nebo ve výši dávky? Každý
z nás narkomana pozná. Po čase. Často pozdě. Bohužel. A co gambler? Poznáte ho? A jak?
Když chodí do herny dvakrát týdně? Nebo třikrát? Když prohraje sto korun nebo sto tisíc? Co
když je sto tisíc pro někoho jako sto korun pro druhého? Ano, je přirozené, že pokud svého známého uvidíte každý večer sedět u bedny, asi to bude závislák. Dovolím si ale malou poznámku.
Pokud ho tam uvidíte sedět každý večer, jste na tom stejně. Nepomůžete mu. Budete mít práci
sami se sebou. Jediné, co by to mohlo změnit, je, že jste zaměstnancem jeho oblíbené herny.
V jiném případě víte to samé, co já. Akorát ještě hrajete.
Přemýšleli jste někdy o tom, zda je hráčem někdo z vašich blízkých? Pokud vás to někdy napadlo se vší vážností, nebude to jen tak. Na každém šprochu, pravdy trochu, říká staré přísloví. Jestliže nejste typ úzkostlivého a přehnaně starostlivého človíčka, který vypití dvou piv
svého partnera při společné nedělní procházce považuje za podnět k léčbě nebo rodič, který
první pokus svého syna s ochutnávkou marihuany považuje za povinnost doprovodit jej k terapeutovi, pak je ostražitost na místě. Vaše podezření má příčinu. Pátrejte po ni. Třeba bude
příčina jinde. Nevadí. Pravda je důležitá. Nepovažujte to za nedůvěru. Za něco, co vám nepřísluší. Pokud máte partnera rádi. Nejde o žárlivost, nejde o nic, co by vám nebo vašemu protějšku mělo uškodit. Ptejte se. Mluvte. Mějte otázky. A lpěte na odpovědích. Buďte důslední.
Nebojte se jich. Nenechte se opít rohlíkem. Možná se ztrapníte. Je to to nejmenší, co můžete
ztratit. Každá láska vydrží tolik, co sama snese. Zjistit pravdu, i kdybyste se jí báli sebevíc, je
jedinou cestou, jak zjistit, zda objekt vaší pozornosti nezápasí s větrnými mlýny. Jinak hráčství
nepoznáte. Hráč je člověk jako každý jiný. Ve vašich očích budou stále stejní, pokud je tak
budete chtít vidět.
A pokud se ptáte, kdy? Kdy to mám udělat? Kdy mám pátrat, ptát se a zjišťovat skutečnost?
Je to jednoduché. Když se váš miláček stává hráčem. To je správný čas. Pokud jej milujete,
poznáte to. Něco se ve vašem životě mění. Něco je jinak. Nezdá-li se vám cokoliv, bojujte o to,
co vám patří. Všemi prostředky. Věřte vlastnímu úsudku. Vlastním pocitům. Srdce vám samo
napoví. Pokud vám za to váš vyvolený stojí, dejte do toho všechno. Možná vás opustí, možná
jej opustíte. Všechno je lepší, byť se vám to nezdá. Nelíbí se vám to. Nechcete se s tím smířit.
Jen tak pomůžete hráči. Jen tak se k vám milovaný vrátí. Možná to bude trvat. Možná to bude
moc bolet. Možná zůstanete sami. Nevrátí se. Nehrajte si na život, na který si už někdo hraje.
Máte ten svůj.
23

KDYŽ LEŽ VYHRÁVÁ NAD PRAVDOU
PORUCHY SEBEOVLÁDÁNÍ
Zvonek vydával strašný zvuk. Přerušovaně vyzýval majitele bytu už dobrých pět minut. Michal se choulil na zemi v rohu předsíně a snažil se myslet. Bylo sedm večer a kdesi uvnitř
zesláblého těla se všechno svíralo strachem a zoufalstvím. Přemlouval sám sebe ke klidu.
„Běž se podívat, kdo to je!“, nabádal svoji neschopnost vstát. Srdce buší stále víc, kašle na
povely svého vládce. Jediné, po čem touží, je schovat se před celým světem. Bude-li dostatečně sedět tiše, host odejde s nepořízenou. Přece nemusí být doma.
„Přijde příště!“, Michalova mysl věděla o blízké budoucnosti.
„Já vím, ale co mu mám říct?“, ptal se sám sebe, přitom netušil, kdo zvoní.
„Řekni mu pravdu!“, křičel zbytek rozumu ze všech sil.
Marně. Opakované zvonění jen stupňuje nesnesitelné napětí. Michal se sklopenou hlavou
probírá všechny možnosti, o kterých v tuto chvíli ví. Je jich tak žalostně málo. Otevřít a říct
věřitelům, že všechno prohrál? Na rovinu. Takhle to přece vždycky dělal!
„Nesmysl! To je sebevražda!“, přesvědčoval ho ten šílený strach, co cítil. Nikdo by tohle
nevzal jako důvod jeho insolvence.
„Tak otevři a řekni jim, že to vrátíš!“, nabízela se smírnější varianta.
„To už jsem zkoušel!“, odmítnutá možnost si zakládala na vlastní zkušenosti.
„Budou chtít vědět, do kdy!“, Michal už tohle dobře znal. Neuměl říct žádný termín. Žádný
neznal. Jediná pravda, co mu zůstala. Včera se snažil vysvětlit Honzovi, že nic nemá a neví,
kdy bude mít. Nevěřil tomu. Jako tvrdohlavý mezek ho zajímalo jediné. Kdy dostane zpátky
své peníze. A možná to nezvoní Honza, možná je to pan Muller. Měl mu vrátit půjčku už
před měsícem. Třeba se snaží dozvonit Ivan. To by bylo ještě horší.
„Co bych mu měl říct?“, Michal hledat logické vysvětlení.
„Už v pondělí jsem se mu sliboval, snad potřetí, že do pátku peníze budu mít. A teď už je
sobota a já se ani neozval. Jediné, co bych mu řekl, že pro něj zase nic nemám.“, promítal si
svou černou filmotéku před zarudlýma očima.
Zvonění neustává. Bije jak na poplach.
„Prosím, nechte mě!“, Michalovo zoufalství nezná konce.
„Já fakt nevím, co mám dělat!“
Byly to hrozné chvíle. Nejhorší na tom bylo, že jsem si myslel, že o tom nemůžu s nikým mluvit.
Strach v podobných momentech brzy vystřídala touha po hře. Bylo to jako ve vlnách. Hlavním
pohádkovým motivem se stávala nutnost výdělku. Hlava si namlouvala, že už nejde ani tak o zábavu jako o povinnost vrátit půjčené peníze a zbavit se věřitelů. Byl to začarovaný kruh, blud.
Přestával jsem řídit svůj skutečný život. Okamžik, kdy všechno vyjde najevo a můj svět se zřítí
nadobro, byl na spadnutí. Bál jsem se ukázat ostatním svou pravou tvář, svou slabost, nedokonalost a zklamání. Považoval jsem veškeré své chování za vlastní životní prohru. Byl jsem věrný
dávnému heslu sexuologa, doktora Plzáka: „Zatloukat, zatloukat, zatloukat“. Možná, že v oboru
manželské nevěry má pan doktor pravdu. Nevím. Ale v mém případě to byl největší omyl.
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Jednou z častých otázek je: „Proč závislý pokračuje ve svém jednání, i když mu z vnějšího pohledu škodí?“. Může se to jevit jako neschopnost sebeovládání, jako absurdní neschopnost odhadnout důsledky svého jednání, jako neochota se sebou něco dělat, jako
hloupost, jako šílenství. Jedná se přitom o komplexní souběh několika faktorů. Závislost
má bio-psycho-sociální základ, a tak se všechny tři složky uplatňují určitou měrou i na
jejím udržování.
Biologická dimenze – podobně jako u jiného závislostního chování, dochází při hraní ke
změnám v neurochemismu mozku působením transmiterů jako jsou dopamin, serotin,
noradrenalin a další. Tyto změny vyvolávají iniciální pocity vzrušení a euforie. Při opakovaném prožívání těchto pocitů se tento způsob jejich navození dostává do popředí
před dalšími. Je to jednoduše dosažitelná a rychlá cesta. Souběžně s tím se při častějším
hraní jako přirozená a navazující reakce dostavují opačné dlouhodobé pocity nervozity,
podráždění, úzkosti a špatné nálady. Nejsnazším způsobem, jak jim uniknout, je jít hrát.
Psychologická dimenze – závislé chování je funkční obrana proti nesnesitelnému vnitřnímu napětí. Závislí mívají často problém v sebeuvědomění a analýze prožívaných pocitů,
které jsou příliš zaplavující. Ve svých počátcích může být hraní vnímáno jako dobrý způsob řešení momentální situace („jsem v napětí, ve stresu, potýkám se s nudou, a tak si
na chvilku zahraju, odpočinu, uvolním se“). Jedná se tak o běžné adaptivní chování, které
se postupně vymkne hráči z rukou. Závislý se prostřednictvím své závislosti snaží napětí
potlačit, vytěsnit, vyrovnat se s ním, nebo na něj alespoň nemyslet. Hráč tak hraje, aby
„zapomněl“ na své starosti, úzkost, nebo na pocity viny a studu. Mechanismem, který vše
udržuje v chodu, je vlastně provizorní uspokojení běžných lidských potřeb. V tomto případě hlavně potřeby vědomí vlastní hodnoty, sebeocenění, důležitosti pro druhé apod.
Pocity méněcennosti a sebeprožívané nízké hodnoty se v závislém chování kompenzují
přeceňováním vlastních možností a vlastního já.
Sociální dimenze – vztahy závislých jsou často komplikovány mylným vzájemným očekáváním, nedostatečnou komunikací, nebo nevhodnými komunikačními strategiemi.
Samozřejmě můžeme hledat prvotní příčinu v potížích v orientaci ve vlastních pocitech,
v porozumění příčinám vlastní nespokojenosti nebo frustrace, ovšem ve vztahu s druhými se tyto potíže dále násobí a vzájemně umocňují. Partneři často očekávají od druhého,
že se do nich vcítí víc než je možné, a proto své potřeby vůbec nevysloví. Po neúspěchu
a neuspokojení svých potřeb jsou vyslovovány požadavky způsobem, který není partnerský a rovnoprávný, ale třeba útočný a vyčítavý. Vzrůstající napětí v rodině a neúspěšná
komunikace o něm je běžným činitelem, který u závislého vyvolává stres a podněcuje
opakovaně k úniku, k hraní.
Cit.: MUDr. P. Nevšímal, Magdaléna, o.p.s.

26

PŘÍLEŽITOST DĚLÁ ZLODĚJE
RODIČE A DĚTI
Mlčky odemknul hlavní dveře a rychle vyběhl pár schodů do 1. patra. Zdálo se, že dům byl
prázdný. S tím nepočítal. Chtěl poprosit mámu o další pomoc. Vůbec nevěděl, co jí poví. Byly
to ty nejhorší okamžiky, které znal. Vlastní mámu na důchodě žádat o peníze. Jak nedůstojné a sprosté. Ale důležitější než všechno ostatní byly ty blbé peníze. Potřeboval je. Musel
si něco vymyslet. Už delší dobu věděla, že něco nefunguje. Možná se bála zeptat. A Michal
odmítal ke své vášnivé bolesti cokoliv říct. Sám od sebe. Bylo mu to hloupé, proti srsti, ale
uvnitř to křičelo a volalo po jediném řešení. Jediná možnost, která ho zachrání. Peníze.
Na malou chvíli se usadil na kuchyňské židli a zvažoval své možnosti.
„Počkej, za chvíli přijde. Třeba šla jen nakoupit.“, nabízel sám sobě varianty, které přicházely v úvahu.
„Nebo odjela na chatu“, kapka nejistoty ukápla na jeho už tak nejisté chování.
Michalova maminka byla podruhé vdaná. Jeho otec zemřel, když se vrátil z vojny. Chyběl
mu. Možná kdyby tu byl, dal by mu přes hubu nebo by udělal něco jiného, co by ho probudilo. Ale není tu. A nikdy už nebude. Byl s tím smířený. Nikdy spolu neměli k sobě kdovíjak
blízko, ale měl ho rád a nosil jej ve svém srdci i po jeho smrti. O to možná bylo těžší otravovat vlastní mámu. Věděl, že mu pomůže. Vždycky při něm stála. V dobrém i zlém. Nejlepší
máma na světě.
A teď tu seděl a čekal, aby jí ublížil, aniž by ublížit chtěl. Cítil odpor sám k sobě a zmocňovala se ho nepopsatelná touha se vším skončit. Říct někomu konečně pravdu. A ulevit si
od své bolesti.
„Nemáš čas tu čekat!“, hučelo mu hlavou z druhého břehu.
„Jinou šanci nemám!, Michal okřikl sám sebe.
„Tak se zkus podívat kolem!“, něco ho nabádalo, aby si svůj cíl našel sám.
„Nejsem zloděj!“, bránil se.
„Jenom si to půjčíš a zase vrátíš!“, byl v tom až po uši. „Nikdo to nepozná!“
„Možná, kdybych to dokázal včas vrátit“, začal Michal vážně uvažovat o cestě, která se
otvírala.
Nepřipouštěl si jiný směr. Nevnímal realitu jako ostatní. Jeho svět se ubíral jinam. To, co
kdysi mělo zcela jednoznačný význam, ztrácelo na důležitosti. Dej přednost v jízdě už dávno
bylo hlavní silnicí bez ohledu na pravou podstatu značení. Stopku ignoroval. Jako rozjetý
vůz, kterému přestaly fungovat brzdy. Jen řidič, užívajíc si rychlé jízdy, přidával plyn a spoléhal, že brzdy ještě chvíli vydrží.
Michal odpočítal svůj díl z nalezených bankovek, aby nevzal vše, co našel. Tohle bude stačit.
Musí. Problém vyřešil. Skutečnost, že si právě zadělal na daleko větší problém, nevnímal.
Byl přesvědčen, že tajnou půjčku vrátí. Nikdo nic nepozná. Fakt, že problém zůstane, i kdyby stokrát peníze vrátil zpět, byl pro něj cizí.
Stejně jako nahoru, sběhl po schodech dolů a zabouchl za sebou domovní dveře. Jedinou
změnou pro něj bylo pár tisícovek, které měl v kapse. Jinou změnu necítil. Chytil druhý
dech. Dostal novou šanci. Možná tentokrát už to vyjde.
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Vydala jsem synovi v té době spoustu peněz, platila za něj dluhy, hradila účty, aby rodina
přežila. Proto předchozí příběh není ničím jiným než hořkou vzpomínkou, jedním z mnoha
extrémů, které se staly mou noční můrou. Byla jsem nešťastná, ale daleko horší bylo, že jsem
neviděla východisko, jak mu můžu pomoci. Slovo „gambler“, které mi do té doby nic neříkalo,
jsem poznala, až když se přidávalo k němu. Vlastnímu synovi. Dlouho jsem nechtěla připustit,
že tomu tak je, stále jsem jeho chování omlouvala. Byla jsem z toho nešťastná. Dozvídala jsem
se od svého okolí, že si půjčuje peníze, které nevrací. Pravdivé odpovědi na své otázky jsem nedostávala a zjišťovala, že mi lže. Moc mne trápilo, jaký dopad to mělo na jeho rodinu. Snažila
jsem se pomoci alespoň dětem, uhradit složenky za nezaplacený nájem, elektriku, nakoupit.
Co šlo. Cítila jsem potřebu aspoň něco zachránit. Člověk nemůže být lhostejný k tomu, koho
má rád. A já ho mám ráda. Jsem jeho máma.
Myslím, že být mámou je to nejkrásnější na světě a být zklamána vlastním dítětem, naopak
to nejhorší. Ať jste v jakémkoliv věku, prožíváte s ním každou jeho radost a bolest, o které víte.
Chráníte ho vlastním tělem. Jste schopni obětovat cokoliv, aby vaše dítě bylo zdravé, šťastné,
spokojené. Můžeme obětovat i život, pokud se k něčemu podobnému rozhodneme, ale důležitější je uvědomit si, že každý z nás žije svůj život. Má na něj právo. Má právo být šťastný ve
svém životě. A nemá žádnou povinnost vůči druhým. Ani ke svým dospělým dětem. Mají svůj
život. A my nemáme sebemenší povinnost jim jej zachraňovat. Funguje jen a jen láska. Někdy to možná navenek nefunguje. Nemluvíte spolu, nestýkáte se, neudržujete žádný kontakt
se svými rodiči. Každý má svůj vlastní život. Má na něj nárok. Přesto je společný a spojený.
Můžeme trhat ze všech stran, tu pavučinu jen tak nerozpleteme. Moje máma možná dodnes
neví, co skutečné gamblerství znamená, ale ví moc dobře, co to obnáší. Věří v jediné, co už
tu zaznělo. Že se poučím z minulosti a už nikdy nebudu působit takovou bolest, jakou musela
zažít. Já taky. Mám ji moc rád.
Už na začátku své chorobné vášně se hráč často dopouští velkého omylu. Domnívá se
totiž, že kdyby vyhrál mnoho peněz, druzí by ho měli automaticky rádi. První chybou ve
vztazích mezi partnery je stupňování konfliktu, druhou pak stažení se do sebe a vyhýbání
se druhému. Patologické hráčství nemá jednu, ale mnoho příčin. Hráč sotva může za to, že
automaty jsou už pomalu na každém rohu. I to je jedna z příčin jeho problémů, ale určitý
podíl na svých potížích ovšem má. A hlavně záleží hodně na něm, jestli si problém přizná
nebo jestli se bude ještě nějaký čas konejšit naivními sny o výhře. Pro zachování vztahu je
potřeba přiznat svůj podíl na problémech rodiny, a nabídnout nějaké řešení, které dává
perspektivu. Převzetí odpovědnosti je první krok. Tím druhým je změna chování. Je to tedy
něco velmi konkrétního, co člověk udělá nebo naopak dělat nebude.
Cit.: MUDr. Nešpor, 1999
Začalo to nenápadně. Ani jsme to nezaznamenali. Syn si začal vymýšlet různé historky,
kterým jsme věřili. Stále častěji byl bez peněz, neustále nás žádal, abychom mu půjčili,
vypráví žena, která má syna gamblera. Syn se změnil. Neustále lže. Začal krást v rodině.
Nemůžeme si doma nechávat cennosti, musím schovávat peněženku. Jsme doma a musíme si věci neustále střežit. Chodí do práce a sám přiznává, že má neustále nutkání chodit
do herny. Nejprve jsme ho vyhodili z bytu, pak jsme mu platili ubytovnu. Zařídila jsem i to,
aby peníze z výplaty chodily na můj účet. Zaplatila jsem všechny nutné poplatky, zbylé
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peníze jsou ale jeho. Nelze mu je brát. Jenže on je utratí v automatech a pak nemá ani na
jídlo. Vygradovalo to do té míry, že si na nás vyžadoval peníze. Pokud mu je nedáme, tak
se zabije. Zpočátku jsme mu je dali, aby byl klid. Nejhorší to bylo, když všechno prohrál.
Často jsme s manželem čekali v autě na ulici, až přejdou jeho záchvaty. Syn se s manželem
pohádali, vzali se pod krkem. Syn chodil po bytě s kudlou, spolykal prášky. Policie a záchranka byla každou chvíli u nás. Je to stresující, říká žena. Přestat s gamblerstvím není
o vůli, je to nemoc. Ti lidé se musí léčit, syn to ale odmítl.
Cit.: www.denik.cz/ustecky-kraj

29

TAK DLOUHO SE CHODÍ SE DŽBÁNEM PRO VODU
VÝZNAM LIDSKÝCH POTŘEB
„Michal tady není?“, zeptala se, jako by to už před svým příchodem věděla. Nechtěla se
v obchodě moc zdržovat. Michalovu firemní polovinu neměla nikdy moc v lásce.
„Říkal, že jde na oběd.“, odvětila stroze Zuzana, která se probírala hromadou papírů. Její
černé vlasy svázané do gumičky jí dělaly starší, než byla. Michal jí kdysi nabídl zajímavou
spolupráci a ona moc ráda přijala. Po mateřské se jen těžko ucházela o práci a byla tak hrdá,
když právě ji, pan podnikatel, všemi kolem uznávaný, vzal k sobě.
„Už je pryč snad hodinu“, zabručela dost nevraživě. Posledních pár měsíců měla chuť skončit. Nemělo to žádný smysl. Obchod liduprázdný, v kase pár stokorun, výplatu neviděla už
dlouho. Sama nevěděla, co tu ještě dělá.
Veronika pokývala tiše hlavou, ani nepozdravila a vyšla do vedrem sužované ulice. Dveře za
sebou nechala otevřené. Přemítala, kam jít. Musí zaplatit elektriku nebo ji vypnou. Nic, co
by mohla vykládat jiným. Nic ke chlubení. Musela sehnat Michala.
V nedaleké restauraci bylo živo. Zahrádka obsazená do posledního místečka. Lidé se krčili
pod slunečníky, aby utekly ostrým poledním paprskům. Uvnitř skoro prázdno. Veronika se
rozhlížela, aby našla svůj cíl.
„Dobrý den!“, číšník úslužně přivítal přicházející blondýnku. Na svých pětatřicet určitě nevypadala. Vrásek přibývalo, ale Veronika věděla, že to není teď to nejdůležitější v jejím
strádání.
„Posadíte se?“, pokračoval, aniž by se při svém průchodu zastavil.
„Ne. Děkuji.“, Veronika hledala odvahu se zeptat přímo. Michal tu občas chodíval, ale netušila, že by ho znali jménem.
„Jen jsem někoho hledala.“, otřela své zpocené čelo a hlas prozrazoval její zklamání.
„Můžu nějak pomoct?“, usměvavý číšník se pokoušel navázat kontakt.
„Nevíte“, znovu hledala odvahu ke své otázce, „jestli tu nebyl pan Růžička?“
„Myslíte Michala?“, tvář se mu na vteřinku rozjasnila.
„No,“ špitla udivená Veronika a překvapená chtěla pokračovat. Nevěděla, že je tak blízko.
„Myslím, že šel nahoru.“, odvětil číšník, aniž by čekal na její otázku a vyběhl ven pro další
objednávku.
Veronika pomalu stoupala po schodech do prvního patra. Nikdy tu nebyla. Vůbec nevěděla, kam to vede. A vrchního se nechtěla ptát. Zmocňovala se jí podivná úzkost někde dole
v podbříšku, dech se jí zrychloval. Stála před vchodem s nápisem „Herna. Mladistvým do
18 let vstup zakázán.“
Na malou chvíli zaváhala, pak bez sebemenších okolků vešla dovnitř.
Michala uviděla hned. Seděl k ní zády u jednoho z automatů. Kousek dál postávali u stroje
dva cikáni a hlasitě doprovázeli svou zábavu. Sotva jim bylo povolených osmnáct. Za barem
zaregistrovala drobnou postavu servírky bez zájmu sledující nad sebou zavěšenou televizi.
Nevěřila vlastním očím. Zmocňoval se jí smutek a vztek dohromady, bezmocnost se mísila s touhou po odplatě, její síla se prala se slabostí něco rozumného udělat. Vůbec tomu
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nerozuměla. Nechápala. Na displeji svítilo přes dvacet tisíc. Netušila ani, že jsou to čísla
v korunách. Nedokázala si představit, že by to tak mohlo být.
Nechtěla věřit všem těm dřívějším narážkám a nejapným poznámkám o Michalovi, které
sem tam zaslechla nebo se k ní donesly. Často ho sama omlouvala, bránila a odvracela se
od podobných nařčení a pomluv. Bylo pod její úroveň kontrolovat a prověřovat konání
vlastního muže. Jak bláhové! Jak naivní! Veronice se hroutil její sen už dlouho. Teď bylo
dokonáno.
Ve ztichlém pokoji byla tma. Ráno vypnuli proud.
„Proboha, jak dlouho už to trvá?“, vzlykala na půl zhroucená Veronika.
„Nevím. Pět,“ Michal ze sebe tahal slova hrozně pomalu, „možná šest let“.
Její pláč přehlušil vše, co ještě nebylo vysloveno.
Měla výsostné právo odejít už tenkrát. Bylo by to řešení pro ni i pro děti. Zatím zůstávala. Věřila, že se věci změní. Věřila, že najdu tolik síly, abych věci napravil. Má předsevzetí a sliby jí stačily. Zatím. Možná měla strach zůstat sama. Kluci byli v pubertě, řadu věcí už chápali a jenom
být svědky tehdejších událostí bylo pro ně moc a moc obtížné. Navíc byli spoluúčinkujícími
v dramatu, které nemohli ovlivnit. Být divákem je mnohdy těžší než být na hřišti. Vím to dnes
moc dobře a nikdy nebudu moci největší svůj dluh splatit. Ale je to jen minulost, se kterou se
vypořádáváme každý po svém. Nezměníme ji a všechno sebeobviňování nás vede jen a jen
ke ztrátě sebevědomí a zabraňuje vést plnohodnotný život, který si zasloužíme. Všichni bez
rozdílu. V pokoře, ne úslužní. Ne s vinou, ale s vědomím své minulosti.
Když se mne dnes někdo zeptá, proč jsi od něj neodešla, asi bych mu nedala jednoznačnou
odpověď. Mohla bych začít svatebním slibem, který jsem dala: „v dobrém i zlém…“ a pokračovat historkami z červené knihovny, kterou z duše nesnáším, o neochvějné lásce a odhodlání.
Hodně ženských mi dá za pravdu, když řeknu, že odejít s dětmi od muže a nemít kam, je malé
šílenství, pokud vůbec kdy najdete k takovému kroku odvahu. Navíc se mámám všude těžko
hledá práce, pokud nejste zrovna odborník svého oboru. Já stálou práci neměla a můj výdělek
stačil pokrýt sotva to nejdůležitější pro děti. Je spousta odpovědí na vaši otázku, proč jsem
zůstala. Mnohé z nich se však časem mění. Nepřesvědčila bych vás o jejich správnosti. Ani to
nemám v úmyslu.
Výskyt problémového chování (ignorování společenských norem, negativismus, agrese,
autoagrese aj.) přímo závisí na naplňování základních životních potřeb. Pravděpodobnost
výskytu se u jakéhokoliv člověka zvyšuje, pokud nejsou naplněny základní potřeby. Každému člověku jako příslušníku lidského rodu jsou vrozeny určité potřeby. Požadavek uspokojení lidských potřeb platí v každém věku, tedy i pro dospělého jednotlivce. Zvlášť významnou roli však hraje v obdobích jeho tělesného zrání a psychického a sociálního vývoje.
Potřeby, které zahrnujeme mezi základní, jsou potřeby, které mají přirozenou povahu
a jsou spjaty s existencí jednotlivce jako lidské bytosti. Proto o nich musíme uvažovat jako
o skutečnostech, které patří k závazným. Abychom je znali, musíme je studovat, a měli
bychom je respektovat. Respektovat základní lidské potřeby neznamená vycházet vstříc
jakýmkoliv požadavkům a přáním jednotlivce – jde zde o ty potřeby, jejichž uspokojení
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má na zdraví a hodnotný způsob života člověka vždy pozitivní vliv. Základní lidské potřeby
mají univerzální charakter. Jsou společné všem. Bez ohledu na věk, bez ohledu na rozdíly
v jejich příslušnosti k určité rase, etniku, kultuře, náboženství. Univerzalitu lidských potřeb
se podařilo vystihnout americkému psychologovi Abrahamu Maslowovi (1970). Mezi základní lidské potřeby patří:
> fyziologické potřeby
> potřeba bezpečí a řádu
> potřeba sounáležitosti
> potřeba uznání
> potřeba seberealizace
V průběhu života mají tyto potřeby různý význam a často vyžadují, ve vazbě na aktuální
vývojovou úroveň, i různý způsob uspokojování. Jednotlivé potřeby jsou ve vzájemné interakci. Uspokojení jedné z nich může tlumit druhou a opačně. Když nějaká potřeba není
uspokojována v dostatečně míře nebo po dostatečně dlouhou dobu, dochází ke změně její
intenzity, resp. se změní způsob jejího uspokojování. To, čím se jednotliví lidé mezi sebou
liší ve svých potřebách, jsou ponejvíce rozmanité způsoby a prostředky uspokojování potřeb než jejich druh a podstata. Zatímco skladba základních lidských potřeb je společná,
mění se podoby jejich uspokojování v závislosti na věku, historickém čase a společenské
příslušnosti jedince. Respektovat individuální potřeby znamená nejen to, že respektujeme, aby byly uspokojovány v celé šíři a ve všech svých úrovních, ale také to, že musíme
prakticky poznat a respektovat osobitý způsob jejich uspokojování u každého jedince.
Efekt uspokojování základních lidských potřeb je veden principem od jednoduššího ke
složitějšímu. Maslow nejen potřeby popsal, ale zároveň je strukturoval do hierarchicky
uspořádaného žebříčku z hlediska toho, k jak složité struktuře lidské bytosti se vážou:
počínaje potřebami, které se vážou k organismu, a konče potřebami realizace osobnosti.
Chceme-li, aby došlo k pozitivnímu účinku uspokojování potřeb vyššího řádu, pak podle
tohoto principu musí být naplněny potřeby nižšího řádu. Princip hierarchicky podmíněného uspokojení potřeb však neplatí absolutně. Dospělý člověk může v důsledku toho, že
má silnější motivaci pro vyšší potřeby, uspokojovat tyto bez potíží, aniž má uspokojeny
potřeby nižšího řádu.
V případě, že některá nebo více potřeb není uspokojována buď krátkodobě v intenzivní
míře, nebo i v míře menší, ale zato dlouhodobě, reaguje na tento stav člověk prožitky nedostatku, nouze a omezování. Trpí a strádá. Cítí, že mu chybí předmět toho, co potřebuje,
často spojený i s postrádáním způsobu, jakým si zvykl potřebu uspokojovat. Vyspělejší
a dospělý jedinec již dovede určit a nazvat i příčinu své frustrace. Projevuje se poruchami
v oblasti emocí, poznávacích procesů, chování, komunikace a sociálních vztahů.
Cit.: http://centrumprev.sweb.cz
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MŮŽE TO BÝT HORŠÍ, ALE NEMUSÍ
ZÁKLADNÍ KROKY, JAK NEHRÁT
„Zbav se ho!“, naléhala Jitka stále důrazněji, „bude to horší a horší, věř mi“, pokračovala ve
svém kamarádském výstupu.
Veronika jen tiše poslouchala. Už si s Michalem prožila víc než dost. Za těch čtrnáct let manželství tolik krásného. Báječná rána, tiché letní večery, romantické toulky. A jak si uměl hrát
s dětmi. Byla to radost. Cítila se tak šťastná. A teď tohle. Říkal, že se na to vykašle, že toho
nechá, tak proč zase? Myslela, že je to pryč. Poslední půl rok tomu nasvědčoval. Bylo to
patrné. Pracoval sice hodně, ale byl doma skoro každý večer, trávil s nimi víkendy a veškerý
svůj volný čas. Nikam nechodil. Přestal se sice smát, často byl unavený, možná nervózní
a stále dokola vysvětloval, že něco někomu nemůže zaplatit. Byl toho plný. Ale fungoval.
Pracoval. Nikam nechodil. Doma se svítilo a pár složenek ubylo.
„Kolik ti vzal?“, Jitka zahájila postupný útok. Zná Veroniku už pár let, Michala stejně dlouho. Jako jedna z mála zůstala. Málokdo k nim dnes zašel. Návštěvy se omezily na nejbližší
příbuzenstvo. Pokud někdo zazvonil, většinou přišel jen pro peníze. Jen výjimečně neodcházel s prázdnou. Jitce v roli obětavého pomocníka a ochránce bylo dobře. Ve svých 36 letech dvakrát rozvedená, matka dvou dětí, kadeřnice na volné noze, nyní prodávala svou
zkušenost s nedokonalými chlapy.
„Tak, kolik jsi měla v té peněžence?“, zvyšuje hlas a mává černou taštičkou, ze které před
malou chvílí chtěla Veronika zaplatit aspoň symbolicky za kadeřnický výkon.
„Dva tisíce“, Veronika má na krajíčku. Je jí tak smutno. Má vztek. A neví, co s ním. Chce se
jí brečet, nadávat, bušit do zvonů na poplach, a přitom tu sedí, hlavu v dlaních, nový účes
je jí lhostejný. Stydí se a ví, že není proč.
„Dva tisíce?“, zděšeně zahřmí Jitka a svůj údiv doplňuje výčtem věcí, co by si za ty prachy
mohla koupit. Veronika neposlouchá. Nechce poslouchat. Michal znovu zradil. Ublížil ji.
Čert vem peníze. Proč mi to neřekl?
„Prosím tě, Jitko, můžeš mi půjčit stovku?“
Pamatuji si, když mi Veronika líčila, jaké má trable s Michalem a jeho hraním. Tehdy jsem to neuměla vyhodnotit, ale vzpomínám si, jak mi ukazovala, kde všude má schované peníze, aby je Michal
nenašel. Vybavuje se mi kosmetická taštička v koupelně. Tehdy říkala, že se s ním nerozvede. Alespoň ne dřív, než to překoná. Obdivovala jsem její statečný přístup a obdivuji ho dodnes. Měla jasno
v tom, že někdo musí živit děti. Možná zocelená řešením dlouhodobých problémů dodávala sílu
i mně, k překonání problémů mých vlastních. Vkrádají se mi slzy do očí, když o tom teď, po letech,
píšu. Vzpomínky jsou pořád silné. Ti chlapi vůbec nevědí, kolik my, ženy, dokážeme obětovat, a jak
umíme zmobilizovat své síly. Veronika byla můj vzor. Na dlouhá léta, na která jsme se odloučili.
Základními kroky pro vytvoření podmínek k návratu do běžného života jsou:
> Nenosit s sebou peníze, pouze minimální kapesné pro nutné výdaje
> Odložit platební karty, v krajním případě i doklady, kterými je možné si zajistit peníze
> Nenavštěvovat místa, kde je předpoklad výskytu herních strojů
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> Vyloučit kontakt s prostředím a lidmi, kteří by mohli ohrozit rozhodnutí nehrát
> Vytvořit si denní režim, naplánovat různé aktivity
> Vytvořit si splátkový kalendář, domluvit se s věřiteli na splácení dluhů
Cit.: http://gamblerstvi-chci-prestat.cz
Pokud Vám hraní způsobuje zdravotní, sociální nebo ekonomické problémy, je čas zajímat se o jejich řešení a vyhledat pomoc. Následující desatero Vám pomůže odpovědět na
otázky, jak nejlépe postupovat:
> Přerušte na čas úplně hraní, vyhýbejte se místům spojených s hrou.
> Svěřte se blízké osobě nebo někomu z rodiny, aby Vám pomohl s motivací, rozhodnutím a udržením léčby, včetně řešení souvisejících problémů a dopadů. Svěřte mu
správu Vašich financí a majetku. Platí to o všech zdrojích Vašich příjmů!
> Vyhledejte odbornou pomoc: ambulanci psychiatra, psychologa nebo adiktologa.
Poctivě dodržujte léčebný postup. Pokud by lékař rozhodl o nástupu do ústavní
péče, nikdy neodkládejte nástup do zdravotnického zařízení.
> Sepište si všechny problémy související s Vaším hraním. Dluhy řešte s rozvahou,
pravdivě písemně informujte své věřitele o své nemoci a možnostech splácení. Vypracujte si splátkový kalendář tak, aby Vám zůstalo životní minimum a náklady na
bydlení a léčbu.
> Vzdělávejte se o patologickém hráčství.
> Všímejte si, co Vám způsobuje stres, zlost či nepohodu. Zjistěte, jak velká částka Vás
pálila v kapse a byla zajímavá pro hru. Tyto situace se naučte s pomocí odborníka
identifikovat a účinně řešit.
> Najděte si koníčky či sport, které Vás baví a naplňují, a kde jste mezi dobrými lidmi,
kteří nemají nic společného s hraním.
> Pracujte, odpočívejte a relaxujte rovnoměrně, v ničem se nepřepínejte.
> Pomáhejte jiným lidem a účastněte se doléčování v klubech organizovaných psychiatrickými léčebnami či setkání svépomocných skupin, nebo si najděte ve Vašem
bydlišti či okolí sociální službu, která skupinové terapie pořádá.
Cit.: www.problemgambling.cz
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NĚJAK SE TO UDĚLÁ
VNITŘNÍ KONFLIKT
Vánoce byly na spadnutí.
„Stalo se něco?“, Veronika nestačila ani odložit kabelku. Michal seděl v kuchyni. Nebylo mu
dobře. Jednou rukou na prsou se ujišťoval, že bolest, kterou pociťuje, není nic závažného.
Nejhorší ale mělo následovat. Už není jiná možnost. Musí s pravdou ven. S tímhle už mu
nikdo nepomůže. Je doma. Jediný úkryt. Jediné místo, kde cítí bezpečí.
„Prosím tě, promiň“, třesoucí hlas ohlašuje hodně špatné zprávy a Veronika je nechce slyšet. Neustupuje, její vztek a rozhořčení roste.
„Tak, co je? Ty jsi byl zase hrát?“, řve a vypouští svou stále dokola přenášející zlobu.
V ovzduší nevraživosti se řešit nic nedá. Michal to ví. Bojí se odpovědi, stejně jako se bál
vůbec začínat. Kdyby znal jinou cestu, zvolil by jí. Ruce se mu třesou, hrdlo se svírá a brání
mu cokoliv vyslovit.
„Kolik?“, Veronika potřebuje vědět, jak moc je to zlé. Je to tu znovu a nic víc ji nezajímá.
Zmatek a zděšení přebírají nadvládu nad její tolerancí. Všechno má své hranice. Michalovo
přání klidného rozhovoru je jednoznačně odmítnuto.
„Tak kolik?“, řve a musí ji být slyšet až u sousedů. Je jí to jedno.
Michal si zakrývá uši, sklopenou hlavu schovává sevřenými dlaněmi, oči zalité slzami.
„Všechno“, jeho sotva slyšitelná odpověď ničemu nepomáhá.
„Co všechno?“, Veronika hřmí stále víc.
„Nezbylo mi vůbec nic“, Michal se snaží začít od začátku. Tak to chtěl. Tak si to připravoval ještě před jejím příchodem. Vysvětlení, zdůvodnění, obhajobu, prosbu o odpuštění.
Nemá nárok. Veronika mu to nedovoluje. Bere události pevně do svých rukou. Sedá ke
stolu a s čerstvě vynuceným nádechem pokračuje ve zjišťování nejdůležitějších informací,
aby je operativně vyhodnotila.
„Půjdeš se léčit!“, chtěla být razantní a vyřešit věčná opakování jeho epizod jednou pro
vždy.
„Zaplatil jsi ten nájem?“, s hrůzou očekává alespoň něco, co jí uklidní. Jako tonoucí se chytá
poslední naděje. Nevěří, že by to tak mohlo být. Tohle ne, takhle to být nesmí. Stejně jako
Michal, který nevěří, že to tak bylo. Tohle ne, to se stát nemělo. Výčitky jsou větší, než stačí
přijmout. Jediné, co pomůže, je pravda. Tak těžká, surová a tvrdá.
„Ne“, Michal se odhodlal k odpovědi, kterou si nepřál nikdo slyšet.
„Veroniko, promiň, nějak se to udělá.“, snaží se uchlácholit svoji vlastní lež.
„Sbal se a vypadni!“
Veroničin pláč přehlušil vše, co bylo ještě řešitelné. Za okny padal sníh a nebylo kam jít.
Není to tak dávno, co jsem si začal do svého deníku zapisovat přečtené věty z knih, poznámky,
které mne zaujaly. Již dávno objevená moudra, která platí dnes a denně. Je jednoduché s nimi
souhlasit, o to těžší je realizovat je v našem každodenním životě. Ale na mé cestě se staly
důležitými pomocníky. Mám radost, když je potkám. Když poznám, že jsem je potkal. A když
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přijde doba, kdy je přestávám rozpoznávat, beru si svou „textovku“ znovu do rukou, abych si
čtením připomněl, co zapomínám. Snad mi autoři odpustí, že je neuvádím. Prostě je neznám.
Nezaznamenal jsem si jejich jména, a přesto si jejich díla velice vážím.
„Slova lidí mají jen takovou moc, jakou jim přidělíme my sami. Lidé nedokážou číst tvé myšlenky, ale vidí, co děláš.“
„Neodměňuj chování, které chceš u druhých omezit. Chovej se k druhým slušně, ale pak trvej
na tom, aby i oni se chovali slušně k tobě. Neoplácej nelaskavé chování vlídností. Nauč se
říkat, co se ti nelíbí.“
„Reagovat znamená dovolit sobě a svým činům, aby byly rozhodovány druhými lidmi nebo
vnějšími okolnostmi. Akce naopak vychází vždy z našeho rozhodnutí. Můžeme se rozhodnout,
chceme-li něco iniciovat nebo jen reagovat na vůli někoho jiného.“
„Jestliže mi někdo chce dokázat, že nemám pravdu, pak i přesto, jak suverénně svou pravdu
prosazuje, vím, že tak jedná z nedostatku sebedůvěry a pokouší se demonstrovat nadřazenost, o kterou usiluje. Pokud si člověk opravdu věří, nemá potřebu prosazovat svou nadřazenost nad ostatními a může o problémových záležitostech diskutovat na základě vzájemné
rovnosti. Všichni jsme rovnocenné bytosti a pravda či nepravda s tím nemá co dělat.“
„Závislost na ostatních neznamená, že lidé nebo osoba, na nichž jsme nějak závislí, mají právo
za nás rozhodovat. Přijetí a převzetí odpovědnosti za to, jak žijeme svůj život, aniž bychom
dovolili ostatním, aby za nás rozhodovali, je klíčovým momentem při rozvoji naší sebedůvěry.“
„Zavržení skutku neznamená zavržení toho, kdo jej koná. Nenávistí vůči němu se ničeho nedosáhne a podněcuje další destruktivní skutky. Je nutné rozlišovat mezi skutky a tím, kdo je
koná.“
„To, jak někdo něco řekne, je stejně důležité jako to, co řekne. Slova vyjadřují základní sdělení,
tón hlasu, výraz tváře a gesta vyjadřují, jak prožíváme to, co říkáme, i náš vztah k druhé osobě. Je důležité, zvlášť při možném konfliktu, uvědomovat si význam toho, jak se vyjadřujeme.“
„Reagovat znamená dovolit sobě a svým činům, aby byly rozhodovány druhými lidmi nebo
vnějšími okolnostmi. Akce naopak vychází vždy z našeho rozhodnutí. Můžeme se rozhodnout,
chceme-li něco iniciovat nebo jen reagovat na vůli někoho jiného. Reakce obvykle odráží nedostatek sebedůvěry a často podvědomou touhu být závislý na ostatních.“
„Kdykoliv člověk pronese zevšeobecňující výrok o sobě nebo o druhých, s velkou pravděpodobností překrucuje fakta a sděluje jen velmi málo.“
„Poskytovat službu druhému je naším rozhodnutím. Nikdo nemá právo být obsluhován. Služba musí být prováděna v rámci rovnocenného vztahu.“
Byl sám. Přemýšlel, proč se to všechno tak pokazilo. Titul gamblera si nepřipouštěl. Stále se
považoval za normálního chlapa. Akorát je finančně na dně, víc než na dně. O závislosti nevěděl vůbec nic, i když se stala jeho každodenním společníkem a doprovázela jej na každém
kroku. Léčba nepřicházela v úvahu. Nemohl by pracovat. Nemohl by vydělávat. A nehrál už
pár týdnů. Ve skutečnosti nebylo, za co hrát. Chodit si někam půjčovat peníze, nepřicházelo
v úvahu. Nechtěl to. Cítil, jako by bažení po hře už nebylo tak silné. Silnější byla povinnost
peníze vrátit, ne vyhrát. Povinnost, která se tak ráda obracela v potřebu vyhrát, pokud už
peníze měl.
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„Víš, jak ti, Michale, říkají?“, připomněl si nedávná slova Zuzky, své obchodní partnerky.
Místo odpovědi tenkrát zakroutil hlavou.
„Magor!“, zdůraznila své peprné vyjádření, s gustem a chutí mu vrátit vše i s úroky.
Michalovy myšlenky ne a ne se vytříbit. Chtěl přijít na to, proč hraje. Má teď dostatek času
na to, aby všemu přišel na kloub. Veronika odešla. Odjela. Nechala mu tady kluky a šla. Prý
někdo vydělávat musí. Bylo mu smutno a chtěl se vrátit. Do dob, kdy byli spolu sami dva,
kdy byli spolu s dětmi, kdy jezdil s kamarády do lesů, kdy vymýšlel ty nejkrásnější blázniviny na světě, které se tolik líbily. Kdy nikomu nic nedlužil.
„To ty dluhy z tebe udělaly to, co jsi!“, sebelítost se zvala sama. Věděla, že jí rád přijme.
„Nemusíš mi to připomínat“, odmítal Michal téma, které ho tížilo.
„Musím to vrátit!“ Bylo to jen přání. Vzdálené na sto mil.
„Aspoň něco!“, křičelo svědomí z plných plic.
„Jak to mám asi tak udělat?“
„Zkus to!“, něco ho pobízelo k činům, které odmítal.
Zkusil se vrátit k původní myšlence. Proč hraju? Proboha, proč? Věděl, že mu to přináší jen
a jen problémy, další a další. Každá snaha o nápravu byla zbytečná. Za nápravu považoval
jediné. Přijmout peníze a vrátit. Správní chlapi své dluhy přece platí. Zkoušel to snad tisíckrát. Vzít a dát. Tolikrát vzal. A nedal. A když dal, tak jinam než měl.
Michal si nevěděl rady. Pro něj nepřípustná varianta. Všechno má řešení. Stačí přemýšlet,
vymyslet a provést. Někdy měl dojem, že zrovna v těch nejtěžších chvílích, v momentech
největšího stresu, napětí a panického šílenství mu hlava fungovala nejlépe. Vždycky z toho
dokázal nějak vybruslit. Našel dobrou duši, která mu pomohla a umožnila jít dál. Ale co to
je za cestu? Neměl v úmyslu jít po ni dál. Styděl se před Veronikou, před kluky, před mámou, před všemi kolem. Jedinou správnou cestu viděl v tom, že svou prací vydělá a jednou
všechno vrátí. Jen kdyby tomu rozuměli ostatní. Kdyby počkali pár týdnů, měsíců, let. Michal si nedělal iluze. Nepočkají. Je jim to jedno. Je jim lhostejný. Možná ví o jeho problému,
ale nezajímá je to. Proč by mělo?
„Podvedl jsi je!“, přitakala nahlas holá pravda.
„Potřeboval jsem pomoc!“, Michal se pokusil o vlastní obhajobu. Marně.
„Potřeboval jsi peníze! Ne pomoc!“, kdosi upřesňoval jeho iluzi na pravou míru.
„Běž za nimi a řekni jim pravdu!“, nabádali k jedinému řešení, které nepřicházelo v úvahu.
„Myslíš, jako promiňte, půjčil jsem si peníze, které jsem prohrál? A nevím, kdy je vrátím!?“
„Jsi bláhový!“
Michalovi hlavou přelétla vzpomínka na situaci, kdy se o to pokusil. Potřeboval to tenkrát
odůvodnit, vysvětlit, dát tomu scénář. Aby se Veronika tolik nevyděsila. Tolik ji měl rád,
a tolik se bál. Jít za těmi nejbližšími a svěřit jim své strašné tajemství bylo nepřípustné.
Nechcete ubližovat. Nechcete přidávat problémy jiným. Věříte sobě. Věříte, že to zvládnete.
Nevidíte, že oni vidí. Neslyšíte to, co oni slyší. Nechcete vidět, ani slyšet. Jste dospělý člověk
a váš občanský průkaz vás opravňuje k vlastnímu bytí či nebytí. Nejste dítě, které, když onemocní, odvedou jej k lékaři. A mnozí z vás to vyřeší acylpyrínem. Zítra bude líp.
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Psychika každého z nás se potřebuje nepřetržitě vyrovnávat s konfliktem mezi vlastními potřebami a realitou, nebo mezi vlastními protichůdnými potřebami. Proti tomu, aby
intrapsychické napětí nenarůstalo za únosnou mez, se staví do cesty tzv. „obranné mechanismy“. Běžným obranným mechanismem je například humor. Ve chvíli, kdy jsme konfrontováni s nepříjemným, nepřijatelným prožitkem, můžeme souvislostem přiřadit jiný,
absurdní význam a osvobodit se od něho smíchem.
Mají-li obranné mechanismy fungovat přesvědčivě pro nás samotné – tedy, aby nás vyvedly z neřešitelného vnitřního konfliktu, musí být současně nevědomé. Například při tzv.
„přesunutí“ vybijeme agresivní impulz na jinou, původně nezamýšlenou osobu (naštvání
na šéfa se přesune a vybije na příbuzném). Běžně známé je také „vytěsnění“, kdy selektivně zapomeneme na něčí jméno, situaci, nebo i celý časový úsek. Obranných mechanismů
je celá řada a u tak silných konfliktů, jaké jsou přítomny u závislých, se uplatňují v plné
síle. Člověk může projikovat své vlastní „špatné / nepřijatelné“ části vlastní osobnosti do
ostatních, nebo zcela popřít své nedostatky a slabosti, ač jsou pro ostatní zcela zřetelné
apod. Každý takový obranný proces ovšem něco stojí a v důsledku vede k narušení reality,
nebo třeba k omezení vlastní svobody.
Psychika tak jedná zcela automaticky a běžně mimo volní kontrolu. Závislý se nevědomě
ve snaze ochránit vlastní duševní integritu a vlastní sebeobraz čím dál víc vzdaluje realitě
a vytváří imaginární, a pro něho alespoň trochu funkční, obraz skutečnosti.
Teprve pevná, ač tvrdá, konfrontace tento proces může zastavit. Může se jí říkat „pád na
dno“, nebo „nátlak od rodiny“. Velmi často platí, že jedině sevření realitou bez možnosti
úniku, vede k akceptaci reality, k přiznání neschopnosti zvládat konflikty dosavadním způsobem a k přijetí potřeby léčby.
Cit.: MUDr. P. Nevšímal, Magdaléna, o.p.s.
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JSTE BANDA LUMPŮ, CO NA NĚ LIDI DŘOU
VÝZNAM SPRÁVNÉ ODPOVĚDI
O nemoci nikdo neuvažoval. Proč by mělo být hráčství považováno za nemoc? Prostě stačí
nehrát a je to. Chce to pevnou vůli. Nic víc. Gambleři jsou slaboši. Lůza.
„Já bych jim nedal ani korunu“, vzpomněl si Michal na krátký rozhovor, co zaslechl onehdy
v hospodě. Odhadoval, že ti pánové měli v sobě už dost piv, navíc se nikdy nepovažoval za
rasistu. Jen téma, které jej zaujalo, bylo velice blízké. Hltal každé slovo. Působilo jako ostrá
břitva.
„Dostanou tisíce na sociálce a stejně to hodí do automatů!“
„A děcka pak žebrají!“, přitakal ten druhý.
„Bičem bych je hnal!“, postarší muž si řádně ulevoval, „školy žádné, o pořádnou práci nezavadí, nic neumí a ládují to tam po stovkách!“
„Zrušil bych to!“, jeho kolega se pokoušel o radikální obrat. „Stejně je to akorát pro bezďáky, cikány a nemakačenka!“, přitvrdil ve svém přesvědčení o hráčské klientele.
„Většinou jsou to kriminálníci! Zavřel bych je. “
„Je jim všechno jedno!“, odsouhlasil výrok svého přísedícího a upil další díl ze své sklenice.
Michal si myslel úplně něco jiného. Tvrdě pracoval, ze žádné sociálky peníze nebral, chválabohu ještě žádné vězení nepoznal a hlavně mu nebylo všechno jedno. Jen nevěděl, proč
právě on patří mezi vyvolené. Změnil by to. Kdyby to šlo. Ale nejdříve musí zaplatit. Za
všechno. Byl přesvědčen, že to půjde. Svou bitvu nevzdával. Jeho minulost se stala přítomností. Budoucnost téměř neexistovala. A pokud ano, pak jedině na úrovni vědomí svých
závazků. Hlavní úkol zněl jednoznačně. Vrátit peníze. Vydělat a vrátit. Rychle. Co nejdříve.
Pak bude dobře.
Většina lidí, které znám, a oni znají mne, nikdy neutrousili podobná slova. Alespoň ne přede
mnou. Vědí o mém hráčství, jsou si vědomi mého handicapu. Přirozeně, řada z nich nemá
ponětí, co gamblerství ve skutečnosti znamená, neumějí si představit podobný život, stejně
jako nikdy nemůžeme zjistit, jaké je to nevidět, dokud nám slouží zrak, jaké je to neslyšet, když
nejsme hluší. Prostě si to neumíme představit. Nemáme tu zkušenost.
Asi by stálo za zamyšlení, proč se k nelíbivému titulu gamblera nikdo veřejně nehlásí. Pro
většinu lidí je toto téma stále tabu. Přitom málokomu se líbí, že hernu v tomto státě najdete
dřív než obchod s potravinami.
Nedávno mne požádali o vyplnění dotazníku ke zjištění skutečné situace rozšířeného hráčství
v republice. Nabídku jsem přijal. Považoval jsem to za dobrý nápad. Zmapování by ukázalo,
o jak velký a rozšířený problém jde. Oceňuji každou podobnou aktivitu. Když jsem zjistil, že
mám vyplnit údaje, jak často jsem hrál, kolik jsem prohrál za týden, za měsíc, jaká byla má
největší výhra, prohra apod., mé nadšení opadlo. Referentka, která dotazníkové pátrání měla
na starost, nevěděla o zjišťované problematice vůbec nic. Měl jsem dojem, že ještě pár mých,
pro ni nadbytečných otázek, a začne mi diktovat odpovědi. S nadsázkou faktu, že když jsem
lhal několik let, teď už to nezachráním. Nevím, zda si za rok budu moci přečíst takto smyšlené
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sumy prohraných peněz jako odstrašující statistiku. Možná. Sám v tom neshledávám význam,
který bude něčemu přínosem. Určitě ne pro hráče nebo jejich blízké. Protože suma prohraných peněz pro ty, kteří se rozhodli se svou nemocí něco dělat, už důležitá není. Jedině, že by
se tím chtěli trýznit, v horším případě dokonce chlubit, že kdyby nehráli, jezdili by ve Ferrari
nebo si pořídili pár nemovitostí v Dubaji, přinejmenším si lebedili na mořských plážích zalitých
sluncem. Možná existují jedinci, kteří si o svých hrách vedli podrobné účetnictví. Má dáti. Dal.
Pro mne až humorná představa. Zjištěný obrat vložených prostředků proti obratu prostředků
vydaných, které se po chvíli stávají prostředky opět vloženými. Jako ekonom se musím přiznat,
že ani nevím, jak bych zaúčtoval. Znát své závazky je něco jiného, než vědět, kolik jste prohráli. Znát okolnosti, které mne do herny vedou, jsou důležité, ale s četností návštěv nemají
nic společného. Hra trvá obvykle roky, než s tím člověk začne něco dělat. Tak kolikrát jste za
posledních deset let měli na snídani jogurt?
Měl jsem období, kdy jsem nehrál vůbec. Trvalo to týdny, měsíce. Nejspíš to bylo především
tím, že jsem jen neměl peníze, ale bažení po hře není jako bažení po cigaretě u silného kuřáka. Že musí mít cigaretu stůj co stůj, jinak umře. Alespoň se to tak někdy může zdát. Bažení přicházelo ruku v ruce s vědomím faktu, že musím splatit dluhy. Vzpomínám si, že jsem
mnohokrát navštívil hernu s jediným úkolem. Vyhrát, výhru si odnést a zaplatit. Aspoň něco.
Maličký kousek. Často se stávalo, že jsem vyhrál. Výhru jsem vybral. Neodnesl. Zkusil jsem
jiný automat, abych měl ještě víc. Zvrácená logika. Když jsem mohl vyhrát dvacet, proč ne
třicet? Mohl bych pak vrátit víc. Řada z vás zakroutí hlavou, utrousí něco o nenažranosti,
a nepochopí. Takový nesmysl.
Blud jako blud. Primář oddělení závislostí, MUDr. Nešpor z PL Bohnice, je ve svých knihách popisuje. Jako blud o rychlém zbohatnutí, blud o zajímavosti hry, blud spořitelny, o úniku a odreagování, o vlastní genialitě, o tom, že se nikdo nic nedozví. Blud o výhře, o odpovědném hráči,
o štěstěně a jiných kouzlech. Slyšel již spoustu důvodů, proč hráči hrají. Proč si hráči myslí, že
hrají. Ví, stejně jako já, že je jedno, zda jste nevyučený zednický přidavač nebo doktor práv.
A taky ví, že málokdo z nás přijde na odpověď, pokud si pokládá otázku „Proč?“. Je trochu
zavádějící. Vrací nás zpátky do minulosti. A nemusí platit výhradně pro gamblery. Používáme
ji všichni. Proč jsem to udělal? Proč jsem tam nebyl? Proč zrovna já? Nepřipomíná vám to
něco? Určitě znáte podobné otázky. Jsou plné masochismu, sebetrýznění a ubližování si. Vede
nás k výčitkám, snižuje sebevědomí a dělá vše pro to, abychom si řekli, že jsme pitomí, hloupí,
přinejlepším nezkušení. Nemáme žádný důvod ani oprávnění nadávat sami sobě, nemáme za
úkol považovat sami sebe za méněcenné, za nešikovné, nemožné. K čemu je dobré si říkat: „Já
jsem ale blbec!“, „Jsem idiot!“ nebo „Já jsem kráva!“. Slyším to až příliš často. Jsem gambler,
přesto nejsem blbec, idiot ani vůl. I kdyby to o mně někdo říkal.
Pokud už máme potřebu, a určitě ji máme, pátrat po tom, proč jsme udělali to či ono, pak je
vhodnější položit si otázku jinak. „Za jakým účelem?“, „Co mě k tomu vede?“ Možná až s takto položenou otázkou vás napadne něco, co jste hledali už povážlivě dlouho. Znáte to. „Proč
jsem to řekl?“, hodně častá výčitka, při které mnohokrát litujeme, že jsme nedrželi jazyk za
zuby. Opravdu se ptáme dobře? Proč? Můžu se domnívat, že jsem to řekl, protože to je pravda, protože si to dotyčný zasloužil. Myslíme si to. Mnohokrát jsme o tom přesvědčeni, přesto
je účel často jiný. Řekl jsem to proto, abych se dotyčnému omluvil, abych mu sdělil, že mě
zanedbává, abych naznačil, že zrovna teď mi vedle něj není dobře. Sdělil jsem něco, aniž bych
si uvědomoval skutečný význam svých slov. Úplně obyčejná věta, kterou k partnerovi pronesete: „Jdeš zase pozdě!“ není až tak moc o příchozím, ale o vás, o vašich pocitech a stavu, ve
kterém se momentálně nacházíte. Sdělujete mu své rozladění, naštvanost, vztek. A můžete si
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být jisti, že podobná forma sdělení dotyčnému sotva pomůže přijít příště včas. Naše počínání
má spoustu důvodů, doprovází je mnoho okázalých otázek proč, jen účel nám uniká. Pravý
význam. Neuvažujeme o něm. Naše ego nám to nedovoluje. Jsme jím příliš zaneprázdněni.
Hráč je člověk jako každý jiný. Ptal jsem se dlouho, proč to dělám, proč hraju, když to přináší
takové problémy. Hráči nejsou blázni. Poznal jsem jich na své cestě víc než dost. Převážná část
z nich jsou manažeři, vedoucí, úspěšní podnikatelé, inženýři, doktoři. Vzdělaní a produktivní
lidé. Je úplně jedno, jak jsou vzdělaní a zkušení. Není to záležitost určité sociální skupiny.
Zkusme připustit, že hráči jsou nemocní lidé. Slyším, jak nevěříte takovému zjednodušenému
tvrzení. Opravdu si myslíte, že je to jen o nedostatku dobré vůle? Zeptám se jinak. Zjednodušeně. Měli jste někdy žloutenku? Pokud ano, víte z čeho? Víte, že běžné žloutence se říká nemoc
špinavých rukou. Ale Vy si ruce určitě myjete. Nejste přece žádná špindíra. Tak, jak je možné,
že právě vy jste ji dostali? Vždyť jste si ruce umývali. A pokud ještě teď trváte na svém tvrzení,
že jako gambler jsem pouze člověk bez vůle, pak věřte, že vy jste špindíra, co si neumývá ruce.
Člověk potřebuje znát řetězec příčin a následků, pomáhá mu to v orientaci v složitém světě, zjednodušuje to přípravu na budoucí situace. Znát odpověď na „Proč?“ přináší jistotu,
se kterou se můžeme bezpečně pohybovat po světě. Pro každého asi bude přijatelná jiná
odpověď, v každé době bude přijatelná jiná odpověď. Na každý pád by mělo platit, že má
přinést dostatečnou jistotu.
Do jaké míry jsem schopen rozeznat řetězec příčin a následků ve vývoji sebe sama? Kolik
proměnných bych do tohoto zvažování měl použít? Prostě přesně tolik, kolik jsem schopen, kolik potřebuji a kolik chci. Jsou situace, kdy porozumění výraznému, zásadnímu
nebo chronickému traumatu, kterému jsme byli vystaveni, přinese výraznou úlevu a vyrovnání se současným stavem. Přinese s sebou i pochopení či odpuštění druhým. Sejme
to z nás částečně prožívané pocity viny. Většinou ovšem ne tak jednoduše se můžeme se
sebou vyrovnat. Dlouhodobě prožívané strádání (např. adekvátní nenaplňování vlastních
potřeb v dětství) si často ani nepamatujeme, ani si jej nemusí uvědomovat nikdo z příbuzných. Porozumět svým důvodům, které vedly k hraní, může proto velmi pomoci. Umožní
rozdělit odpovědnost za současný stav mezi více faktorů, otevře dveře k pochopení vlastní
bezmoci ve fázích života spojených s hraním. Přispívá významně k prevenci možné recidivy. Dokáže-li se hráč orientovat v mechanismech, které u něho vyvolávají nepříjemné
pocity, stres a napětí, může jim v budoucnu lépe předcházet a pečovat o sebe a o vztahy
s druhými.
Cit.: MUDr. P. Nevšímal, Magdaléna, o.p.s.
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ODLOUČENÍ
CO MÁ DĚLAT PARTNER?
Vlak s Veronikou přijížděl k perónu. Všichni tři jí nedočkavě vyhlíželi. David s Danielem byli
jako na trní. Tolik se na ni těšili.
„Mami!“, začali se nadšeně dovolávat její pozornosti hned, když zahlédli blonďatou hlavu
v davu vystupujících. Byla krásnější než dřív. Odpočatá. Upnuté džíny a bílá halenka obepínající její přirozenou krásu vzbuzovaly pozornost. Nikdo by ji na brzkou čtyřicítku nehádal.
„Mami!“, pánové byli štěstím bez sebe, že ji po dlouhých týdnech zase vidí a bez ohledu na
své vydobyté pozice teenagerů se hnali za svým sluncem. Ve veselém napůl objetí dorazili
až k Michalovi, který je pozoroval a popošel, až když je měl na dosah. Lehce nastavila tvář
a nechala se symbolicky políbit.
„Ahoj!“, Michal se osmělil. Těšil se na ni. Nebyl šťastný, ale těšil se.
„Ahoj!“, Veronika odpověděla způsobem, který Michal znal. Nezměnilo se nic. Stejně odtažitě, jako když odjížděla. S úsměvem plným neviditelného vzteku, který v ní zůstával.
Nedočkavý Daniel začal se svým vyprávěním. Přitom koukal mámě do tašky, zda mu něco
přivezla. „Počkej“, škádlivě ho zarazila, aby ještě víc vzbudila jeho pozornost, „to víš, že vám
něco vezu!“ a svým tajemným úsměvem uspokojila jeho očekávání.
„Jak se máš?“, Michal se pokusil o dospělejší formu započít rozhovor. Nechtěl se ptát, zda
něco za tu dobu stačila vydělat. Bylo to pod jeho úroveň. Bylo to trapné. Bylo to stejně
hloupé jako Danova zvědavost. Akorát Danovi bylo dvanáct a bylo to přirozené.
„Fajn!“, Veronika byla strohá a Michal netušil, co bude dál. S máslem na hlavě moc nevymyslí. Měl ho dost před jejím odjezdem a o nic méně teď, při její první návštěvě po
dlouhých týdnech. Přijela, aby viděla kluky a aby zajistila nejnutnější. Nemohla bez nich
existovat. Musela.
Neuměla se už bránit Michalovým neustálým útokům. Nevěděla, kam se podívat, když potkávala lidi s vědomím, že kdokoliv po ni může chtít vrátit peníze, které si půjčil manžel.
Bez jejího vědomí. Dlužil snad už celému městu. Nechtěla už chodit se sklopenou hlavou,
snášet to věčné ponižování. Bylo jí zle ze soucitných projevů blízkého okolí. Bylo jí zle z jeho
neustávajících proslovů a měnících se nálad. Všechno bylo nesnesitelné.
Ve velkém městě ztrácela svou nálepku a hledala novou identitu. Pro sebe. A pro své děti.
Stýskalo se jí po nich. Anonymita jí pomáhala ve znovunalezení ztracené osobnosti, kterou
byla. Cítila se tam dobře a v bezpečí. Ale tolik se jí stýskalo.
„A táta nevěděl, jak to odvezeme“, popisoval dospívající Dan historku s kanálem.
„Tak jsem skočil ke strejdovi pro vozík“, přidal se starší David.
„Co jste to odváželi?“, Veronika nechápavě naslouchala svým rozdováděným dětem, které
se smíchem prozrazovaly svůj nevšední zážitek.
„Kanál!“, křičel Dan a pokračoval s nadšením prožitého dobrodružství.
„Jaký kanál, proboha?!“, Veronika se snažila povznést nad příběhem, který jí děti vyprávěly.
„Do sběru!“, Daniel přidával na hlase. „Byl těžký. Vážil asi třicet kilo!“
„A dostali jsme za něj asi 150 korun!“, David nechtěl být pozadu, „viď, tati!“, přesvědčoval
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se o tom, že tuhle historku může mamince říct. Někdy se v tom ztrácel. Ani za nic si nepřál,
aby se zase hádali.
Veronika se podívala na Michala, ale vysvětlení slyšet nechtěla. Nepotřebovala ho. Věděla
své. Aniž by chtěla přerušit vyprávění povzbuzených chlapců, začala vytahovat z kabely
dárky, které předčily jejich nedávné prožitky natolik, že se velice rychle přeorientovali k jinému, vzácnějšímu, tématu.
„Líbí se ti?“, zeptala se Veronika po chvíli.
„Moc!“, David byl u vytržení. Takovou košili mu ve škole budou všichni závidět. Objal ji
a dlouho vydržel, aby si vychutnal její sevření. Bylo důležitější než všechny košile na světě.
Bylo mu tak dobře. Cítil klid a bezpečí. Tolik se na ni těšil.
„Tak povídej,“, přerušil Michal nezvyklou minutu ticha, „jak se ti tam daří? Našla sis práci?“
„Našla,“, krátce odpověděla a z peněženky vytáhla čtyři tisícovky, které položila na stůl. „A zítra jdeme na velký nákup!“, měla radost a cítila určité zadostiučinění. Michal byl uklidněn.
Ještě před chvilkou nevěděl, co zítra udělá dětem k obědu. Uvažoval o návštěvě babičky.
„Nájem jsem zaplatila“, doplnila obrácená ke svému muži a v jejím hlase byla úleva i pohrdání.
„Jóóó!“, kluci přivítali mámin nápad se supermarketem jako skvělou a výjimečnou událost.
Začínali spřádat zítřejší plány.
Michal se zdráhal. Tolik chtěl o ní vědět. Jak se jí daří. Kde pracuje. Kde bydlí. Co dělá. Jestli
je sama. Jeho zájem byl opravdový. Nezeptal se. Čekal na Veroniku. Nevěděl, zda se mu
bude chtít věnovat.
Veronika se věnovala dětem. Byla báječná. Veselá. Tolik silná.
Odjela v neděli odpoledne. Se svými kluky stál na nástupišti a bylo mu všelijak. Všem bylo
všelijak. Tiše a se sklopenými hlavami se ploužili ke svému domovu. Snažil se je rozveselit,
aby se sám zbavil smutku.
Veronika se usadila v prázdném kupé. Byla báječná. Tolik silná. A teď zabořila svou tvář do
zavěšeného kabátu a dlouho dobu vzlykala. Bylo jí hrozně.
„Konečná stanice. Praha. Prosím vystupte!“
Když bylo nejhůř, říkala jsem mu s nadsázkou: „Běž a skoč!“ Znělo to tak strašně, tak legračně,
a přitom někde uvnitř to byla skrytá pravda. Potřebovala jsem se osvobodit. Žít. Měla jsem
plné zuby věčného vypínání elektriky a neustálého žebrání. Proč jsem to všechno ponižování,
stud a hanbu v situacích, do kterých mne dostal, a já se neuměla bránit, vydržela? Věděla
jsem, že někde v něm, velmi hluboko, je schovaný muž, kterého jsem si vzala. Kterého jsem
milovala. Řešení jsem našla ve svém odjezdu. Nehodnotím, zda to bylo správné nebo špatné
řešení. Je těžké se odpoutat. Byla jsem ráda, že jsem něco udělala. Musela jsem něco udělat.
Něco změnit. Věřila jsem, že se bude starat o děti a já budu vydělávat. Že to dokážeme takhle
zvládnout. Nebyla to pravda.
Bylo by skvělé, kdyby už ve školách učili děti rozpoznávat to, co mnohdy ani v dospělosti neumíme. Vnímat rozdíly. Třeba v tom, že přizpůsobit se je vědomý akt, kdy se jedinec přizpůsobí
společnosti tak, aby vyhověl, ne však tak, aby jí předal vládu nad sebou. Na rozdíl od konforcismu, kdy jde o bezpodmínečné přizpůsobení se ostatním jako reakce se zříkáním se vlastní
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odpovědnosti. Že je rozdíl mluvit s někým, kdy jde o vzájemný respekt, laskavost a spolupráci
a mluvit k někomu, kdy jde naopak o zajištění vlastní nadřazenosti. Že služba ostatním neznamená obsluhování, protože nikdo nemá právo být obsluhován a služba musí být prováděna
v rámci rovnocenného vztahu. Uvítal bych, kdyby mi už tenkrát někdo vysvětlil rozdíl mezi
lítostí a empatií, protože lituji-li někoho, mohu v něm vzbudit dojem, že znamená něco méně
než já, že mu sice nepřeji jeho nesnáze, ale zároveň pociťuji úlevu, že mně se to nestalo, případně, že mně by se to stát nikdy nemohlo. Na rozdíl od empatie, kdy se snažím chápat pocity
druhého a v rovnocenném duchu jeho nesnadnou situaci sdílet. V našem chování je ukryto
nekonečné množství malých, a přitom důležitých, rozdílů. Je rozdíl mezi chybou a chybným
postojem, rozdíl mezi opatrností a strachem, mezi porozuměním a kapitulací, mezi spontánností a impulzívností, mezi vedením a dominancí. Ten největší pak mezi našimi slovy a skutky.
Život manželky nebo partnerky patologického hráče bývá těžký a prochází určitým vývojem.
Podle amerických parametrů se 3. stadium nazývá stadium vyčerpání. Roste zmatek, žena
hůře uvažuje, má tělesné potíže, klesá schopnost aktivně jednat. Někdy se objevují stavy zuřivosti, nebo pochybuje o svém duševním zdraví. Častá je úzkost a panika. Následují pocity beznaděje, zhroucení, zneužívání alkoholu, rozvod, někdy sebevražedné pokusy nebo myšlenky.
Jste v obtížné situaci. Kdybyste se měla zhroutit, neprospělo by to nikomu. Myslet na sebe
znamená: oddělit finance, dělat něco pro dobrou kondici, dopřát si potřebný odpočinek
a rozptýlení. Máte na to právo, dokonce je to vaše povinnost vůči sobě.
Když paní J. zjistila, že ten její utrácí spoustu peněz v automatech, nelenila a svěřila se
příbuzenstvu. Svému i jeho. Že nebyl věčně doma, jí samozřejmě vadilo. Našla si tedy alespoň kamarádku, se kterou začala chodit do cvičení. Své mezilidské vztahy nejen neomezila, ale naopak dokonce rozšířila. Naproti tomu paní A., jejíž manžel měl stejný problém, se
stáhla do sebe. Za manželovo hraní se strašně styděla. Trnula, aby se to nikdo nedozvěděl.
Tíha tajemství jí svazovala jazyk z obavy, aby se snad neprořekla. Většinu času po návratu
z práce trávila doma. Ven vycházela jen, když to bylo nutné. Byla zatrpklá a nešťastná.
A nyní dovolte otázku. Čí manžel si byl jistější a choval se bezohledněji – od paní J. nebo
A.? Čí život byl i při všech těžkostech snesitelnější? A kdo dokáže situaci zvládnout na
úrovni, ať už se bude problém s hazardní hrou manžela vyvíjet jakkoliv? Stydět se za vlastní neštěstí je zbytečné. Snad v každé rodině se najde větší nebo menší problém.
Hazardní hra a související problémy vyvolávají v příbuzných nejčastěji zmatek, hněv, bezmocnost, odpor, deprese a úzkost. Kupodivu ale s tím často ruku v ruce jde omlouvání hráče a zahlazování nebo zakrývání jeho problémů. Cesta tvrdé lásky znamená přesně pravý
opak. I když hráč působí rodině obrovské problémy, je možné dávat mu najevo, že jí na
něm záleží a že ho mají příbuzní rádi. A právě proto vyžadují změnu jeho chování. Změnu,
ne sliby. Jestliže není hráč ochoten své chování změnit, měl by se léčit nebo nést důsledky.
Věčné zahlazování potíží nejen že mu nepomáhá, ale někdy přímo škodí.
Patologický hráč často putuje od jednoho příbuzného k druhému. Většinu z nich si rozhněvá nezaplacenými dluhy a často i krádežemi. Než se příbuzní navzájem domluví a případně se dohodnou na společném postupu, uplyne spousta času a dojde k mnoha mrzutostem. Čím dříve se v rodině dohovoříte a čím z více stran pocítí hráč tlak ke změně, tím větší
je naděje na jeho vyléčení. Nespokojujte se s mlhavými sliby. Žádejte konkrétní kroky.
Přesvědčte jej, aby změnil nebezpečné zaměstnání za vhodnější, pomozte mu přijmout
léčbu a změnit způsob života.
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NOVÉ KOŠTĚ DOBŘE METE
RADY NAD ZLATO?
Pan domácí právě odešel a oni zůstali sami. Poprvé v novém městě. V nově pronajatém
bytě. Jako by začínali nový život. Michal nastupuje do práce až v pondělí, Veronika má
zatím svou brigádu. Spousta času, jak si to tu zařídit než přijedou děti. Bude to fuška, ale
zase budou všichni pohromadě.
„Klukům přestěhujeme postele z ložnice“, začala plánovat Veronika, „nám budou muset
stačit karimatky a deky“. Michal šel za ní. Stála uprostřed poloprázdného pokoje. Třípokojový byt byl zařízený jen částečně. Kuchyň a obývák zcela, ale ve zbývajících dvou pokojích
sotva jedna šatní skříň, peřiňák, dvě válendy a knihovna. Stačilo jim to. Bylo to v té chvíli
víc, než si mohli přát.
Na obou byla patrná spokojenost. Prohlíželi každý kout svého nového příbytku a těšili se na
dny, které v něm prožijí. Po dlouhé době zahlédli světlo. Nebylo sice tak jasné a konkrétní,
ale bylo. Žádná planá slova, žádné sliby. Minulé týdny pořádně zabrali a tohle byl výsledek.
Dokázali to.
Veronika, sedíc na vaně, studovala zašedlý návod zánovní Romovky a Michal s potěšením
testoval každou židli, lavici i křeslo, aby si našel své místo. Uprostřed pokoje se trčily dva
velké batohy a taška plná nejnutnějšího vybavení nové domácnosti.
„Z první výplaty koupíme televizi!“, napadlo Michala, když zkoušel sedačku.
„Z první výplaty koupíme postele!“, Veroničin hlas z koupelny zněl dost rozhodně, až kategoricky. „Nehodlám spát do důchodu na zemi!“ Dovětek se Michalovi vzdaloval. Byl utahaný a usínal do svých nedávných vzpomínek.
Jeho rozhodnutí odjet za Veronikou se mu zdálo jedinou nadějí. Měl potřebu začít znovu.
Tady to nešlo. Bylo to absolutně nemožné. Denně vydělávat pár korun ve špinavém skladu,
aby vrátil statisíce. Od rána do večera pod tlakem a nevyřčenými hrozbami. Sbíral odvahu
po kouscích. Měl velkolepý plán, jak odjede a vrátí se s kupou peněz, aby je konečně dal
těm, kterým patří. Denně si maloval tu nádhernou scénu své pohádky, aby jí uvěřil. Ve
svých bezesných nocích probíral nejrůznější možnosti, jak z kola ven. Jak to udělat? Co
bude s kluky? A bude Veronika vůbec souhlasit? A najde tam práci? Kde budou bydlet?
Otázek bylo víc než rozumných odpovědí. Každá z nich by si zasloužila vlastní supervizi. Do
nekonečna probíral, co se stane, když zůstane. Co bude dál, když odjede. Nehrál. Stejně
ho rozum neposlouchal. Bál se, co ztratí. Bál se, že nic nového nezíská. Musel to risknout.
V tom byl dobrý. Zároveň utíkal. Od povinností, které nezvládal. Které nemohl zvládnout.
Zanechat tu ostatní. Pro kluky přijede. Ale co máma? Co ségra? Ony budou potkávat ty
stejné tváře jako dnes on sám. Co jim řeknou, až budou obtěžovat je? Hlava se mu z toho
mohla rozskočit. Ale byla to jediná cesta. Jinou neznal. Zdálo se mu, že se musí probudit.
„Nespi!“, probouzela ho z krátkého spánku Veronika.
„Já nespím!“, zamumlal Michal a stěží se soukal z měkké pohovky.
„Dáš si kafe?“, Veronika už zjišťovala, jak se jí bude dařit v nové kuchyni.
„Jo!“, ozvalo se za jejími zády. Michal se přestěhoval k jídelnímu stolu. S uspokojením se
rozhlížel kolem. Chvíli pozoroval svou ženu, jak si počíná a měl radost, že společně splnili
svůj první úkol. Bydleli a měli práci. Teď se oba těšili na své děti, aby je přivedli na start
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něčeho nového. Aby jim mohli dát novou naději, stejně jako to udělali sobě. Podle svého
předsevzetí. Podle nejlepšího svědomí a vědomí té vzácné chvíle.
Bylo to jako vítězství. Úleva, na kterou jsem dlouho čekala. Nový začátek. Měla jsem všechny
zase pohromadě. Cítila jsem nadšení a radost, že všechno zlé pominulo. Radost, že mé rozhodnutí odejít z domova se potvrdilo jako správné řešení. Vůbec jsem si v té době neuvědomovala, že by můj odjezd za výdělkem mohl být chápán ze strany dětí jako útěk, jako zrada.
Nikdy bych je neopustila, jen jsem se snažila řešit neudržitelnou situaci. A naše rozhodnutí
jsou všelijaká. Špatná, dobrá. A některá, která se v danou chvíli jeví jako správná, mohou
být chybná. Takový ale život je. Se všemi důsledky našich rozhodnutí. Nám tehdy začínala
nová etapa. Spokojenost a nadšení vydržely, bohužel, pouze necelé dva roky, než začalo další
utrpení.
Že propadl automatům, jsem zjistila, když už bylo skoro pozdě. Vybrakoval celé konto,
kde jsme měli železnou rezervu na horší časy. Chtěla jsem zaplatit malému týdenní pobyt
v přírodě, ale nebylo z čeho. Uhodila jsme na něj a on řekl, že potřeboval peníze, nechtěl
říct na co, ale nakonec přiznal, že na automaty, ale zároveň mě ujišťoval, že to není problém, že to byla výjimka. Bylo mi jasné, kolik uhodilo. Peníze musím schovávat, aby na
ně nepřišel a nesebral mi je. Odnesl do bazaru hodně věci. Začal si půjčovat, nejdříve od
rodiny. Tu už jsem informovala, co se děje, takže si teď půjčuje od kamarádů a kdo ví, kde
ještě. Jen trnu, kdy nám u bytu zazvoní exekutoři. Chová se jak smyslů zbavený. Neuvažuje, zajímají ho jen ty pitomé automaty. Nedá se s ním mluvit. Respektive to nemá žádný
efekt. Když má dobrou chvilku, stydí se, brečí, slibuje hory doly a pak zase něco tajně odnese, naposledy počítač, který dostal starší syn vloni k vánocům. Okrádá i své děti! Umíte
si tu ubohost představit? Vím, že by se měl léčit, ale nevím, jak ho tam dostat. On svůj
problém odmítá přiznat. Jak můžu dospělého chlapa dostat proti jeho vůli do blázince?
Mám chuť ho vyhodit z domu, ale na to nemám. Co může žena v takové situaci dělat?
Nevíte, kam se mám obrátit? Na policii, na lékaře? Já nevím. Romana
Cit.: Romana, http://diskuse.kafe.cz
Na otázku Romany vybírám z internetové diskuze pár námětů a odpovědí:
Romano, to je čítankový případ. Před 15 lety byla moje dcera dvouletá, syn půlroční, když
naše manželství začaly ohrožovat automaty. Muž byl schopen vymyslet tak dokonalý příběh pro vysvětlení svých finančních ztrát, půjček, pozdních příchodů, absencí, že jsem mu
vždy uvěřila, byl a je to dokonalý Andersen. Bohužel to došlo až ke zpronevěře značné
částky u jeho zaměstnavatele a následnému výkonu trestu. Díky své závislosti postupně
ztratil přátele, úctu, práci a nakonec i rodinu. Předlouhé 3 roky jsem mu stála po boku
(i v průběhu trestu) a doufala…, vždyť jsme si to před oltářem slíbili…ale ani po návratu
na svobodu se nic nezměnilo. Máte na výběr, buď dodržíte manželský slib a smíříte se
s doživotní noční můrou, nebo se sobecky osvobodíte a začnete nový život. Já si vybrala
to druhé a nelituji. Nebylo a není to lehké, ale v porovnání s exekutory v zádech nesrovnatelně klidnější. Kontakt s dětmi jsme nikdy nepřerušili, se svým tátou se stýkaly a stýkají,
a nyní už jsou ve věku, kdy leccos pochopí. Přeji hodně síly a dobrou volbu.
Cit.: Dita, http://diskuse.kafe.cz
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Skončete to. Já vím, že to není to nejlepší řešení, ale tohle zašlo příliš daleko. Postavte ho
před volbu, že buď půjde za odborníkem, nebo ho opustíte.
Cit.: Linda, http://diskuse.kafe.cz
Něco podobného jsem před 10 lety zažila se svým manželem, taky přišel o práci a začal
problémy řešit pitím a hraním. Měl dost velké finanční problémy, vlastně celá rodina.
V té době jsme měli 10letou dceru a musela jsem opravdu otáčet každou korunu. Já byla
evidovaná na úřadě práce. Dospělo to tak daleko, že se asi utrápil, protože peníze chtěl
za každou cenu, vždycky když vyhrával, tak namísto co by“ bedny“ vybral a šel domů,
tak přišel ještě domů a dělal problémy po celém paneláku, a že chce peníze další a další.
Pak jednoho dne přišel domů úplně šedivý v obličeji, udělalo se mu špatně a odvezla jej
záchranka. Už se mi nikdy nevrátil.
Cit.: Magdulali, http://diskuse.kafe.cz
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NENÍ PRÁCE JAKO PRÁCE
KRUH ZMĚNY
„Kde je?“, ředitel byl až nepříčetný.
„Už odjel.“, až škodolibě odpověděla Šárka, která by odjela domů bez jeho svolení jen výjimečně. Byla tu déle než Michal a na své pozici asistentky si zakládala. Ve svých osmadvaceti letech si až nápadně budovala vysněnou kariéru a loajalitu vyměňovala za podivné
náboženství.
„Zavolej ho!“, příkaz zněl jednoznačně.
„Má přijet?“, s potutelným úsměvem se podívala na rozhněvaného šéfa, přitom už vyťukávala telefonní číslo.
„Byli jsme domluveni, že se sejdeme!“, zdůraznil své rozhodnutí. „Do deseti minut ať je
tady!“, zaburácel a zavřel dveře, ve kterých celou dobu nervózně postával.
„Ahoj Michale!“, Šárka začala falešně sladkým tónem, „Kde jsi?“ Bylo jí jedno, že je osm
večer.
„Kde asi? Doma.“, Michal nebyl ani trochu nadšený, když se uprostřed večeře rozhodl vzít
tak trochu očekávaný telefon. Chvíli poslouchal, než vztekle vstal od stolu.
„To má pravdu, že jsme měli domluvenou schůzku. Ale v pět odpoledne.“, snažil se o svou
obhajobu. „Čekal jsem na něj do půl sedmé“, pokračoval a nevědomky zvyšoval hlas.
„Vždyť jsi byla u toho!“, zlobil se na sekretářku, která měla neformálně povoleno hrát si na
zástupce velkého šerifa.
„Budu tam za deset minut!“, Michal praštil s telefonem a nevěřil tomu, co dělá. Měl takovou radost, když mu ředitel před půl rokem nabídl místo provozního šéfa. Bylo to těsně
po záplavách. Tehdy spolu makali jako jeden. Rozuměli si a ředitel si vážil jeho práce, jeho
aktivity a umění organizace ve vypjatých dobách, kdy firma byla pod vodou. Pro Michala
to byly už druhé povodně. Ty první, před pěti lety, ho vyučily. Věděl, co má dělat. Nikdy by
si nepomyslel, že to zažije dvakrát. Na rozdíl od těch prvních, kdy přišel o živnost, tyhle mu
paradoxně pomohly. Do vyššího stavu, s lepším výdělkem. Když dostal lákavou nabídku,
zvažoval. Pečlivě hodnotil pro a proti, rozebíral to s Veronikou. Vidina tučnější výplaty byla
silnější. Správná volba to tedy nebyla. Ale pozdě bycha honiti. Nasedl do služebního vozu,
aby se za pár minut hlásil v práci, ze které se před málo okamžiky vrátil. Vytočil jeho číslo.
Byl přesvědčen, že mu to ředitel nevezme. Ani se nepokoušel to opakovat.
„Je to vůl!“, ulevoval si Veronice, aby ze sebe spláchl tu pomyslnou nespravedlnost. Našel
by ještě stovku podobných výrazů, kdyby ho nezastavila. Bylo jedenáct večer a chtělo se jí
spát. Michal nemínil končit. Opakoval se. Nadával na svéhlavého ředitele, pro asistentku
vyhledával slova, která ještě považoval za přípustná. Nemluvil o své zlobě, o svém rozčarování. V jeho pohledu zůstávali jen ti, co mu právě ubližovali. Cítil obrovskou nespravedlnost
a neuměl se podívat o kousek dál. Blíž k sobě. Měl přece pravdu. Tohle se nedělá. Usínal
hluboce uražený. Nikdo nemá právo s ním takto zacházet.
„Kluci! Vstáváme!“, Veronika byla čilá a rozdováděně vítala nový den. Na rozdíl od zbytku
rodiny to bude právě ona, která si brzy půjde lehnout. Měla po noční a teď se snažila prostřít tu nejkrásnější jarní snídani.
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„Tak pánové!“, opakovala a šťouchla do dveří dětského pokoje. Byla ráda, že je má oba
doma, koneckonců už jí to přišlo jako normální a běžné. Za pár týdnů jim končí jejich první
školní rok ve velkém městě. Zdálo se, že všechno je na dobré cestě. Jen Michal začínal být
v posledních dnech trochu nervózní. Chodil z práce naštvaný a rozladěný. Už ho to netěšilo
jako dřív.
„Můžete mi to podepsat?“, mladá pokladní podstrčila doklad k jeho potvrzení.
„Vám cokoliv,“ Michal se s úsměvem pokusil o malý necílený flirt.
„To jedete na dovolenou?“, snažila se navázat kontakt a nevědomky zjistit, proč si někdo
bere zálohu deset tisíc.
„Kdyby!“, na oko se zasnil o dovolené, jejíž skutečný význam ani neznal. Neměl v úmyslu
prodlužovat ani rozhovor, ani výdej peněz. Nebylo účelem, aby se inkaso stalo něčím moc
viditelným.
„Díky!“, bez zbytečné prodlevy podepsal papír, přepočítal bankovky a rozloučil se.
Nasedl do auta a vyjel směr centrum. Nechtěl tu být už ani minutu. Měl toho po krk. Dost
věčného hašteření, ústupků a spekulací. Ještě, že ředitel je celý týden mimo. I s tou svou
nánou. Michalovy snahy být skutečným provozním ředitelem vycházely naprázdno. Bez
podpory. Bez autority. Bez zájmu. Měl zájem něco změnit. K lepšímu. Už ho nemá. Nikdo to
nechce. Nikdo to nemá zapotřebí. Nikdo ho tu neposlouchá. Nechce, aby se k němu takhle
chovali, ale nebude jim říkat, že se mu to nelíbí. Nemělo by to cenu. Zbytečné. Zbytečné se
snažit. Je to k ničemu. Cítil, že on sám je k ničemu. Potřeboval změnu. Toužil po skutečném
odpočinku. Vymanit se z té šedé každodennosti a okolí, se kterým si přestával rozumět.
Uháněl k centru podvečerního města a zkoumal každý blikající neón s nápisem „Herna“.
Vybíral z nesčetného množství. Byl vlastním pánem, volný a svobodný ve svém výběru.
Těšil se, až usedne k některému z těch strojů, co ho nebudou otravovat, ani říkat, co má
dělat, jen ho povzbudí při každém svém vítězném tažení, které očekával. Tak dlouho tu
nebyl. Skryté obavy byly uchovány někde hluboko a doma bylo přece vše v pořádku. Navíc
se nikdo nic nedozví.
Z dnešního pohledu vidím hlavní problém ve dvou úhlech. Ten první byl zcela čítankový a setkáváme se s ním každý den. Aspoň většina z nás. Nespokojenost s tím, co máme. Nevážíme si
toho, kde a s kým právě jsme. Ráno vstaneme, podíváme se z okna, vidíme, že prší a otráveně
zanadáváme, jak je tam venku za okny hnusně. Hodnotíme něco, co nám nepřísluší. Jen co
vylezeme z bytu, zjistíme, že nejede výtah a v té chvíli známe deset důvodů, proč to nejede,
kdo to má na starosti, kdo za to může. Nejsme spokojení s tím, co máme, jsme nespokojení
s tím, co nemáme. Možná z vás někdo namítne, že být nespokojený nás posouvá o krůček dál
a bude mít pravdu. Pokud bude mluvit o sobě. Ne o špatném výrobci počasí nebo sousedovi,
který ustavičně ničí výtah. Psal jsem o tom, že z minulosti nežijeme, že nás nemůže svazovat,
ale že si z minulosti bereme ponaučení. Zapomněl jsem rychle na to špatné, co se stalo. Primář Nešpor často hovoří o tom, že čím více se vzdaluje to negativní, čím více je pozitivního,
tím slabší je naše obezřetnost. O pokoře ani nemluvě.
Druhým důvodem pro návrat k hraní dnes vidím ve změně tehdejšího pracovního prostředí. Každý z nás je sice jiný, ale asi nikomu neprospívá něco, s čím se nemůže vnitřně smířit.
Jinými slovy dělá něco, co dělat nechce. Ne, nevykládejte si to zjednodušeně! Jako bych vás
slyšel. Každý děláme někdy něco, co dělat nechceme. Já bych taky chtěl dělat něco jiného, já
bych taky chtěl pracovat jinde, já bych. Jestli vás teď něco napadá, předpokládám, že je to
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slovíčko „kdyby“. Ale o tom jsme už mluvili. Jako důležitější se jeví můj vlastní pohled na celou
skutečnost. Jak je možné, že jsem byl v práci spokojený a později nebyl? Dělal jsem svou práci
špatně? A pokud ne, choval jsem se k někomu špatně? Bylo to v komunikaci? V mém přístupu
k ostatním? Možná. Dnes se můžu jen domýšlet. Nezáleží na tom, kde je ta nepravdivější
pravda. Zabýval jsem se svým vnějším okolím. Měl jsem výhrady ke svému řediteli, k asistentce, možná i k jiným. Hodnocení, kritika, obviňování těch druhých. Sám jsem ze svých projevů
vycházel jako vítěz. Jako poražený vítěz. Nezajímal jsem se o sebe, o vlastní cítění, nenapadlo
mne, že nejdříve bych měl začít hledat změnu u sebe. Neměl jsem o takových myšlenkách ani
páru. Být nespokojený s ostatními většinou znamená být nespokojený sám se sebou. Nikdo
neříká, že váš ředitel nemůže být vůl. Nikdo neříká, že vaše asistentka nemůže být skutečně
kráva, ale nic vám to nepřinese. Jen zlobu, nářky a utrpení každého dne. Máme více možností
než jednu. I když se vám to může zdát nemožné. Těžké. Tak obtížné. Ale sami víte, že ta možnost existuje. Jen si jí připustit k tělu. Já si jí tehdy nepřipouštěl ani potichu.
Bratrovo stěhování do Prahy jsem vydýchávala fakt těžce. Stáli jsme na vlakovém nádraží,
do zpěvu nám nebylo a každý z nás potlačoval v sobě něco smutného, něco neobvyklého
a zvláštního. Odjížděl a nijak zvlášť nezdůrazňoval, že se vrátí. Ani že zůstane. Vždycky jsem
mu byla nablízku a jako starší sestra přebírala kus jeho odpovědnosti. Jeho pocit viny byl částečně i mým pocitem, přestože jsem k tomu neměla žádný racionální důvod. Uvědomovala
jsem si, že pro mne se jeho odjezdem příliš nemění. Stále budu potkávat kolegy, kamarády,
známé, od kterých si bratr půjčil a nevrátil. Někteří z nich se se mnou budou bavit, už možná
jen proto, aby neztratili úplný kontakt na člověka, který se rozhodl z jejich pohledu utéct.
A ještě horší bylo, že jsem nevěděla, kdo z nich je ještě kamarád a kdo už jen věřitel. Neměla
jsem odvahu zeptat se na skutečný stav věcí. Bylo to destruktivní. Stokrát si můžete říkat, že
vy za to nemůžete. Nemůžete řešit problémy za jiné. Jen se modlíte, aby to už skončilo. Aby
v novém městě začal nový život. Když jsem se daleko později dozvěděla, že zase hraje, uběhlo
pěkných pár let.
Syn sliboval nápravu ve svém novém bydle. Ale jen, co se mu začalo znovu dařit, všechno pokazil tím, že zase zasedl k hracím automatům. Při jedné mé návštěvě jsem náhodně potkala
jeho souseda, který si postěžoval, že mu nevrací půjčené peníze. Bylo mi trapně. Tak moc jsem
se za něj styděla. A znovu se se začala bát. Bát, že to, co sliboval, nikdy neuskuteční.
Motivace je proces usměrňování, udržování a energetizace chování, proces zvýšení nebo
poklesu aktivity jedince. Vlivem hraní se tato základní osobnostní dimenze zásadně
mění, jednak základním poklesem zájmu o cokoli jiného, než záležitosti týkající se hraní,
a jednak ztrátou energie, kterou jedinec potřebuje k vývojovému růstu a prosperitě. Je
nejhlavnějším faktorem ze čtyř (další jsou: stupeň závislosti, kvalita osobnosti jedince,
kvalita jeho okolí včetně sociálního), které rozhodují o úspěšnosti léčby. Při závislosti
proti motivu stojí zvyk, který je ustáleným vzorcem prožívání a chování. Někteří odborníci zdůrazňují rozlišení pojmu příčiny a motivu a v praxi se setkáváme s tím, že příčina
chování se stává ustáleným, do struktury chování zabudovaným zvykem, který již nemá
povahu motivu. Některé psychoanalytické směry však trvají na instrumentálním, tedy
i motivačním obsazení všech psychických reakcí.
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Existují určité fáze chování hráčů, tzv. kruh změny:
> Fáze „před zvažováním změny“ (prekontemplace)
Člověk v této fázi zatím nevnímá potřebnost změny svého chování. Typickým znakem je, že pokud nějaký problém pociťuje, vidí jeho příčinu ve svém okolí, nikoliv
u sebe sama. Případný nesoulad ve svém chování a prožívání si dokáže dobře odůvodnit a vysvětlit.
> Fáze „uvažování o změně“ (kontemplace)
Změnou oproti předchozí fázi je fakt, že osoba je schopna alespoň některé své aktuální problémy spojit se svým chováním (hraním) a jejich řešení se změnou svého
chování. Stále je přítomno uspokojení závislého z hraní, nicméně se již objevují,
případně narůstají pochybnosti o tom, zda je vhodné pokračovat v hraní i nadále.
> Fáze „rozhodnutí“
Problémy a negativa aktuální situace v souvislosti s hraním začínají převládat.
V této fázi si osoba uvědomuje jejich spojitost s aktuální situací a rozhoduje se
přistoupit ke změně chování. Právě v této fázi je patologický hráč nejvíce přístupný
a odhodlaný ke změně. V optimálním případě zde končí předléčebná péče a pacient
vstupuje do léčby; tím ovšem nekončí potřeba pacienta motivovat.
> Fáze „akce“
Fáze nastává ve chvíli, kdy je osoba rozhodnutá ke změně, a spočívá v realizaci
změn. Patologický hráč v této fázi reálně uskutečňuje kroky vedoucí ke změně stavu
(např. léčba závislosti, řešení sociálních následků apod.).
> Fáze „udržování“
Fáze, ve které osoba udržuje dosažené změny. V případě patologického hráče se
jedná o změny, např. abstinence, léčba, řešení sociálních následků (např. splácení
dluhů). Tato fáze může být vnímána jako složitá a ohrožující, neboť se člověk vrací
do běžného života a prostředí, kde například dosud hrál, a které nyní vnímá jako
ohrožující pro udržení změn.
> Fáze „relapsu“
Fáze nastává, pokud se osoba vrací k původnímu nežádoucímu chování (hraní),
tedy do fáze „prekontemplace“. Relaps může nastat během kterékoliv fáze ve schématu kruhu změny. Podstatné je identifikovat příčiny relapsu a vrátit se do fáze
„akce“, resp. „udržování“.
Změna je cyklický proces, který se může pro dosažení trvalého stavu abstinence opakovat
i několikrát. Podstatný vliv má přizpůsobení druhu intervence terapeutem podle toho, ve
které fázi se pacient nachází. Podstatná je silná motivace pacienta změnit své chování,
tedy nemá příliš velkého smyslu motivovat osobu, která vlastně změnu nechce, ale je k ní
nucena z vnějšího okolí bez vnitřního přesvědčení.
Cit.: www.problemgambling.cz/news/motivace-a-kruh-zmeny
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Z MÍSTA NA MÍSTO
POCIT VINY
Bylo před půlnocí, když Michal vyšel z herny. Ještě před hodinou byl v balíku, mohl se sebrat a třicet tisíc by ho hřálo v kapse. Ráno by je vložil na účet. Bylo by to dost na dlužný
nájem. Ale před hodinou bylo dost, dost málo.
„Co sis myslel?“, řval na sebe, aby ho nikdo neslyšel.
„Že vyhraješ milión?“, pokračoval ve svém vzlykání.
Je to začarovaný kruh. Vyhraješ. Máš radost. Jsi v euforii. A chceš cítit ještě větší radost.
Větší euforii. Je to adrenalin. Nevidíš. Neslyšíš. A pak prohráváš. Bráníš se. Děláš všechno,
abys zase vyhrával.
„Jsi bláhový!“
„Proč jsi neodešel?“, ptal se sám sebe.
„Proč jsi nevzal výhru a neodešel?“, srdce mu bušilo a Michal se musel zastavit. Neuměl se
pořádně nadechnout. Chvíli stál a s obavami se soustřeďoval na své rozhněvané tělo. Od
rána nejedl. Proč mu je blbě, tomu rozuměl. Nerozuměl tomu, proč to zase udělal.
„Furt dokola! Jsi idiot!“, vysmívalo se mu vlastní svědomí a připomínalo stále se opakující
nelogické chování, kterému propadl.
„Proč jsi to udělal?“, přidával nepříjemný hlas na své intenzitě.
„Proč jsi tam vůbec lezl?“, Michal se snažil přijít na důvod svého provinění.
„Už se stalo!“, rozhodné vyjádření ho směřovalo k hledání důležitějších odpovědí. Jediné,
co bylo pravdivé. Už to bylo. Nedá se to vzít zpátky.
Bylo mu do breku. Se sklopenou hlavou poraženého odcházel z bojiště, které je proslulé
padlými bojovníky. Není zde vítězů. Jen poražených. Pro mnohé vytrvalce další výzva ke
změně nepsaných zákonů.
„Musíš to dostat zpět!“, další vlna starých nápadů na nový začátek zalévala jeho bezradnost. Jako by neexistovala jiná možnost, jak z kola ven.
„Je to špatné!“, Michal se pokusil o zhodnocení své situace.
„To není špatné! To je konec!“
„Nějak to musí jít!“, bránil se. Nechtěl to vzdát. Znovu se zastavil, aby popadnul dech.
„Na zdraví!“, Davidova sklenka sektu se opřela o tři další. Právě dnes má sedmnáct.
„Všechno nejlepší!“, opakovala Veronika a objala svého staršího syna.
„Už se těším na dort!“, Michal pozoroval veselí kolem sebe a mlsně si prohlížel specialitu
své ženy. Po domácku upečený. Nesmí chybět u žádné rodinné oslavy.
Byl rád, že jsou pospolu. Trochu zpytoval svědomí, když Dave rozbaloval své dárky. Zasloužil by si mnohem víc. Větší a dražší dárek. Kdyby na něj bylo. Kdyby bylo víc peněz. Kdyby
je neprohrával. Ale kromě něj samotného si podobné starosti nikdo nepřipouštěl. Radost
obdarovaného byla skutečná. David neměl jediný důvod, aby ji předstíral. Už roky se vyrovnával s označením člena sociálně slabé rodiny a snažil se věci brát takové, jaké jsou. Každé
datum jeho narození stále silněji zdůrazňovalo pomyslnou povinnost dospělého člověka.
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Jeho pomoci bylo třeba stále víc. Venku začínal podzim a nikdo netušil, jakou zimu jim
připravuje vlastní táta. Jistota, která je nejistá.
Vzpomínám si, že dárky ve mne v tu dobu vzbuzovaly podivnou směsici radosti a intenzívního
pocitu zmaru a sebelítosti. Zmaru, protože ať už šlo o sebemenší dárek, nedokázal jsem se
ubránit tomu, dívat se na něj jako na zbytečnost, za kterou nestálo utrácet peníze. Peníze,
kterých bylo tak nutně potřeba na nájem nebo na jídlo a které rodiče neměli. Sebelítosti,
protože mi vždycky připomněly, že u nás doma v tu dobu jednoduše nebylo na dárky podobné
těm, které dostávali spolužáci. Vedle bydlení v azyláku a pak na ubytovně, nebo absence na
školních akcích, jako exkurze do Francie či lyžák, to pro mne byla pravidelná připomínka toho,
že jsem nebyl jako ostatní spolužáci ve třídě. Jelikož jsem to tak cítil, netrvalo dlouho a začali
to tak cítit i ostatní okolo mě. Netrvalo dlouho, než jsem poprvé zaslechl, že mi ve škole někdo
otevřeně říká „sociál“. Než se po škole rozneslo, jak přesně se zvoněním vybíhám ze třídy,
abych na odpoledni brigádu dorazil o patnáct minut dřív a nepřišel tak o pár korun výdělku
navíc. Vzpomínám si, že to trvalo dlouho, než jsem si začal uvědomovat, že tyhle zkušenosti
a zážitky mi paradoxně dodávají vnitřní sílu a sebedůvěru. Tehdy poprvé sebelítost ustoupila
pocitu vděčnosti za to, že jsem něčím takovým prošel, a já začal konečně brát dárky s radosti
a bez výhrad.
„Kolik máš?“
„Tři stovky.“, odevzdaně jí předal svůj denní výdělek.
Věřila, že donese víc. Tři sta stojí jediná noc v téhle prašivé ubytovně.
„Zajdu pak za správcem“, Michal usedl na dřevěnou židli. Byl zmrzlý a rozmrzelý zároveň.
V pokoji nic moc, ale bylo tu aspoň teplo. Od té doby, co je vyrazili už z třetího bytu, stal
se tento pokoj jejich novým domovem. Pocit viny byl nesnesitelný. Jediné, co mohl dělat,
bylo nehrát a pracovat. Celý den čekal, zda ho vyberou mezi šťastlivce, kteří vyloží kamión,
aby bral krabici po krabici, vynášel je podle přání svých vietnamských chlebodárců, kam si
jen zamanou. Vyložil by třeba deset kamiónů, kdyby to šlo. Vybrali ho pouze jednou za celý
den. Za deset hodin tři stovky. Práce k ničemu. Ale furt lepší než žádná. Vstal. Jediné, co
zbývalo je požádat o posečkání s platbou nájemného. S nepředstíraným výrazem hrubého
ponížení v roli žebráka se vrátil za pár minut zpět.
„Počká do konce týdne!“, uklidnil Veroniku při svém brzkém návratu od správce. Co bude
na konci týdne, v tu chvíli nevěděl vůbec nikdo.
„Moje výplata dojde nejdřív až příští středu!“, musela vyjádřit nahlas svůj potlačený pocit
nejistoty.
Michal neodpovídal. Ačkoliv to tak mnohokrát nevypadalo, počítat uměl. Sto deset hodin
krát pětapadesát není ani šest tisíc čistého. Výplata Veroniky sotva nepokryje ani zdejší
pobyt. Možná dvanáct, čtrnáct dní, něco musí zůstat na jídlo. Kruh se uzavřel.
„Zítra by toho mělo být víc!“, Michal povzbuzoval vlastní nejistotu každodenního výdělku
na ruku. Zapomněl na dny, kdy se vrátil úplně s prázdnou. Měl vztek na sebe. Na tuhle
všivou ubytovnu, která je stojí skoro jako nájem. Aspoň v blbém 1+1. Akorát tady nikdo nechce nájem dopředu. Stačí dva, tři dny. Jediné, co je nyní v jejich silách. Na hranici. Cítil, že
je na dně. Po všech stránkách. Pocit zoufalství zdůrazňovalo vědomí, že na své dno přibral
i své nejdražší. Fakt, že nehrál, teď nikoho moc nezajímal.
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„Dáš si chleba s paštikou?“, přerušila jeho splín Veronika, aniž by se na něj podívala.
„Ne“, zakroutil hlavou. Nikdo mu nic nevyčítal. Nikdo nic neříkal. Nesnesitelné ticho uprostřed vlastní rodiny. Musel pryč. Vyšel ven a zapálil si cigaretu. Zhluboka potáhl a ponořený
do černých myšlenek koukal do stejně vybarvené studené noci.
„Možná bychom se měli rozdělit!“, uvažoval sám při hledání rozumného východiska. Nebyl
schopen se smířit s tvrdou realitou. Své nejbližší přinutil k životu na ubytovně pro dělníky.
„Kam by asi šli?“, započatý dialog skončil dřív, než se mohl rozvinout.
Nic ho nenapadalo. Žádný scénář nebyl uskutečnitelný. Jen postavy a obsazení. Holý fakt.
Sdíleli jeho cestu. Slovo dobrovolně představovalo úplně jiný význam. Neznal jinou cestu.
Stejně tak jeho spolubydlící. Drželi se pomyslně za ruce, aby přežili. Jiný význam v tom neviděl. Byl rád, že tomu tak je a nenáviděl sám sebe. Opřený o zárubeň oprýskaných dveří se
krčil zimou a nechtělo se mu zpátky.
Z vedlejší místnosti se ozýval chlapský smích. Poslední láhve piva byly dopity. Veronika
věděla, že brzy nastane klid a bude konečně moci usnout. Zítra se pokusí o nemožné. Třeba
budou mít v azyláku konečně místo i pro ni s dětmi.
Kvůli manželovi jsme se během tří let stěhovali osmkrát. V době nejhlubšího zoufalství, a do té
pobyt na ubytovně určitě patří, jsem sama před svými problémy byla úplně ochromená. Žila
jsem v domnění, že chráním to nejdražší v mém životě. Děti. Pomáhala svému muži. V pronajatém bytě, na ubytovně, v azylovém domě, kdekoliv. Vždycky jsem uměla pomáhat druhým.
Z dnešního pohledu a drsně nabytých zkušeností vím, že pomoc není to, co jsem poskytovala.
Pomáhat půjčováním peněz, placením dluhů, a přitom nechránit vlastní já. To je cesta do
pekel. Pomáhat vlastnímu manželovi, ano. Stát po jeho boku, ano. Ale jen, pokud bude on
sám chtít pomoci se svou závislostí něco dělat. Pomoci na cestě k odborné léčbě. To je jediná
a skutečná pomoc, která existuje.
A mimochodem: Jediná „dobrá věc“ na častém a velmi rychlém stěhování je, že člověk zjistí,
jak málo hmotného potřebuje k životu.
Vina je určitý stav vědomí, který člověk pociťuje, když vědomě překročil mravní nebo
právní normy, vůči kterým se sám provinil. Vinu člověk pociťuje pouze za určitých předpokladů, buď že přijal a osvojil si normy stanovené v daném společenství, nebo že pociťuje
určitou odpovědnost za své činy, které mohou zasahovat jiná individua, či prostředí, ve
kterém žijí. Vina znamená, že se určitým chováním člověka stalo něco špatného, v tomto
případě je vina člověku připsána. Podstatné je, že takové jednání může být i pasivní a zároveň může mít negativní důsledky. Proto je vina do značné míry obecný pojem.
Vina může vyvolat ve viníkovi pocit viny, což znamená, že si uvědomuje to, že spáchal něco
špatného a že by měl konat jen to dobré. V ideálním stavu jsou objektivní vina a pocit
viny úzce propojeny, a to tak, že vina je následována pocitem viny. Ovšem jsou i takové
případy, že někdo koná jednu vinu za druhou a žádný pocit viny se nedostavuje a někdo
trpí pocitem viny, aniž by doopravdy něco spáchal. Pocit viny bývá stupňován podle míry
přestoupení normy a podle sebepoznání vlastního svědomí (strach, lítost, stud). O náš
pocit viny se v ideálním případě stará svědomí. Jednou z možností, jak se zbavovat pocitu
viny je systematické umlčování našeho svědomí, ovšem nikdy se jej zcela nezbavíme.
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Pocit viny, kromě toho, že vyvolává dost nepříjemný a občas téměř nesnesitelný emocionální stav, se může projevit i na fyzické úrovni formou různých psychosomatických onemocnění nebo neuvědomujících tendencí způsobovat si fyzickou bolest. Příčiny tohoto až
často škodlivého komplexu vznikají často v dětství a jsou ukryty hluboko v našem podvědomí.
Zkušenost viny je něco jako krize. Ale v krizích, které zasahují skutečně do hloubky, potřebujeme pomoc: lidskou a odbornou. To proto, že pocit viny je krajně nebezpečná, i když
velice důležitá věc. Je nebezpečná, když se velmi rychle změní v bezmezné zoufalství a sebepohrdání, jež je nelidské a nemá žádný smysl, protože nic nezmění, nýbrž jen navodí
bezmocnost. Je-li však tento pocit viny pod kontrolou a veden na správné koleje, je významný jako nepominutelná pomoc k hlubší lidské zralosti a ke schopnosti vnímat realitu
správně. Jestliže bývá uznání vlastní viny pociťováno jako ponižující, pak je taktéž osvobozující. Člověk se jím a následnou lítostí nad vlastním pokleskem jaksi vrací do řádu. Znovu
nachází klid svědomí, vnitřní rovnováhu i ztracenou sebeúctu.
Svědomí je systém prožitkových a myšlenkových vzorců, které se probouzí tehdy, nastane-li konflikt našich norem, ideálů a zásad. I přesto že, část těchto norem závisí na nás
samotných, je naše svědomí silně podmíněno výchovou, kulturními a společenskými tlaky.
Svědomí a vina spolu úzce souvisí. Pokud provedeme nějaký skutek, na který nejsme pyšní, a který je v rozporu s našimi hodnotami, tak se v nás probouzí hlas svědomí, a ten je
obvykle doprovázen pocitem viny. Oba dva děje jsou velmi náročné na lidskou psychiku.
Při dlouhém působení, jsou schopny způsobovat psychické poruchy.
Cit.: http://app.filozofieaetika.cz
Každý máme vlastní dno jinde. Co všechno ještě potřebujeme, abychom to zakusili? Co všechno se musí stát, abychom si řekli „Jsem na dně“? Až zůstaneme spát pod mostem? Až nás
zavřou? Nebo musí někdo umřít? Věřím, že nikdo z nás odpověď nezná. Dokud není skutečně
na dně, které dnem ani není. Je to jen hranice, čára, zeď. A třeba musí ještě hlouběji. Níž. Ještě níž. Aby se zastavil a zjistil, že dál už to nejde. Dál už je totiž jenom smrt. Někdy pomyslně
vyřeší problém. S pocitem, že bude líp. S myšlenkou, že jinak už být nemůže. S myšlenkou,
která je nejen mylná, ale velice nebezpečná. Je bez jediného kousku lásky. Lásky k sobě a svým
bližním. Bez naděje, bez víry.
Jsem rád, že mi naděje a víra zůstaly. Možná jsem neokusil to nejspodnější dno. Dno, které
neexistuje jinde, než v našich hlavách. Dno, jehož hloubku měříme jen a jen na vlastní stupnici,
kterou jsme si vytvořili. Je snadné posunout své vlastní problémy na desítku, nejvyšší hodnotu
pomyslného pravítka. Ale rovněž není složité udělat z desítky devítku nebo dokonce osmičku
a zjistit tak, že nejste na dně, jak se říká. Jen jste dorazili na hranici. Ke zdi, kterou už nelze
přeskočit jen tak.
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KE SMRTI JEN KRŮČEK
PORUCHY ZDRAVÍ
Michal ležel a těžce oddechoval. Veronika byla vyděšená k smrti.
„Už jedou!“, utvrzovala sama sebe, že dorazí včas. Každá minuta se táhla jako věčnost.
Slyšel ji. Neměl sílu reagovat. Jen oči prozrazovaly neskutečnou touhu, aby už přijeli. Srdce
mu bušilo jako o závod a všechno jej svíralo. Zvenčí do pokoje sílilo houkání přijíždějící
sanitky.
„Třetí patro!“, Veronika se snažila urychlit už tak dost rychlou záchranku.
Srdeční onemocnění u patologických hráčů je časté. Vysoký krevní tlak, zúžené cévy, infarkt,
mozkové příhody, vysoká hladina cholesterolu jdou ruku v ruce se způsobem života, který
hráči vedou. Dlouhotrvající stres, napětí, vyčerpání. Možná je takové nikdy neuvidíte, ale
skutečnost je jiná. Špatná životospráva, nedostatek spánku, málo pohybu. To všechno vede
k fyziologickým změnám, které se jednou projevit musí. Špatný chrup, zanedbaný zjev, páteřdostává zabrat od dlouhého vysedávání. Někdo může namítnout, že takové stavy jsou běžné
u všech. Ano. Jen doplním. U všech, kteří své tělo neposlouchají, kteří na sebe nedbají. A hráči
jsou skvělým vzorem po této stránce.
Michal nemohl být výjimkou. Hrál už příliš dlouho. Bylo jen otázkou času, kdy si jeho strážce bude chtít vybrat svou daň. Dnes se o to pokusil.
Jednotka intenzívní péče byla prázdná. Byl jediným nocležníkem té noci a čekal, co bude
dál. Spolu s ním lékaři. Doma Veronika, David a Daniel. Možná ani netušil, kolik dalších lidí
na něj ještě čeká. Hráč, ne hráč.
Fyzické (somatické) zdraví je u hráčů ohroženo. Jedná se o heterogenní skupinu onemocnění vzniklou v souvislosti s hraním sázkových her a dalšími závislostmi či poruchami
zdraví. Během rozvoje fází patologického hráčství dochází vlivem prostředí, změn stravovacích, relaxačních a pohybových návyků ke vzniku onemocnění chrupu, zraku, zažívacího
traktu, srdce a oběhové soustavy, páteře, dýchacího ústrojí i jiných. Onemocnění mohou
být vážnějším problémem než samo patologické hráčství. Svízelná je i jejich léčba. Aktivní
patologičtí hráči nedostatečně při léčbě spolupracují, nejsou schopni až na výjimky dodržet léčebné postupy. Negativní dopady patologického hráčství na jedince a jeho okolí jsou
spojeny zejména se sociálními, ekonomickými a vztahovými problémy. Patologičtí hráči,
kteří vyhledali odbornou pomoc, často uvádí, že měli sebevražedné myšlenky nebo se
o sebevraždu pokusili. Z výzkumu není zcela jasné, zda hraní samo o sobě může zvyšovat
riziko sebevraždy. Nicméně vysoký výskyt sebevražedného chování u patologických hráčů
naznačuje, že riziko sebevraždy musí být vždy zahrnuto v léčbě.
Mluvíme-li o psychickém zdraví, pak v první variantě tvoří skupinu patologických hráčů
psychiatricky nemocní. Tito pacienti většinou nekontrolovaně začínají užívat návykové
látky, léčiva a také hrát sázkové hry v důsledku těchto potíží. Jedná se o tzv. model sebemedikace. Často je možné se s tímto modelem setkat např. u úzkostných a depresivních
poruch, kde patologické hráčství bývá (vedle užívání alkoholu, léčiv, apod.) významnou
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komplikací, a kde uvedené látky a patologické hráčství mohou dočasně pomáhat pacientovi řešit jeho obtížné stavy. Druhou variantou je pak opačná situace, kdy masivní hraní
sázkových her může vést ke vzniku psychických poruch (zejména ze skupiny úzkostných
a depresivních), doprovázených většími nebo menšími duševními poruchami.
U patologického hráčství bylo zjištěno několik často se opakujících situací: 45‒55 % patologických hráčů současně trpí alkoholismem; 65‒85 % závislostí na nikotinu; souběžné
užívání metamfetaminů, zejména pervitinu; různé kombinace hráčství, návykových látek,
alkoholu a tabáku. Typickým dopadem patologického hráčství u mladých mužů je homosexuální prostituce.
Cit.: www.problemgambling.cz/news/souvisejici-zdravotni-problemy
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KONEČNĚ DOMA
ŽIVOTNÍ STYL HRÁČŮ
„Je ti dobře?“, zeptala se s opravdovým zájmem.
„Je“, tiše odpověděl a nepřestával ji držet za ruku. Přemítal, jak jí řekne o exekuci, která
se dnes objevila v práci. Čára přes rozpočet. Počítali s tím. Věděli, že jednou přijde. Akorát
dnes nebyl ten správný okamžik.
Bylo jim dobře. Oběma. Vraceli se domů. Uhnízdili se tu před pěti lety po všech těch strastiplných cestách. Dokázali nemožné. Vrátit se zpátky. Oba těšila nová práce, nové příjmy
zajišťovaly každodenní nový život. Něco málo se splatilo. Veronika věřila, že se Michal napravil. Nebyla potřeba žádná léčba. Žádný odborník. Vše nasvědčovalo tomu, že nastalo
období klidu. Kromě předloňského roku, kdy to „nezvládl“ a Veronika musela zachraňovat,
co se dá. Nemusela.
„Mám špatnou zprávu“, Michal se odhodlal k otevřené výpovědi o došlé exekuci.
Veronika s úlekem zpozorněla a vytrhla ruku z jeho sevření.
Bylo mu líto, že kazí příjemnou atmosféru, ale byl toho plný už od rána. A ještě před minutou se po jejím boku cítil v naprostém bezpečí a klidu.
„Došla exekuce na můj plat.“, konstatoval a snažil se potlačit význam, který v sobě prohlášení skrývalo.
„To jsi mohl čekat, ne!?“, Veronika vybuchla podrážděně.
„Nevím, jak to udělat. Z výplaty mi zůstane sotva pět tisíc.“, Michalův pokus o společné
řešení ztroskotal. Veroničiny vzpomínky na ubytovnu a podobné příbytky byly čerstvé i po
tolika letech. Nedokázala si představit, že by se někdy něco podobného mohlo opakovat.
Mlčela.
„Zkusím se nějak domluvit v práci“, pokoušel se najít alternativu. Byl rozpačitý. Dal by bůhví co, aby nemlčela. Aby jim bylo tak dobře, jako před pár okamžiky.
Michal nebyl hloupý, aby nevěděl, že právě toto jsou následky jeho předchozích úletů. Dlužil statisíce, určitě přes milión. Nikdy to nedokázal spočítat. Nevěděl ani pořádně, komu co
dluží. Trvalo to příliš dlouho, aby vše dokázal uchovat v paměti. Dělat si evidenci o svých
závazcích bylo tenkrát nemožné, nepřijatelné. Jen představa, že by podobné záznamy někdo objevil v dobách jeho největšího hraní, jej silně znervózňovala ještě teď.
O tom, že si dnes půjčil od kolegyně z práce peníze a byl hrát, se nezmínil. Veronika by
těžko pochopila jeho vysvětlení a pohádky o tom, že to nemá žádný smysl, že to všechno
za svého života není schopen splatit, že je zbytečné se snažit. Dala by mu, co pro to, kdyby
věděla. Ráno byl tak naštvaný na celý svět, na exekutory, na sebe. Jeho novostavba byla
chatrná jako domeček z karet. Teď mu seberou to, co mu zbylo. Seberou mu zase střechu
nad hlavou. Tak jak to má udělat? Honily se mu hlavou nejrůznější myšlenky. Jeho makovice mu napovídala, že veškeré snažení je k ničemu. Vezmou mu peníze, přijde o bydlení,
nebude-li bydlet, přijde o práci, přijde-li o práci, bude bez peněz. Bude zpátky, kde byl.
Nikdy!
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Nesprávný životní styl vede obvykle k tomu, že se člověk často setkává se spouštěči (riziková prostředí, ale i únava, deprese apod.). Zdravý životní styl naopak řadu spouštěčů automaticky odstraní. Téma životního stylu je pro patologické hráče, velmi důležité, mnozí
z nich mají sklon se přepínat. Související únava pak oslabuje jejich sebeovládání.
Typické chyby myšlení hráčů:
> Dluhy je třeba zaplatit co nejdříve bez odhledu na odpočinek atd.
> Zaplacením dluhů se automaticky vyléčí i patologické hráčství.
> Vyléčí mě nejlépe práce.
> Když mám takové dluhy a přesto odpočívám, měl bych mít pocit viny.
Člověk toho chce stihnout příliš moc. Má svůj program příliš nabitý, je často v časové tísni.
Hráčům doporučuji: zbytečně nespěchejte, vyhýbejte se stavům vyčerpání, nepřibírejte si
další povinnosti, dokud nevypustíte jinou nejméně tak časově i jinak náročnou, nechtějte
všechno udělat sami a o práci se rozdělte, nechávejte si časovou rezervu na nepředvídané
komplikace. Odpočinek si plánujte stejně zodpovědně jako důležité pracovní úkoly.“
Cit.: MUDr. Nešpor, 1999)
Pokud je to možné, nedělejte víc věci najednou, ale soustřeďte se na jednu, při jídle jezte,
při telefonování telefonujte a při psaní textu pište.
Pro hráče je typická nuda a prázdnota. Dočasně prázdný životní styl může vyvolat např.
nezaměstnanost nebo nemoc. V takové situaci nepodceňujte ani práce, které by vás dříve
nenapadlo dělat. I když vás k tomu nikdo nenutí, vstávejte v určitou dobu, čas si rozvrhněte a svůj rozvrh dodržujte. Uvažujte o dobrých možnostech, které vám daná situace
poskytuje. Můžete např. rozvíjet své zájmy, pomoci blízkému člověku, studovat atd.
Pro chaotický životní styl je typické nepředvídané střídání období mimořádného vypětí
a naprosté nečinnosti. To může být dáno zevními okolnostmi (příprava na zkoušku, termínovaná práce) nebo sklonem nechávat věci na poslední chvíli. Nedovolte, aby vás spěch
připravoval o radost z práce nebo dokonce zvyšoval riziko úrazu. Rozdělte si naléhavé
záležitosti na ty, které skutečně spěchají, a na ty, které mohou počkat. Těmi méně naléhavými se v situaci, kdy nemáte čas, vůbec nezabývejte. Určitě si pořiďte diář a používejte ho
a plánujte do něj práci i odpočinek. Dbejte na rovnoměrnější rozložení a větší rovnováhu.
Rizikový a stresující životní styl se týká lidí, kteří se nacházejí v těžké situaci nebo vykonávají rizikové a stresující zaměstnání (policisté, servírky, pracovníci kasin, ale i vedoucí
pracovníci velkých firem a bank, zdravotníci, politici nebo novináři). Problémem není tedy
pouze nadbytek práce, ale její charakter. Uvažujte o tom, jestli máte na to, uvedenou
práci dlouhodobě vykonávat, nebo jestli by bylo lepší si najít něco klidnějšího. Určitě byste
se měli naučit nějakou relaxační techniku a hlavně ji používat pravidelně. Máte-li někoho,
komu se svěřit, jste ve výhodě a stres zvládnete lépe.
Neradostný životní styl je naplněn nepříjemnými povinnostmi a schází v něm nějaké radosti a potěšení. Takový člověk často lopotně pokračuje do okamžiku, kdy jeho trpělivost přeteče, pak udělá hloupost, je zaplaven výčitkami svědomí, v neradostné lopotě
zas pokračuje, dokud jeho trpělivost zase nepřeteče. Neodkládejte i drobná potěšení na
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neurčito, až na ně “bude čas“. Nevyžívejte se v mučednictví a trpitelství a nevyvolávejte
v druhých pocity viny. Uberte nepříjemných povinností a přidejte drobných radostí. Patologický hráč, který žije zdravě, se tak vyhýbá spouštěčům. Proto často překonává návykový problém celkem snadno.
Cit.: MUDr. Nešpor, 2011
Hráčství není jen o hře na automatech, v loteriích, v sázkových kancelářích. Můj táta hrál
každý týden sportku, jako mnozí z nás pokoušel štěstí. Hrál a přitom nebyl hráčem. Jak je to
možné? Vždyť pokud někdo hraje, je hráč, ne?!
Nemám v úmyslu se věnovat definici hráče. Mnohé již bylo vysloveno, a pokud chcete zjistit
znaky této chorobné závislosti, jistě najdete spoustu odkazů na internetu, dotazníky, zda jste
či nejste hráč, důležité a potřebné informace. Ale rád bych se zmínil o hře jako takové. Ne
o výherních automatech, ani o hraní, ale o hře. Protože sama hra je základním znakem každého hráče. A jde opravdu jen o gamblery?
Určitě se vám už stalo, že jste se chovali jinak, než jste chtěli. Usmíváte se na úřednici za okýnkem a ve skutečnosti máte chuť na ni zařvat, ať pohne zadkem. Hrajete si na milého, ale milí
nejste. Kýváte souhlasně hlavou na důkaz všem ostatním, že rozumíte, přitom nechápete vůbec nic. Spoléháte se, že vám to někdo později vysvětlí. Hrajete, aby vás neměli za blbce. Jedete tramvají na černo a věříte, že vás nechytnou. Projedete křižovatku na červenou s důvodem,
že spěcháte. Přecházíte na přechodu, aniž byste čekali na zeleného panáčka. Vždyť nic nejede.
Hrajete si. Někdo by možná pateticky poznamenal, že pokoušíte osud. Možná. Znělo by vám
lépe, kdybych řekl, že si zahráváte? A je v tom vůbec rozdíl? A pokud ano, v čem? Většina z vás
usoudí, že v důsledcích podobného chování. Dobrá. Tak se na ně pojďme podívat zblízka.
Úřednice za okýnkem vaše řvaní přežije určitě s lepším výsledkem než vy. Kývat souhlasně
hlavou je základním předpokladem moderní komunikace, tak proč se tím zabývat, a černou
jízdu tramvají maximálně odnesete pokutou. Ještě si to klidně odůvodníte jako celkovou úsporu efektivně vynaložených prostředků. Důsledky skoro žádné. Mít nabourané auto z důvodu
zbytečného spěchu už bereme nějak jinak. O ztrátě života při přecházení ulice na červenou
už není třeba nic dodávat. Tak na co si to hrajeme? Je to jen a jen riskování? Špatná výchova,
neinformovanost nebo nedostatek pevné vůle? Někdo by mohl namítnout, že podobné věci
s hráčstvím nemají nic společného. Hráči prohrávají peníze! Půjčují si a nevracejí. Podvádějí.
Lžou. Kradou. Důsledky jsou katastrofální. Tohle nemá s hrou nic společného!
Máte pravdu. Pokud mluvíte o hraní. Ale právě hra je to, co dělá hráče hráčem, člověkem,
který utíká od reality a postupně přestává vnímat skutečnost kolem sebe. Hraje si na silného,
odvážného, sebevědomého. Hraje si na člověka, který musí své problémy zvládnout sám. Jeho
hra s okolním světem je široká jako vesmír a podobně jako ve sportu, fauluje, zraňuje, nehraje
fér. Nechce prohrát. Brání se každému vstřelenému gólu, každému boxovému úderu, ale hraje
tak dlouho, jak mu to ostatní dovolí. Je mu fuk, že prohrává. Nevzdává to. Neumí to vzdát.
Musí svou hru dokončit. Dobojovat. I kdyby stokrát věděl, že je bitva dávno prohraná. Hraje si
na neporazitelného. Křičí na úřednice, jezdí na černo v tramvaji, na červenou brázdí křižovatky a na přechodu uskakuje před auty. Věří, že jeho hra může být vítězná. Nikdy nekončící hra.
Hrajeme si všichni. Nevinné hříčky střídají méně radostné hry. Říká se, kdo si hraje, nezlobí.
Hra je zábava. Každé dítě si hraje. V přípravě her a v jejich organizaci jsem byl král. Jako
vedoucí dětského sdružení jsem přelouskal snad všechny knížky her, abych s nimi rozjasnil
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dětské tváře. To není hra, o které mluvím. Hra, která z vás dneska udělá kovboje, kosmickou
stvůru nebo lovce pokladů, abyste zítra byly zase tím, čím jste dnes, jak vás znají, je hra neškodná, naopak. Ale copak se z nás nestávají kovbojové, stvůry a lovci pokladů, aniž bychom
se ke svým vlastním jménům vraceli? Pokud budeme k sobě upřímní, odpovíme kladně. Stává
se nám to. Nikdo není dokonalý. Jen se snažíme, aby to nebylo každý den. Chceme být lepší,
silnější, svobodnější, bohatší, chceme, aby nás milovali. Děláme všechno pro to, abychom
takoví byli. A pokud takoví nejsme, aspoň si na ně občas zahrajeme.
Muselo uběhnout moře času, abych si dokázal přiznat, že hraji ve špatném filmu. Ve filmu,
kde si chuďas hraje na boháče, zloděj na policajta a pokrytec na kamaráda. Ve filmu, kde se
pláče bez slz, kde se směje bez smíchu. Nevím, proč člověku trvá tak dlouho, aby poznal, že
hra na život není skutečným životem. Nevím, proč si hrajeme na něco, co nejsme. Na silné,
odvážné a nebojácné, když jsme slabí a máme plné gatě strachu. Když se smějeme jen proto,
že se smějí druzí. Když zadržujeme pláč, abychom nebrečeli. Když jsme zticha, protože bychom
si ublížili. Hra. Na život a na smrt. Nesmysl. Na smrt se nehraje. Ta je skutečná. Tak proč si
hrajeme na život?
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NA KONCI CESTY
ÚSTAVNÍ NEBO AMBULANTNÍ LÉČBA?
Michal seděl, hlavu podpíral dlaněmi, aby se jí nemusel dívat do očí.
„Tohle musí skončit!“, řvala. Byla nepříčetná.
Nevěděl, co má říct. Prohrál všechno, co mohl. Už nevydržel. Musel se přiznat. Musel to
někomu říct. Všechno ostatní bylo vedlejší. Rok v klidu byl zapomenut. Poslední dva měsíce
jej důkladně smazaly.
„Půjdeš se léčit!“, Veronika byla rozhodná jako nikdy předtím. „A hned zítra!“
„Já“, Michal se chtěl bránit. Nedostal se ke slovu. Veronika se stala výpravčím na hlavním
nádraží, hlavním organizátorem veškerého času. Přestala svého muže považovat za svéprávného.
„Musím do práce,“ slova z Michalových úst se drala ven pomalu. Snažil se zachránit nemožné. „Nemůžu se zavřít na čtvrt roku!“, zkusil přejít do obrany. S minimální nadějí na úspěch
pokračoval jako starý babiččin kafemlýnek.
„Jak bychom zaplatili byt?“, snažil se zdůvodnit svou důležitost, přitom se cítil jako ta nejméně důležitá osůbka v celém světě. Nechápal, jak by se to dalo udělat jinak. Bez něj to
prostě nepůjde. A přitom zklamal. Tak moc zklamal. Skočil by z mostu, kdyby měl odvahu.
Všechno. Jen ne tohle. Jen ne to, co právě probíhalo. A to měl za chvilku dojít Dan.
„Zítra pojedeme do Bohnic, do práce zajdu a řeknu jim to!“, Veronika neustávala ve své
rozhodnosti.
„Nemůžeš jít do práce a říct jim to!“, Michal nabíral. Děsil se podobné vize. Moc dobře
věděl, že je konec. Z téhle bryndy se už nevylíže. Kdyby nesebral ten foťák. Kdyby to byl
neudělal. Nenáviděl sám sebe. Půjčil si ho. Na chvíli. Aby získal peníze. Chce to přece vrátit.
Jen si ho půjčil. Nemá, jak ho dostat zpátky. Zůstal v zastavárně. Není, jak ho vyplatit. Půjčil
si ho. Neukrad!
„Mám tě plné zuby!“, lamentovala a hrůzostrašný večer nabíral na síle. A ještě měl na síle
nabrat víc. Čekali na Dana. Nechtěl mu to ani říct. Veronika už byla zásadně proti. Už ne. Už
toho bylo dost. Nechtěla ho bránit, nechtěla mu pomáhat. Toužila se ho zbavit. Jednou pro
vždy. Aspoň v téhle chvíli. Hranice, už tak dost vysoká, byla prolomena.
„Prosím tě, neříkej to Danovi!“, Michal přešel do pozice prosebníčka. Pro dospělého chlapa
potupná role.
„Tohle ničemu nepomůže!“, snažil se přesvědčit svou ženu, která přestala mít zájem o jakoukoliv spolupráci s ním. S člověkem, který jí jen a jen ubližuje.
„Zvládneme to i bez tebe!“, Veronika nevěřila vlastní odvaze. Nikdy jí tolik nenašla. Kolikrát
už mu nařizovala léčení. Nikdy neuspěla. Samé sliby. Chvíli klid a zase znovu. Takhle se žít
nedá. Už ne!
Michal ani nevěděl, jak to začalo. Bylo to už dobrých pár týdnů, co zasedl zpátky k automatům. Půjčil si na hru snad od poloviny kolegů v práci. Nikdo by to do něj neřekl. Nikdo
nic nevěděl. Až Adéla. Ta to rozvířila. Michal jí začínal nenávidět. Tolik jí pomohl, a teď mu
hází klacky pod nohy. Její IQ je na úrovni opice. Má štěstí, že jí vůbec přijali. Co by taky
člověk očekával? Kvůli ní byl teď ve srabu. Kvůli ní se všechno zvrtlo. Kdyby nebyla, vyhrál
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by, a vrátil. Měl vztek a zároveň věděl, že jeho soudy jsou zbytečné. Nepravdivé. Smyšlené.
Posral to sám.
„Ahoj“, ozvalo se v předsíni ne zrovna přívětivě. Znělo to jako povinnost dospělého, když
někam dorazí. Odpověď nepřicházela. Oba čekali, až se objeví v setmělé kuchyni.
„Co je?“, prošel zrychleně kolem nich do svého pokoje. Danův plán byl úplně jiný.
„Dane,“ Veronika ubrala na intenzitě svého rozechvělého hlasu, „můžeš na moment?“, jako
by chtěla probrat něco, co je za minutu hotové.
„Proč tu sedíte po tmě?“, zeptal se a pocítil v ovzduší silné napětí.
„Táta byl hrát!“, řekla stroze a v jejím sdělení byla cítit nervozita. Poslední, co by chtěla,
někoho zraňovat. Navíc Daniela. Má přece už vlastní problémy. Jako každý kluk v osmnácti.
Ale teď potřebovala jeho pomoc. Jeho podporu. Jen nebýt na celý problém sama. Potřebovala spojence. A Daniel byl ten nejlepší.
„Ty jsi byl zase hrát?“, Dan se potřeboval zeptat táty sám. Musel to slyšet od něj. Přece
není takový srab, aby mu to neuměl říct do očí. Díval se na něj a čekal na výsledek svého
snažení.
Michalovo špitnutí skoro nebylo slyšet. Chtěl pokračovat, ale nemohl. Chtěl toho tolik říct.
Tolik se styděl. Tak moc ho to mrzelo. Hledal řešení, které neexistovalo. Alespoň v jeho
hlavě. Emoce byly silnější. Extrémní. Dal se do pláče. Už na to neměl.
Veronika stačila vypovědět Danielovi celý příběh. Bez skrupulí, bez přikrášlení, bez přetvářky. Hledala spojence a získala jej. Nebylo na tom nic složitého. Pomalu se uklidňovala a svůj
plán rozvíjela jako zkušený generál, který svým vojákům přiděluje úkoly bez ohledu, zda
je posílá či neposílá na smrt. Michal, v roli vojáka, si tak připadal. Aspoň si to myslel. Byl
o tom přesvědčen. Řešení ústavní léčby nebylo pro něj řešením. Bránil se. Nechtělo se mu
tam. Ztratil by svobodu. A kdo by vydělával? Kdo by zajistil rodinu? Jak budou bydlet? Kde
vezmou peníze? Spousta otázek a žádná rozumná odpověď. Nevěděl, co bude. Zdálo se,
že s tím dělat na jednu stranu něco chce, na druhé straně se návrhu vehementně bránil.
Konečně se zmohl na rychle připravený návrh.
„Mám návrh“, zkusil prosadit něco, co už prošlo snad tisíckrát.
„Zajdu tam zítra s tebou a domluvili bychom ambulantní léčbu. Budu tam docházet, a přitom budu moci pracovat a vydělávat.“
„Ani náhodou!“, přerušil jeho plány Daniel. Měl toho dost. Přehrada přetekla.
„Myslel jsem, že“, chtěl pokračovat Michal ve svém bláznivém postupu, vlastní syn mu to
nedovolil.
„Zavolám policajty a řeknu jim to!“, Dan to myslel vážně.
„Na vlastního otce bys chtěl volat policii?“, Michal se krotil. Nebyla v tom ani síla ani autorita rodiče. Byla v tom prosba. Strach. Zoufalství. Dan vzal do ruky mobil.
„Prosím!“, Michal se ocitl tam, kde nikdy nikdo nechce být. Na kolenou. Před vlastním dítětem. Prosil ho, aby mu dal šanci. Poslední šanci. Udělá všechno. Všechno, co bude chtít.
Jeho oči byly zality slzami. Stejně jako oči jeho nejbližších.
Možná nejhorší zážitek mého života. Táta mi zemřel, když mi bylo 24. Přežil jsem tři dny uprostřed povodní na Moravě v 97. roce, ztratil u toho zbytek firmy, co zůstal. Žena odešla z domu,
nechala nás s kluky, aby mne vrátila zpět, vyhrožovali mi kvůli neplacení, opustil jsem své rod65

né hnízdo. Nic z toho nebylo tak těžké jako ten večer. A přesto jej považuji za to nejlepší, co se
mohlo v mém hráčském životě stát. Nedovolili mi pokračovat. Jít se léčit dobrovolně považuji
u hráčů mého kalibru skoro za nemožné. Málokdo přijde sám a řekne: „Mám problém. Půjdu
s ním něco dělat“. Většina je dobrovolně přinucena. Svými nejbližšími, okolnostmi, které nastaly, přinucena situací, která už nesnese odkladu a jiného řešení. Někteří utíkají před policií,
před soudem, před vězením. A někteří takové večery přežijí bez úhony. Bohužel.
Až někdo najde jednoduchou odpověď na otázku, proč to tak je, ať dá vědět. Bude první.
Zaslouží si náš obdiv. Jsem přesvědčen o tom, že pro hráče je tento okamžik nejdůležitější
v jejich kariéře. Nemám rád slovíčko kdyby, už jsem se zmínil, ale všichni, co k této hranici kdy
dospěli, vám řeknou, že by byli rádi, kdyby to přišlo dřív. Kdyby. Babičky říkávaly: Pozdě bycha
honiti. Dodávám: Raději pozdě, než vůbec. Přiznávám, že dodnes cítím vinu, stud a hanbu,
kterou nelze popsat obvyklým způsobem. Nebyl bych upřímný sám k sobě, kdybych prohlásil,
že jsem se svých negativních pocitů úplně zbavil. Je těžké se vzdát tak silného vnitřního pudu.
Zvlášť v některých chvílích, co vám takový večer připomenou. Svého mladšího syna mám moc
rád. Ale neumím mu to říct tak, jak by si zasloužil. Ten večer hodně změnil. Zachránil mne,
aniž by to věděl. Třeba to ví, ale medaili za záchranu nikdy nedostane. Nerozdávají se. Vím, že
po ni netouží. Je to mlčky vyhraná bitva. Bez vítězů. Bez poražených. Prostě jedna neobyčejná
bitva, kterou přežijete. Nic víc. Vedle vás leží hromada zraněných, kteří své jizvy už nezahojí.
Chlácholit je oblíbeným tvrzením, že mohli být mrtví, je, přinejmenším, bizardní. Vzpomínám
si na pohřeb kamaráda, kterého jsem se zúčastnil v době vojenské služby.
„Váš smutek je oprávněný“, pravil řečník u rakve zhrouceným rodičům, „ale zůstali vám ještě
dvě děti, které sedí vedle vás“.
Je to povzbuzení? Pravda? Nebo šokující nestoudnost? Pro mne to byla bitva, ve které si obě
strany podaly ruce, aby vyhlásili mír. Jsou země, které nebojují, ale mír je v nedohlednu. Mír,
který je důležitější než všechny války světa. Mír, ve kterém se lidé cítí bezpečně a šťastní, aniž
by spolu žili pod jednou střechou. Odpuštění může následovat. Může. Nemusí. Trvá totiž daleko déle, než vyhlášení mírových aktivit. Vím to. A učím se trpělivosti.
Bylo to nad mé síly. Myslela jsem si, že se poučil. Moc dobře věděl, jaké následky jeho hraní
přinášelo. Člověk se nechá ukolébat, když po určitý čas věci fungují, jak mají. Časy stěhování
z místa na místo byly, chválabohu, navždy pryč, přesto nebezpečí viselo ve vzduchu neustále.
Už nebylo místo pro jeho sliby a věčné odpouštění. Byla jsem bláhová, když jsem si myslela,
že své hráčství zvládne bez odborné pomoci. Kolikrát jsem ho prosila, aby se šel léčit. Kolikrát
jsem vyžadovala, aby našel psychologa, psychiatra. Marnost nad marnost. Jako do dubu. Stokrát jsem se nechala přemluvit, aby mohl vydělávat, aby se nic neprozradilo, aby se nemusel
zavřít do blázince. Stokrát a dost. Měla jsem to udělat už dávno. Buď léčba nebo my. Už tak
bylo dost pozdě. Už tak to všichni odnesli plnou silou. Byla jsem nakonec ráda, že mi nejmladší
syn pomohl k jeho rozhodnutí. Rozhodnutí hráče, které nebylo dobrovolné. Bylo pod tlakem.
Bylo vynuceno. Jiný prostředek neexistuje. Pokud některá z manželek, partnerek, matek a jiných příbuzných dnes přemýšlí, co se svým hráčským protějškem dělat, neztrácejte ani minutu. Vyhlašte poplach! Hned! Nečekejte jako já. Třikrát a dost. Žádné rekordní stovky. Bubnujte
do světa! Křičte do všech stran, aby vás slyšeli! Alarmujte všechny, aby vám pomohli. Hledejte
pomoc. Pokud jste dosud nebyli důslední, pak je ten pravý čas. Buď a nebo. Jdi na léčbu nebo
z domu. Je to těžké, milujete-li ho, ale nezbytné. Věřte mi, že není jiná cesta.
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Když jsem slyšela, že bráchu přijali do psychiatrické léčebny, neváhala jsem ani minutu. Sedla
na první vlak a uháněla za švagrovou. Bylo zcela jasné, že konečně nastal čas té správné
pomoci. Pomoc, kterou potřebovala rodina, ne bratr. Udělala jsem, co bylo v mých silách.
Prostě jen jako člen rodiny. Tak to v rodinách bývá. Aspoň ve většině. Nebo si to aspoň myslím,
a podle toho se chovám. Bylo tomu i tenkrát. Do té doby jsem netušila, co všechno máme
s Veronikou společného. Tak dobře jsme si snad nikdy nepopovídaly. Trvalo nám to přes dvacet let, abychom zjistili, jak blízko k sobě máme. Říká se štěstí v neštěstí. A myslím, z dnešního
pohledu, kousek pravdy na tom pořekadle bude.
Přiznání si potřeby léčby, potřeby vnější pomoci, je obtížným krokem. Připuštění vlastní bezmoci nad sebou samým útočí na vnímání sebe sama jako dospělého a schopného jedince. Podrývá sebevědomí a sebeúctu, devalvuje veškeré vlastní předchozí snahy
o zvládnutí situace. Po léta budované přesvědčení, že vše zvládne (že zvládá řídit svůj
život) má v tuto chvíli vzít za své. A současně hráč očekává, že přijde o svůj útulek svobody, o své sny, o chvíle, které jsou jen jeho. Předpokládá, že mu vtrhne do života revizor,
který bude zkoumat každé hnutí mysli a každý pohyb v peněžence. Že bude označen za
nezpůsobilého, skoro nesvéprávného, a že se s ním tak bude zacházet. Přesně k tomu
mají bližní tendenci a často se snaží vytvářet jakýsi policejní dohled zahrnující kontroly,
výslechy a soudy.
Léčba je osvobozením od toho všeho, co bylo řečeno v minulém odstavci. Je cestou ke
svobodě, na které má konečně hráč čas se zabývat sebou samým. Může se rozhodovat
v klidu a důkladně si rozmyslet, co chce a jak to chce. Včetně toho, s kým to chce řešit. On
bude rozhodovat, jaké intervence chce absolvovat a jak si zajistí, aby přestal hrát. Jakou
formu léčby si zvolit? Ambulantní, stacionární, ústavní? To je úplně jedno, je potřeba začít
jakkoli. Začít hovořit o svém problému s hraním s někým, kdo nebude kritizovat, nebude soudit, nebude zakazovat, ale bude se snažit porozumět jeho situaci a předat hráči
všechny potřebné informace k dalšímu rozhodování. I když se to podaří, nemusí to ještě
vést k dostatečně dobrému řešení. Charakteristickou potíží hráče v léčbě totiž je, že často
nadsazuje své schopnosti problém zvládnout. Bude proto zpravidla volit méně intenzivní
možnosti léčby, než jakých je potřeba. Takže například místo toho, aby chodil denně do
stacionáře, zvolí občasnou návštěvu u psychiatra. Nejlepším způsobem, jak se tomu riziku vyhnout je včas zahrnout do rozhodování o způsobu léčby i své nejbližší. Absolvování
rodinných konzultací umožní o věcech komunikovat racionálněji a odpovědněji, blízkým
pomůže se rozhodně lépe vyrovnat se situací a připraví je na to, jak nejlépe v budoucnu
pomoci.
Cit.: MUDr. P. Nevšímal, Magdaléna, o.p.s.
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V BLÁZINCI NENÍ BLÁZINEC
VÝZNAM PSYCHOTERAPIE
Dveře byly zamčeny. Byl tady a neměl klíč. Od ranního příjmu už uběhlo dost hodin, venku
zapadalo slunce a Michal se na nemocniční posteli pokoušel zahnat smutek a rozčarování.
Ráno byl připraven snad na všechno možné, co jej tu potká a nemine. Nedokázal si ani ve
snu představit, co jej čeká. Teď tu sedí, nic se neděje, všude klid. Nezvyklé. Očekával tvrdý
režim, nabitý program, možná nějaké injekce, prášky, vlastně ani sám nevěděl proč. Proč
ho sem přivedli, to ano. Nikdy nečetl Dostojevského, ale všechno mu najednou připadalo
jako trest za zločin, který spáchal.
„Já jsem Petr“, zavalitější čtyřicátník připomínající víc postavu z pohádek než z blázince se
pokusil oslovit svého nového kolegu. Michal si všiml jen jeho příjemného úsměvu. Byla
v něm jakási dobrota, srdečnost, pochopení. Rychle vstal a přijal nabízenou ruku k pozdravu.
„Michal“.
„S čím jsi tady?“, Petr začal rozhovor s ledovým klidem, který Michalovi připadal až nevšední.
„Co myslíš?“, nestačil se pořádně zorientovat. Asi mu ještě nedocházelo, kde je.
„Alkoholik nebo feťák?“, zeptal se nový příchozí a ani nečekal na odpověď. „Tipoval bych
tě na hráče!“
„Jo“, Michal si uvědomoval, že moc zvučná jeho reakce nebyla. Neříkalo se mu to nejlíp.
Zkusil to zopakovat.
„Jsem tu s hraním.“, tiše odpověděl, jako by sem došel s něčím, co mu nepatří. Dodal si
kuráže, aby nevypadal jako bačkora a svůj zájem opětoval. „A ty?“
„Taky.“
„Jak dlouho tu jsi?“, Michal měl otázek víc než odpovědí. A teď vysvitla naděje, že se něco
dozví. Hlavně, jak dlouho to trvá a kdy bude moci zpátky domů.
„Už skoro měsíc.“, z Petrova hlasu nebylo slyšet ani zrnko zklamání či lítosti. „Máš štěstí, že
spíš tady!“, dodal s úsměvem, který prozrazoval něco lišáckého.
„Proč?“
„Mohli tě dát klidně na detox! To by sis užil, kamaráde! Strávil jsem tam 2 noci. Neměli jiné
místo, když jsem nastupoval.“, Petr se rozpovídal.
Michal už dávno seděl na kraji postele a poslouchal krátké vyprávění svého spoluvězně.
Jeho pocit, že je ve vězení, se pomalu vytrácel. Jen zamřížovaná okna mu napovídala, že
svoboda vypadá jinak. Na chvíli se mu zdálo, že sem patří. Petr tomu hodně napomáhal,
aniž by to měl v úmyslu. Měl najednou s Michalem tolik společného. Seděl a poslouchal
s opravdovým zájmem. Mluvit o sobě se mu ale nechtělo. Nemusí tu o něm vědět všichni
všechno.
„Za pět minut je příprava na večerku. Musím jít.“, Petr přerušil své povídání, aniž by dokončil pasáž o své rodině. „Tak zítra!“, rozloučil se obyčejnou frází a spěchal za povinnostmi,
které se staly jeho každodenním rituálem.
Michal zůstal na pokoji sám. Vedlejší dvě postele zely prázdnotou. Byl rád, že si mohl s někým promluvit. A Petr mu stačil odpovědět alespoň na pár otázek. Promítal si jeho slova
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jako zpomalený film, do kterého se vkrádaly obrázky z domova, aby naplnil svou prázdnotu. Nebylo mu do zpěvu, ale přál si, aby to všechno k něčemu bylo. Když už je tu. Když už je
v blázinci. Aspoň tak všichni psychiatrické léčebně odjakživa přezdívají.
Pavilon s označením „Léčba závislostí“ se ponořil do tmy. Michal ne a ne usnout. Z chodby
sem doléhaly hlasy, doprovázející nečekaný příchod velice opilého návštěvníka. Nezdálo
se, že by došel dobrovolně. Michal také ne. Šel tu, aby si odpykal to, co zavinil. Aby splnil
něco, co ostatní očekávali. Vědom si faktu, že na to mají právo. Aby napravil svou vinu a dokázal jim, že něco je ochoten pro to udělat. Aby uklidnil napjatou situaci. Šel tu, protože
mu nic jiného nezbývalo. Poslední šance. Jinak konec. Usínal s vírou, že jej brzy propustí.
Léčebný program se opírá především o psychoterapii. A bez dobrého terapeuta není dobrých výsledků. Jednoho z nich, pana Jiřího Boušku z Doléčovacího centra, Magdaléna,
o.p.s. jsem nedávno vyzpovídal.
Psychoterapie se provádí v ambulantní a ústavní léčbě, existují svépomocné skupiny, denní
stacionáře, komunity. Je individuální, skupinová. Patologičtí hráčí, jako jiní závislí, se s terapií setkávají před vlastní léčbou formou prvních kontaktů, v ústavní nebo ambulantní léčbě
a poté v rámci doléčovacího procesu. Je to tak?
Toto zjednodušené rozdělení je praktické, ale specifikum do toho vnáší konkrétní člověk,
ať na jedné či druhé straně, tedy terapeut a pacient. To pak velmi modifikuje příběh, který
se odvíjí. Vždy to má začátek, nějaký průběh a konec.
Připusťme, že hráč se rozhodne kontaktovat odbornou pomoc. Jak to vypadá při jeho první
návštěvě terapeuta? Jde o terapii nebo jen o poradenství? Je ústavní léčba vůbec nutná?
O terapii jde vždycky. Již doktor Skála, nestor léčby závislostí, tvrdil, že terapeut může působit psychoterapeuticky nebo psychotraumaticky. Odlišný může být obsah na začátku
a v průběhu léčby, kdy se pro nějakou terapii dotyčný rozhodne a vstoupí do procesu. Ale
úplně na začátku, než někam dojde, o výsledku celého léčebného procesu rozhoduje především důvod, proč pomoc daný člověk vyhledá. Co ho k tomu přiměje, s čím tam přichází.
O jakého člověka jde, jaký má důvod. To zásadně ovlivňuje průběh a význam první schůzky.
Zda je vhodnější ambulantní nebo ústavní léčba odhalí většinou až první kontakty. Obecně
se dá říct, že největší skupinu lidí, kteří vyhledají odbornou pomoc, jsou lidé, kteří sami pociťují nějakou obtíž ve svém životě, chtějí tomu rozumět, chtějí se zbavit svých problémů.
Do druhé skupiny klientů patří ti, kteří tuší, že něco není v pořádku, ale nemají v úmyslu
s tím něco dělat, dokud je nepřiměje někdo nebo něco jiného, nejbližší okolí, ztráta práce,
bezdomovectví, nezvládnuté závazky apod. Většinou to není jejich rozhodnutí. A malou skupinu tvoří tzv. „zvědavci“. Přijdou s nahodilým zájmem zjistit, co se tady děje, vyptávají se.
Pokračují ve své hře. Drží se daleko od faktu, že by sami potřebovali pomoc. Nedostávají se
do procesu. To nastává, až pokud se dostanou do situace výše uvedené druhé, popř. první
skupiny. Až pak může začínat vlastní terapie. Člověk přijde a začne popisovat svou situaci. Je
rozhodující, jak terapeut nazírá na to, co se s danou osobou děje. Přistup k závislosti může
být odlišný. Může dojít k porozumění a následné spolupráci, může být upřednostněn pohled
na selhávajícího člověka s potřebou nápravy. Je to velice individuální.
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Psychoterapie je léčba tzv. psychologickými prostředky, které má v rukou kvalifikovaný psychoterapeut, zodpovědný za formování terapeutického vztahu s klientem. Hlavním nástrojem
psychoterapie je rozhovor a tím, co léčí, je již zmíněný a nepostradatelný vztah. Mohl bych si
terapeuta představovat jako pomyslnou „vrbu“ nebo faráře, kterému se vyzpovídám. Je tohle
úkol psychoterapie?
Terapie závislostí se liší od terapií jiných poruch. Zatímco člověk, který přichází s jiným
druhem poruchy, si velmi dobře uvědomuje, že porucha mu ubližuje, komplikuje život, ničí
ho a prožívá s ní peklo, chce se toho zbavit. Ale hráč, který přichází, má sice tušení, že se
musí dané věci zbavit, na druhou stranu ví, že se má zbavit něčeho, co mu přináší uspokojení, co mu dává smysl života. Z toho vyplývá základní problém. Nejdůležitější v individuální psychoterapii je vytvořit dobrý vztah a prostředí, kdy klient cítí uspokojení a důvěru,
kdy může mluvit, o čem chce, může se vyzpovídat, ví, že terapeut je tam pro něj, neklade
na něj nároky, nepospíchá na změnu, dopřeje mu pocit bezpečí a klidu. To je významná
fáze a v počátku to bývá pro klienta to nejdůležitější.
Terapeut je vázán mlčenlivostí a klientova sdělení jsou považována za důvěrná podle etiky
v psychoterapii. Výjimkou povinné mlčenlivosti terapeuta je oznamovací povinnost trestného
činu. Co když jsem gambler, který se dopustil krádeže nebo zpronevěry, a právě tato okolnost
se stala zahajovacím impulsem k nalezení odborné pomoci. Jak se zachová terapeut, kterému
chci vše říct?
Na jednu stranu se toto jeví jako poměrně závažný problém, protože přesahuje terapii,
hodně se o tom mluví, ale ve skutečnosti se věci mají jinak. Odpovědnost sdělovat orgánům činným v trestním řízení je vymezena velmi konkrétně, a v podstatě zpronevěra
a krádeže do toho nepatří. Terapeut dá v počáteční fázi přednost pokusu o to, aby se klient dokázal zastavit, a to i v trestném konání, a našel odvahu se k tomu postavit. Hledisko
trestně-právní uplatňuje mimořádně, v ojedinělých případech, např. při násilných činech.
Větší problém pro terapeuta nastává, když se klient o všem svěří, vypovídá se, řekne vše
o svých činech a pak navždy zmizí. Tam pak vzniká nejistota, co s tím má dělat. Ale důležitější je najít společnou cestu, jak zastavit takovou činnost a jak dál ji řešit.
Existuje několik psychoterapeutických škol a přístupů. Klient by měl být poučen o možnostech
i limitech příslušného terapeutického směru, protože i tím je budován vztah mezi psychoterapeutem a klientem na reálném základě. Společně si dále vymezí praktické kroky, jako jsou
místo a čas sezení, jejich frekvenci a finanční podmínky. Jaké konkrétní kroky si vlastně vymezí? Podle čeho bych si měl vybrat terapeuta? Jak můžu vědět, že mi pomůže? A je rozdíl mezi
placenou terapií a terapií poskytovanou zdarma?
Toto je jeden z velkých problémů. V podstatě má řešení převážně v teoretické rovině. Je
pravda, že by klient měl vědět, co se s ním bude dít. Měl by mít jasno o charakteru vztahu
mezi ním a terapeutem, jak dlouho to bude trvat, jaký má být výsledek, čemu se budou
a nebudou věnovat. V některých terapeutických školách se na to dbá, sepíše se smlouva,
kontrakt. Často však jde pouze o administrativní záležitost, protože záměr je realizován
průběžně. Pokud se nejedná o krátkodobou terapii, a o tu v případě patologického hráčství jde pouze výjimečně, pak by měl terapeut klientovi vysvětlit něco, co je klient v nejlepším případě schopen chápat až na konci procesu. Je to podobné, jako když je člověk
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neplavec, a teď na začátku kurzu mu budeme vysvětlovat, že ho budeme učit plavat na
znak, potom přejdeme na prsa, plavání pod vodou atd., přitom dotyčný nikdy nebyl ve
vodě. Klient všechno odkývne, protože si to nedokáže představit, ale ve skutečnosti neví,
co ho čeká. Zásadní otázkou je, do jakých rukou se klient dostane. Vztah klient-psychoterapeut je sice rovnocenný, ale protože se klient v procesu ani v sobě v počátku neorientuje, pouze přichází s problémem, se kterým potřebuje pomoct, tak jej to zcela logicky
tlačí do pozice člověka, který má tendenci vyhovovat. Předpokládá, že mu to pomůže. Je
to podobné situaci, když přivezu auto do servisu, kde mi sdělí, co všechno musí udělat,
vyměnit, opravit, jak dlouho to bude trvat, kolik to bude stát apod., my smlouvu podepíšeme a doufáme, že všechno dobře proběhne a nakonec si odvezeme auto v pořádku.
Očekáváme, že nás nepodvedou, neokradou. Stejně tak klientovi nezbývá nic jiného, než
se s důvěrou obrátit na terapeuta a doufat, že bude v dobrých rukou. Ale jak to má poznat? V podstatě to poznat nemůže. Klient, který nemá žádnou zkušenost s psychoterapií,
nemá nikoho, kdo by mu o tom vyprávěl, nemá se jak orientovat. Když mu terapeut bude
podávat ruku, a začne mu tykat, klient si bude myslet, že to tak má být. Když mu terapeut
nebude podávat ruku, také si bude myslet, že to tak má být. Když se ho bude vyptávat, když bude mlčet, prostě stále stejný výsledek. Zárukou toho, že se dá na terapeuta
spolehnout, může být pouze doporučení nebo charakter pracoviště, kam dotyčný přijde.
A otázka financí je zde těžko uchopitelná. Je široká a je spojená s problematikou úhrad ze
zdravotního pojištění. Rčení, čím dražší, tím lepší, v terapii určitě neplatí.
Psychoterapie je založena na partnerské spolupráci a vyžaduje od pacienta-klienta aktivitu, vědomí zodpovědnosti za své zdraví a vlastní motivaci k práci na sobě. V psychoterapii nelze účinně
léčit člověka, který nechce být léčen. Gambler je často tzv. dobrovolně přinucen k léčbě svým
okolím. Přistoupí na léčbu, ale zpočátku je jeho chování odmítavé. Je to tak? A jak s tím pracovat?
V přístupu klienta může nastat několik fází. Jedna z nich je situace, kdy je odmítavý. V takové čisté podobě to většinou nebývá. Většinou klient předstírá sám před sebou, že spolupracovat chce, že ví, že se sebou něco musí udělat, ale je to jen na oko, a při rozhovoru
a v léčebném procesu je dobře cítit, že jeho hlavním důvodem je jeho vlastní alibi, především pro blízké a jeho okolí. Má dojem, že si to jen tak nějak odkroutí a o žádnou léčbu
nestojí. Pokud to zůstane v této rovině, velice rychle to obvykle končí. Nevznikla aliance,
terapeutovi se nepodařilo klienta vtáhnout do rovnocenného vztahu a léčebného procesu
a nemůže se, až na nějakou edukaci a základní orientaci v tom, kde se klient nachází,
v podstatě ničeho dosáhnout. Většinou, i když je k tomu klient obecně přinucen, z toho
nevyplývá, že by on sám nechtěl. Problematika je složitější. Tímto způsobem je dobrovolně přinucen de facto každý, kdo vyhledá odborníka na psychoterapii. Protože nikdo nejde
dobrovolně vykládat, že má noční můry, není schopen mít kvalitní vztah, že se mu rozpadá manželství, že má různé obsedantní nebo jiné potíže, které ho omezují, diskvalifikují
a málokdo je ochoten mluvit o tom, o čem si myslí, že nemají ostatní nebo co z něj dělá
tzv. blázna nebo někoho, kdo není normální. Týká se to všech oblastí, se kterými psychoterapie přijde do styku, u gamblerů je specifické to, co jim poskytuje sama závislost. Pokud
mluvíme o závislosti. Spousta lidí hraje a nikdy se nedostanou do situace, že by s tím
museli něco dělat, stejně jako spousta lidí pije alkohol a nemusí se léčit. To, co překonává
gambler, není moc jiné, než co překonává jiný člověk, který se musí smiřovat s tím, že mu
něco nejde nebo že je pro okolí v něčem úplně sám pro sebe jiný, než jak on si představuje.
Z tohoto hlediska gambler není v nevýhodném postavení.
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V současnosti existuje několik desítek základních přístupů, humanistická ‒ zkušenostní, hlubinná ‒ dynamická, behaviorální atd. Používá se pro hráče nějaká konkrétní z nich nebo je
toto dělení nepodstatné z jejich hlediska?
Otázka nás vrací zpět k otázce, zda se klient dostal do správných rukou. Přístupů je víc. Je
to ale vždy velmi úzce spojeno s tím, čemu věří terapeut. Dají se vést dlouhé diskuze, co je
vhodnější a co může mít v dané fázi pro klienta větší prospěch, ale klient se s tímto nesetká.
Je to spíš otázka toho, možná i štěstí, s kým se klient setká a v jakém zařízení. To, čemu člověk
věří, jako metodě, to vyplývá značnou měrou z toho, čím sám prošel, co sám cítil, že funguje.
Psychoterapie klade na klienta nároky ve smyslu jeho vlastní aktivity, motivace a zodpovědnosti za své jednání, svůj životní styl a prevenci svého zdraví, a to jak fyzického, tak psychického. V psychoterapii neexistuje žádný hmatatelný lék, který klient dostane z rukou svého
terapeuta a od kterého bude očekávat zázračné uzdravení. Psychoterapeut ani nedává žádnou kouzelnou radu, která klienta vyvede beze zbytku z trápení, nešťastných vztahů, zklamání
a frustrací. Tak k čemu je tedy psychoterapie dobrá?
Je dobrá k tomu, aby člověk, který má potíže, měl naději. Aby existovala oblast a lidé,
kteří věří tomu, že když spolu budou spolupracovat, může dojít k výrazné pozitivní změně
klienta. Klient má naději, že se může ze svých problémů dostat. To je základní výchozí
rovina. Psychoterapie poskytuje naději, že je možné tam, kde to jiným způsobem nejde,
farmakologicky či jinak, pomoct člověku zbavit se jeho obtíží. Když jde proces dobře, naděje postupně přechází v chuť, v potřebu zjistit, kde je zakopaný pes. Klient zjišťuje, čím to,
že se dostává do situací, které mu komplikují život apod. Daří se jej vtáhnout do určitého
dobrodružství, pátrání, hledání, co s ním je takového, že mu to ničí život, a nacházení
východisek a způsobů, jak dosáhnout změny. Aby se klient zapojil do procesu, aby ho to
v podstatě bavilo, aby chtěl přijít na to, co a proč se odehrává, aby z naděje postupně
vykřesal reálnou změnu, to je to základní, na čem stojí základy psychoterapie a všechna
specifika přístupů. Důležité je, že klient chce chodit a že chodí dobrovolně. V opačném
případě, sebelepší škola, sebelepší terapeut či úmysl nezmůže vůbec nic.
Dnes je jasné, že každá psychoterapie je přesvědčivě účinnější než terapie žádná a že existují rozdíly ve výsledcích žádoucích změn u různých psychoterapeutických směrů. Asi se tedy
shodneme, že lepší něco než nic. Ale je možné říct, která psychoterapie je nejvhodnější pro
patologické hráče?
Ta, která mu pomůže jeho potíží se zbavit. Je to velmi složitá problematika, a neexistuje
žádný oficiální mustr, kdy by bylo jasné, prokazatelné, že některá metoda vede k výsledku
a jiná méně. Proto se postupuje od jednoduchého ke složitému. Nejdříve se s klientem vyzkouší jednoduché způsoby ovlivnění jeho problematiky, až pokud to není životaschopné
nebo nefunguje, vstupuje se hlouběji a hlouběji do „pralesa“ s vědomím, že to bude obtížnější, bude to déle trvat, s rizikem, že se můžeme ztratit, ale nezbývá nic jiného. V praxi to
znamená, že se na začátku používá především edukace, vysvětlování, mapuje se situace
klienta, uvádíme příklady, používají se prostředky pozitivní a negativní motivace. Jsou to
základní tendence, roviny, se kterými se klient setkává především v ústavní léčbě. Pro určitou skupinu lidí jsou plně dostačující a umožní jim, aby dosáhli svého cíle. A teprve, když
toto nestačí, musí se volit jiné způsoby.
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V rámci terapie klient pracuje sám na sobě, zjišťuje některé charakterové vlastnosti, způsob
svého chování, poznává sám sebe. Nemá vlastně nakonec výhodu oproti ostatním lidem, že
vůbec něco takového může absolvovat?
Možná se na to dá dívat i takto. Existují lidé, kteří na sobě pracují, snaží se porozumět
sobě i druhým. Cítí to tak, souvisí to s jejich způsobem života, světonázorem, profesí,
chtějí být tzv. lepším člověkem, zrají. Klient, který přichází do terapie, je v situaci, kdy
určitý nový úkol nezvládá nebo zvládá jen částečně. Objevují se potíže, které souvisejí
s tím, v jaké situaci je nebo do jaké se dostal, pak psychoterapie může umožnit člověku,
aby rychleji než přirozeným způsobem dosáhl výsledků. Neplatí to absolutně, protože někteří bez pomoci zemřou, takže žádného výsledku v čase nemůžou dosáhnout. Protože
závislost je smrtelná porucha. Směr, který je pro závislého člověka vykolíkovaný, vede ke
zdravotním problémům, sociálním handicapům, komplikacím i smrti. Nedá se říct, což
je jedno ze specifik závislostí, že by se člověk ze závislosti dostal nějakým svým vývojem
v čase. Třeba by se dostal, ale většinou to nestihne. V tomto smyslu je psychoterapie
život zachraňující a přináší možnost osobního a duchovního růstu. Ale to je motivováno
tím, do jaké míry je toho člověk vůbec schopen. Můžeme obecně mluvit o zisku oproti
jiným lidem, ale je to velice individuální, přináší to jiný způsob života, člověk víc přemýšlí
o tom, k čemu jsou tady druzí, co je podstatou vztahu, jak žít, aby i pro druhé přinášel
nějakou kvalitu, a to můžeme sice brát jako pozitivní vývoj, ale mnohdy to člověku život
komplikuje. Takže ano, psychoterapie umožňuje vhled nebo vstup do duchovnější roviny,
zásadnějšího prožívání, ale nic není zadarmo, ani v rámci našeho vývoje.
Na začátku psychoterapie bývají často nereálná očekávání. Hráč jako hlavní problém vidí
nedostatek peněz, dluhy, hrozby. Nemůže se dlouhodobě, intenzívně léčit, protože si myslí,
že musí vydělávat, pracovat, pokládá sám sebe určitým způsobem za nepostradatelného.
Nedokáže si takovou situaci představit, nemá ponětí, co by měl vůbec změnit. Existuje nějaká
„páka“ na klienta-hráče, aby s tím opravdu začal něco dělat?
Páka neexistuje, pouze prostřednictvím motivace klienta. To, že se nechceme pustit do
léčby, souvisí s tím, že si neumíme představit její pozitivní vliv nebo se strachem, co všechno nás to bude stát, jak moc nás to zatíží, co všechno a jak budeme muset negativně
prožívat a v malé naději, že to má smysl. To většinou stojí na straně klienta jako bariéra.
Plus problémy v zaměstnání, dluhy, další potíže v rodině atd. To vše může brzdit. Terapeut
nemůže udělat s dluhy klientů nic. Nemůže je přesvědčit, že když přijdou ještě jednou,
manželka je bude mít ráda, děti s nimi navážou vztah. Nemůže zajistit, že policie po nich
přestane pátrat, nemůže zajistit, aby rodina během ústavní léčby nestrádala. To je velký
balvan, který klienta táhne dolů a odrazuje od léčby. Terapeut se může soustředit na to,
kde nějak působit může. To nás vrací do oblasti, o které jsme mluvili, v posilování naděje
na to, že z tíživé situace je cesta ven, a to probíráním pozitivních a negativních motivací. Nic jiného nelze na začátku pro klienta udělat. Výjimkou je nařízená léčba z důvodu
soudního rozhodnutí. A ústavní léčba je dlouhodobá. To i proto, že se počítá, že klient na
začátku spolupracovat nebude, že se bude pouze tak tvářit. Zjištění, že to má smysl a že
to k něčemu vede, se dosahuje postupně. Pokud toho lze vůbec dosáhnout, neboť záruka
neexistuje.
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Bolest duše (z řečtiny psyché) stejně jako bolest těla (sóma) nám mohou v různé intenzitě
a frekvenci nežádoucím způsobem zasahovat do života, ať už zvlášť nebo společně v podobě psychosomatických potíží. Říká se „nikdo nejsme bez chyb“, „nikdo není dokonalý“ apod.
Zdá se, že neexistuje člověk, který by byl naprosto bez problémů, všichni máme své starosti
a frustrace. Zvládáme-li je bez větších potíží a s přiměřenou adaptací, přičemž náš každodenní
osobní i pracovní život tím nestrádá, dokážeme se radovat ze sebe i druhých a máme s nimi
konstruktivní vztahy, můžeme se považovat za psychicky zdravé. Lidé trpící závislostí, alkoholici, narkomani, hráči apod. takové štěstí nemají. Nemluvíme-li o individuální terapii, léčba
hráčů probíhá většinou s alkoholiky a narkomany. Existují rozdíly nebo společné znaky nebo
je to pouze subjektivní a záleží jen na konkrétní osobě?
Rozdíly samozřejmě existují. Je rozdíl, zda je dotyčný závislý na látce nebo aktivitě. Je rozdíl, jak moc a jak intenzívně jsou látky nebo aktivity, a tím způsobené závislostní chování,
zakomponovány do jejich duše. Rozdíl je začít hrát nebo pít ve dvanácti nebo ve čtyřiceti
letech. Je rozdíl, zda je člověk závislý nebo jen látku zneužívá. To je zásadní rozdíl, který
ovlivňuje délku terapie, průběh a podílí se na výsledku. Je to závislé nejen na intenzitě
zneužívání látky nebo závislosti v medicínském smyslu (neumí se bez toho obejít), ale je to
minimálně stejným poměrem ovlivněno tím, co má dotyčný ve vínku, v kvalitě osobnosti, jak kvalitní je jeho genová výbava, prostředí, ze kterého přichází, jakou má podporu
svého okolí. To má daleko větší význam ve smyslu hledání rozdílů než fakt, zda se jedná
o gamblera, alkoholika nebo jinak závislého klienta.
Rozlišujeme několik poruch osobnosti, u nichž se projevují různé povahové zvláštnosti, které
mohou být sociálně nežádoucí a mohou negativně zasahovat do již zmíněných mezilidských
vztahů. Jinak řečeno: trpí nejen dotyčný člověk, ale i jeho okolí. Dá se říct o gamblerech, že
jsou to lidé, kteří trpí poruchou osobnosti?
Dá se uvažovat o gamblerovi jako o člověku, který trpí nějakou poruchou osobnosti. Dá
se tomu přikládat význam, mohou se zahájit různé testy, které pak potvrdí nebo vyvrátí
skutečnost. Dá se takto uvažovat, ale většinou to neprospívá vlastnímu terapeutickému
procesu. Nahrává to věci, že dotyčného klienta na začátku zaškatulkujeme a pak se nabízí automaticky určité přístupy ke klientovi, jsme citliví na konkrétní projevy a ztrácí se
schopnost posilovat naději, že se dá porucha nějak ovlivnit. Existují totiž studie, jak obtížně se v terapii ovlivňují určité poruchy osobnosti a pokud se na to soustředíme, a pokud
budeme klienta vnímat skrz tyto diagnózy, bude se nám to stále potvrzovat. Můžeme
sledovat, co je klient zač, ale těžko se vyhneme komplikacím, které nám to v terapii může
způsobit. Ale obecně neplatí, že hráč je člověk s poruchou osobnosti.
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PO LETECH BEZ STRESU
VNITŘNÍ SÍLA
Bylo ráno. Tolik lidí nečekal. Bylo jich tu snad třicet, možná čtyřicet. Samí chlapi. I starší než
on. Mladí kluci, frajeři na první pohled, novopečení tátové od rodin i staří vysloužilci. Jeden
alkoholik vedle druhého. Narkomani, feťáci. Hráči. Mezi nimi nováček. Michal. Mlčky pozoroval své okolí. Vzpomínal na včerejší ráno a jako přírůstek psychiatrické pakárny si začal
z ničeho nic pohrávat s jediným písmenkem.
Pondělí. Pátého prosince, pravé poledne. Prší. Posledních pět piv, pár posilňujících panáků,
povzbudit prokouřené plíce, peněženka prázdná. Pravá podobizna patologického pijáka podle
psychiatrů. Podle potencionálních pacientů potřebná podpora před i po přetěžké práci.
Pomalu se plížím k podivným pražským pavilonům. Plouživý pochod připomíná ponurý pohřeb. Přicházím k příjmu psychiny prosíc o první pomoc. Připraven na pomyslnou popravu.
Plaše pootvírám.
Psychiatr přišel před pátou. Podivný pán poklepal po pohublých pažích, probudil pospávajícího a pravil: Pijete? Podávajíc průkaz pojištěnce, pobledlý a poněkud prosáknutý pivními
parami a peprmintkou, plačky přikyvuji. První poblinkání. Promiňte, pardon. Přítomný pracovník prosí pána, posvátného Petra i Pavla a prchá. Přitom peskuje a pronáší pár poznámek
o prošlé prevenci.
Procitám na prázdném pokoji. Postel s přikrývkou, peřina bez peří a k pořádnému pití prd.
Půjčené pyžamo prozrazuje plnohodnotnou postavičku padesátiletého pivaře. Potrava přijatelná. Páteční pečivo v pondělí, v pátek pondělní. Poznávám partu podobných provinilců.
Patnáctileté puberťáky, prošedivělé pantáty, psychózy i péčka. Půvabné pečovatelky, proslulé psychiatry, pozoruhodné psycholožky i praktikanty, podle příruček pracovníky přímé péče.
Programy, přednášky, práce, povinnosti. Proboha proč?
Čas nezastavíme.
Michal v Bohnicích trávil už třetí víkend a počáteční euforie ze všeho nového se pomalu
vytrácela. Přivykal běžnému režimu, den jako každý jiný. Opadl stres a napětí, ale někde
uvnitř hluboko dole cítil, že je čas hledat odpovědi. Až moc jich nechal na ostatních.
„Musíš to nechat na nich!“, pro Michala skoro nepřípustná varianta. Přestože to ve skutečnosti nebylo jiné už mnohem dřív.
„Stejně to nezměníš!“, napadlo ho už v zárodku svých výčitek.
„Jsi tu pro sebe!“, povzbuzoval sám sebe ke startu.
„Ale jak to udělají?“, byla v tom pouhá bezradnost. Pocit viny ho neopouštěl.
Je čas najít někoho, kdo mu poradí s věcmi, které bude třeba řešit. Po částech, rozděleně,
protože najednou se to nedá. Bylo jich moc. Víc než mohl zvládnout sám. Ještě před pár
dny doufal, že si to tady nějak odbyde, aby ho po čase pustili. Teď si byl naprosto jist, že tak
jednoduché to nebude. Jeho prvotní alibismus se vzdaloval.
„Děkuji. Pokusím se.“, Michal vycházel od doktorky s mnohem lepší náladou.
Je možné po jediném rozhovoru se podívat na stejný problém jinýma očima? Asi ne. Každo76

pádně mu to pomohlo zbavit se té úzkosti, která neustávala. Snad poprvé mohl říct aspoň
něco nahlas. Začalo se mu lépe dýchat. Zdálo se, že nějaká cesta z kruhu existuje. Co můžeš
vyřešit, řeš, co nemůžeš, neřeš.
Vzpomněl si na odpoledním sezení.
„Proč jsem vlastně neřekl všechno?“, uvažoval potichu v dozvucích právě skončeného rozhovoru.
„Myslel sis, že se to dá nějak obejít.“, napovídalo mu něco, co neznal.
„Asi jo!“, Michal musel souhlasit, usedl ke stolu a začal psát do svého deníku:
„Možná, kdybych se tyhle špatné zprávy nedozvěděl, zůstal bych u svého taky řešení. Nevím, zda je to tím, že mi nezbývá jiná možnost, že až když jsem přitlačen do kouta, pak se
na to dívám jinak. Faktem zůstává, že jsem díky rozhovoru s doktorkou zjistil, že existuje
jediná správná cesta. Nebude to příjemné, možná mi to způsobí další těžkosti, mám před
sebou celý víkend, abych si vše v klidu ujasnil a pořádně probral v hlavě. Nemá smysl si
něco nalhávat.“
Odpoledne si domluvil telefonicky schůzku se svým nadřízeným. Nebude to žádná sranda,
ale považoval to za jediný správný krok vpřed. První, co musí odstranit, je lež. Třásl se mu
hlas, když slyšel holou pravdu, kterou sám pronášel.
Michal se vzbudil uprostřed noci. Žádný zlý sen, nic takového, naopak s příjemným pocitem
vstal, rychle našel kus papíru a začal psát první poznámku: „Nenaplněný způsob života,
nuda, absence zájmů; nespokojenost s takovým životem.“ A hned připojil druhou: „Přestaň
mít rád jen sám sebe. Bojíš se o sebe, abys nezůstal sám“.
Kdesi jsem četl: „Oni jsou tak narcističtí! Nevidí kolem sebe nic, než sebe!“ Autorka měla
naprostou pravdu. Jsme takoví. Manipulátoři. Chytráci. Neohrožení. Možná takoví nejsme,
ale chováme se tak. Chceme být dokonalí. Často nás doprovází preciznost, pečlivost, snaha
ohromit své okolí. Lítáme v oblacích, stavíme nebetyčné chrámy, naše sny jsou velkolepé. Škoda jen, že zůstává u snů. Dnes vím moc dobře, že dokonalost je nesmysl. Nedosažitelná meta.
Myslím, že slovo dokonat ve svém významu představuje ukončení, závěr. S trochou nadsázky,
být dokonalý vlastně znamená být mrtvý. Na snaze být dokonalý určitě nic špatného není, ba
naopak, ale umění být nedokonalý je mnohdy důležitější. Proč bych měl mít strach, že někdo
pozná, že tomu nerozumím. Že to nevím. Že nevylezu na strom nebo neumím plavat. Ukázat
se světu v pravém světle, to je bašta! Umět svou neobratností rozesmát všechny ostatní, kteří
čekali s přesvědčením, že kaluž přeskočíte. Protože vy přece umíte všechno na světě! S jakým
překvapením, úsměvem a nadšením přijmou opak, když jim ho dovolíte zjistit.
Podobně jako já, mnoho gamblerů, má pocit, že nemůže zklamat, že musí vynikat, snaží se
být někým, kým skutečně není. Přisuzují to své osobnosti. Genům, výchově, charakteru. Obávají se každé kritiky, která jim rozbíjí jejich křehkou perníkovou chaloupku. Každý neúspěch je
sráží. Proto je možná mezi hráči spousta úspěšných manažerů, makléřů, majitelů. Nejsou to
žádní hlupáci. Hodně věří sami sobě. Často dokážou neuvěřitelné věci. Jsou zaměřeni na cíl.
Ne na prožitek. Emoce prožívají jen tehdy, pokud jsou extrémní. Necítí je. Potlačují, co se dá.
V době hraní se uzavírají do sebe a bojují za svou smyšlenou pravdu. Kde se v nich bere tolik
dobrého a tolik špatného?
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Odpověď neznám. Někdo bude pátrat po svém dětství, zda mu rodiče dávali, co potřeboval
nebo se mu nevěnovali, dokonce mu ubližovali. Ale taky může mít nádherné vzpomínky na
krásná bezstarostná léta. Připomněl jsem si příběh z tramvaje, co jsem slyšel. Vidět ho ale
můžete sami každý den. Matka držela dvouleté dítě na klíně. Bylo v klidu, tiché a koukalo ven.
Spokojené. Ona se věnovala telefonního rozhovoru. Dítě něco objevilo za okny a chtělo se
o svůj zážitek podělit. Matka nereagovala. Dítě to zkoušelo znovu. Beze slov jej upozornila, ať
se nevrtí, ať klidně sedí, a volala dál. Opakovaná snaha se nesetkala se zaslouženou odezvou.
Nic. Žádná odpověď. Žádná matčina reakce. Po pár minutách už dítko kopalo do protějšího
sedadla. Až v té chvíli se matka probudila ze svého telefonického vyprávění. Ukončila hovor
a začala se věnovat svému dítěti, aby mu vysvětlila, že tohle se v tramvaji nedělá. Dítě ve
svém kopání ustálo. Konečně jí mohlo ukázat to velké hasičské auto za okny. Jeho cíl byl naplněn. Ode dneška si bude pamatovat, že když bude hodný, nikdo se s ním bavit nebude. Ale
když začne zlobit. Když začne kopat nožičkama…
Někteří z nás zkoumají, proč jsou takoví. Abych probíral význam genetiky, na to opravdu nemám, ale většina z nás se takoví nenarodí. Tak co se, sakra, přihodilo? Ublížil nám někdo?
Prožili jsme něco špatného? Zůstal v nás nějaký minulý zážitek tak hluboko, že je skoro nemožné jej vytáhnout na světlo? Nevím. Věřím, že tak nějak to bude. Z každého kousek. Ale co
s tím dnes?
Nepátrám po své minulosti. Je pro mne obtížné přijít na skutečnou příčinu svého hraní. Nevím, proč jsem začal. Nevím, proč jsem se tak choval. Proč jsem dělal špatné věci. Vím ale jedno. A držím se toho. Ten, kdo dělá špatné věci, není ještě špatný člověk. Mnohem důležitější
pro mne je zjištění, že podobné vlastnosti patří i ke mně a můžu se jich zbavit, nebo je alespoň
eliminovat na co nejmenší míru. Nemusím být nejlepší. Stačí mi, být dobrý. Nemusím být první. Stačí mi, být u toho. Nemusím mít pravdu. Stačí mi možnost říct svůj názor. Když to zkusíte,
budete mít radost. Budete cítit jakési uvolnění, volnost, svobodu. Když to zkusíte, budete brát
věci takové, jaké jsou, ne takové, jako by podle vás měly být. Jaké jste očekávali. Pravda se
pro vás stane relativní, začnete dávat přednost tomu, co prožíváte a začnete obyčejně svítit.
Jako žárovka, jako lampa. Jako hřejivé paprsky slunce, které lidé mají tak rádi. Přestávají se
mračit a vyhledávají jeho širokou náruč. A pokud pochopíte, že i slunce může ublížit, jste na
dobré cestě.
Jeden z terapeutů nám kdysi vykládal o kolečku a čtverečku. Rozhodnete-li se někdy se svou
závislostí něco dělat, pamatujte, že nejste jen obyčejné kolečko, které se chce nechat opravit.
Jestliže si někdo z vás nebo vašich blízkých myslí, že pan opravář spraví kolečko, které bude
jako dřív, jste na omylu. Jako každé jiné kolo, i to nejkvalitnější, se pokazí po čase znovu.
Představit si, že z kola bude čtvereček, je pro nás někdy pořádná sci-fi. Nemožné. Někdy prostě chceme být kolečkem. Odmítáme jen možnost stát se čtverečkem, protože by naše staré
auto nemohlo jezdit. Ale smíříte-li se s faktem, že nelze jezdit jako dřív, pak věřte, že šance na
lepší časy se právě objevila na vašem černém horizontu. Mimochodem, dokážete si to vůbec
představit? A Vaše protějšky?
Každý člověk v sobě nese vnitřní sílu a schopnost zlepšit svůj život, když vědomě změní své
myšlení a cítění. Naše myšlenky utvářejí náš život. Pocity a emoce, které se nás zmocňují,
určují naše jednání. Opakované tvrzení „ano, já to dokážu“ nám zaručí úspěch a pomůže
rozptýlit naše pochybnosti. Motivace vzniká tím, že se těšíme na úspěch, a neposkytuje
proto žádný prostor negativním myšlenkám a emocím. Věřte, že se vyplatí probudit v sobě
nadšení a touhu po úspěšném životě a naplnění. Znamená to převzít zodpovědnost sám
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za sebe ‒ za své myšlení, emoce i činy, překonat zbabělost a strach. Jedině tak můžeme
pozitivně směřovat svou motivaci k životnímu cíli. Schopnost myslet a jednat pozitivně
má v sobě každý z nás. Platí, že člověk je takovým, jaké je jeho myšlení. Špatné náladě
a špatným myšlenkám je třeba se zasmát. Nejlepší zbraní je úsměv. Motivace není nic
jiného než láska k cíli.
Cit.: www.bofi.cz/duchovno
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JSEM SNAD BLÁZEN?
SKUPINOVÁ TERAPIE
Michalovi to začalo být jedno. Bylo mu fuk, jak dlouho tu bude. Měl pocit, že svou závislost
chce zvládnout. Seděl mlčky, vzpomínal na kluky a Veroniku a myšlenky nechával volně
přicházet. Jako by svět kolem něj utichl a svou černobílou vetřel do nejasných barevných
odstínů. Něco, co necítil už dlouho. Tiché smíření a opravdovou naději. Před malou chvílí
se vrátil ze sezení. Skupinové terapie. Jeho úsměv prozrazoval dobrou náladu. Zvláštní a tichou. Zdánlivě bez příčiny.
Zdálo se to být jednoduché. Dokud si člověk nesedne před ostatní a nezačne mluvit. Nedělalo
mi problémy říct věci o sobě, dobré nebo špatné. Přiznal jsem si už dřív, že jsem díky hráčství
taky lhář, podvodník a zloděj. Ale co to? Zrovna tyhle slova ze mne nevypadla, ale ne proto, že
bych je nechtěl vyslovit, že bych se bál to říct, ale jako bych při tom výčtu podstatných jmen
o tom, čím vším jsem, na ně zapomněl. Řekl jsem, že jsem sobec, hráč, závislák, egocentrik,
pacient, ale tahle slova ze mne nevypadla. A to jsem si vše v duchu předem připravoval. Nevím, zda je to tím, že člověk říká o sobě víc to dobré nebo si je prostě jen nechce připustit. Co
myslíte?
Neříkejte, že nemáte žádnou špatnou vlastnost. Jako bych vás teď slyšel. Nic neříkáte, a přesto vám v hlavě přeběhl tichý až pohrdavý souhlas s takovou banální větou. Mávnete rukou,
možná jste se právě trochu pousmáli. Někdo zakroutil nevěřícně hlavou. Všichni máme špatné
vlastnosti, ne? Jak jednoduché. Jednoduché? Tak jakou máš špatnou vlastnost? Jsi arogantní?
Sobecký? Zlý nebo snad agresívní? Jsi lenivá, pomlouváš své kamarádky nebo snad křičíš na
děti? Zkus si to říct nahlas. Jde to? A co tak tohle vyslovit před svým partnerem, před svým
nejbližším okolím, rodinou, přáteli, cizími lidmi? Zcela vážně a upřímně. Ne způsobem, který
nabádá druhého, aby vám vaše tvrzení vyvracel. Zvlášť ženy jsou v tomto umění přímo mistrné:
„Jsem tak tlustá! Zase jsem přibrala!“, vyjádření této pomyslné špatné vlastnosti před vlastním manželem vede k jedinému cíli, aby slyšela pravý opak.
„Já jsem tak blbá!“, komentář tohoto typu doprovází většinou partnerovo zjištění, že jen zapomněla vyžehlit jeho oblíbenou košili a dala přednost klábosení se sousedkou.
Tak o výše uvedených příkladech, jak vyjádřit svou špatnou vlastnost, jsem opravdu nemluvil.
Zkus to znovu. Jako ty sám. Bez účelu. Sám pro sebe. Pro vlastní poznání. Jen kousek suchého
konstatování bez urážek vlastního já. Můžeme mít špatné vlastnosti. Můžeme si je nechat.
Můžeme si je laskat. Nemusíme je propouštět z našich služeb. Jen se je snažíme nahlas pojmenovat. Můžeme chtít se jich zbavit. Můžeme se jich zbavit. Pokud o nich víme. Jako obyčejný
člověk, který má obyčejnou špatnou vlastnost. Jako všichni ostatní. Jako já.
Pokud nevidíte důvod, proč to zkusit, předpokládám, že vaše reakce bude prostá. Proč bych to
dělal? Já nejsem v léčbě. Nejsem žádný gambler. Máte pravdu. Nebo žádnou špatnou vlastnost nemáte. Nebo máte a chcete si ji ponechat. Je vaše. Proč byste ji někomu představovali?
Třeba o ní ještě neví!? Většina z nás nejsou gambleři a stejně si hrají jako já. Zastávám názor,
že nikdo nemá právo mluvit o sobě špatně. Všichni jsme svým způsobem jedineční. A nemáme
žádnou povinnost upozorňovat na své špatné vlastnosti. Naopak. Ale chceme-li na našem
obrázku něco změnit, musíme vědět, co se nám nelíbí. Můžeme to cítit, ale potřebujeme to
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pojmenovat, možná jen ukázat místo, naznačit, abychom s vlastním dílem byli sami spokojeni. Pak to teprve začne dávat smysl.
Jaký význam má v průběhu léčby skupinová terapie? Co ji ovlivňuje a kdy může být úspěšná?
Je rozdíl mezi ambulantní a ústavní formou? Znovu jsem se zeptal Jiřího Boušky, psychoterapeuta DC Podolí, Magdaléna, o.p.s.
Skupinová psychoterapie, až na výjimky, je poskytována klientům v rámci ústavní, rezidenční léčby. Ambulantní skupiny fungují v mnohem menší míře. Skupinová terapie klade
na klienta na začátku procesu větší nároky a více ho frustruje než dobrá individuální terapie. Proto probíhá především v prostředí, kde klient pobývá nepřerušovaně (tj. v ústavní
léčbě), kde je součástí povinného programu. Klient musí překonat počáteční nepohodu
v prostředí lidí, které nezná, v situaci, kdy musí reagovat, kdy musí mluvit o svých problémech, musí vydržet přátelství, nepřátelství členů skupiny. Je to dost složitá situace pro
člověka, a pokud se nesejdou pozitivně naladění účastníci, pak to může působit naopak
psychotraumaticky. Klient se může stáhnout, může začít říkat jen to, co má, může si vytvořit i mylnou představu. Nebezpečí, aby se terapie nepodařila, je zde poměrně značné.
Nárok na klienta je velký. Ambulantní skupina funguje spíš ve formě svépomocných tradičních celků, jako např. anonymní gambleři atd., kde je předem jasně daná struktura
členů skupiny, kde je zachovávána anonymita, kde dotyčný nemusí zasahovat do dění,
nemusí tam přijít apod. Pak existují ambulantní skupiny v rámci procesu léčby závislosti,
a ty jsou v závěrečné fázi procesu, tzv. doléčování. Nejvýraznější význam skupinové terapie je, že klient si může brát zkušenost od ostatních a porovnávat, ujišťovat se o vlastní
situaci. To, co získává je mnohdy zlato, které ze začátku ani tak vypadat nemusí. Člověk,
který končí ve skupině, velmi obtížně specifikuje odpověď, čím byla pro něj skupina důležitá, co nejvíce na něj působilo. Obvykle to zůstává u obecného konstatování. Ten pravý
přínos objevuje dotyčný většinou až v průběhu následného života.
A co význam tzv. zpětné vazby? Je feeback alias zrcátko tím nejvýznamnějším prvkem terapie?
Jak pro koho, jak od koho a v jaké fázi. Obecně ano. Prakticky záleží na tom, zda je dotyčný
v takové situaci a v takovém vztahu k ostatním členům skupiny, a v takovém v osobním
rozpoložení, aby byl schopen pozitivitu ze zpětné vazby, co druzí mu říkají, co dělá, co si
myslí o tom, jak se chová, jak žije, to rozhoduje, zda to má psychoterapeutický pozitivní
přínos nebo naopak psychotraumatický.
V praxi mnoho lidí, vstupujících do skupiny s předsevzetím, s nadšením, jsou ovlivňování
tím, co jim jejich vlastní prožívání dovolí. Je velmi obtížné hovořit na skupině, že mi něco
nejde, když předjímám, že uslyším důvod, že se málo snažím, že jsem blbý nebo že málo
poslouchám atd. Na skupině je člověk vystaven i podobným situacím jako venku, doma,
na pracovišti apod., ale tam nejsme nuceni vždy a za všech okolností říkat to, co si myslíme, takže realita je mnohdy odlišná. Má to tedy obrovské zisky, pokud se skupinová
terapie podaří, ale může to mít i následky opačné.
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Po léčbě dochází k tzv. doléčovacímu procesu. Většinou trvá delší dobu (půl roku, rok) a tato
aktivita je často provázena skupinovou terapií, kam hráč dochází na tzv. skupinová sezení.
Mění se nějak význam této terapie. Kromě podpůrné role, k čemu je dobrá? Často se stává,
že právě v této fázi lidé léčbu předčasně opouštějí. Nevidí v tom již takovou pomoc jako dříve.
Člověk po rezidenční léčbě dosáhl naděje a schopnosti zvládat svůj život nebo toho dosáhl částečně nebo minimálně. Od toho se odvíjí představa, se kterou vstupuje do doléčovacího procesu a odvíjí se od toho i potřeba jednotlivce. Někdy je třeba klienta jen
popohnat, pomoci mu na začátku přijmout určité psychické stavy a nové situace, pomoci
mu zvyknout si na nové aspekty života apod. U klientů se ale může objevit jiná problematika. Během léčby se pacient snaží, chce být úspěšný, cítit podporu od skupiny a týmu,
je ve své léčbě netrpělivý. Jakoby vlezl do auta, které se mu moc nelíbí, jede rychleji než
normálně, ale nevšímá si, že se mu špatně sedí. Důležité je, aby jel rychle, nezdržoval,
aby jel správným směrem. Až když ukončí léčbu, má možnost v rámci doléčování si auto
prohlédnout, zjistí, zda chce vůbec jezdit autem, zda musí jezdit tak rychle, zda se mu
dobře sedí atd. Už nemusí řešit ty základní problémy, funguje tzv. normálně a má čas
rozmyslet své kroky a způsob života. V tom je síla doléčování.
Sešli jsme se hned po hráčské skupině. Kluci jsou v ústavní léčbě poprvé. Slíbili mi pár odpovědí na otázky, které považuji za důležité.
Pepa, 29 let, svobodný, SŠ mat., marketingový poradce, v ústavní léčbě 2 měsíce, hraje 10 let,
do léčby jej přivedly zničené vztahy, neustálý stres, občasné deprese ze životního stylu a z neustálého nedostatku peněz a dluhy, vyčerpanost a chuť změnit svůj postoj k životu
Kos, 43 let, žije s přítelkyní a pětiletým synem, SOU, nyní bez práce, v léčbě 1 měsíc, hraje
20 let, do léčby jej přivedly deprese a špatné partnerské stavy, zadlužení
> Většina hráčů si nechce připustit, že by se měli jít léčit. Nedokáže si to představit a brání
se tomu. Bylo tomu tak i u tebe? Jaké byly hlavní důvody, proč se nemůžeš jít léčit?
Pepa: „Kvůli práci. Musel bych si vzít neschopenku nebo bych o práci přišel. Aby se to
nedozvěděli.“
Kos: „Ano, bylo. Představa léčebny mi naháněla hrůzu. A potom: Jak bych to vysvětlil
v práci?“
> Když je hráčství klasifikováno jako nemoc, máme chápat léčbu tak, že se vyléčíš jako ze
zápalu plic a vrátíš se domů zdravý? Pokud ne, k čemu je léčba dobrá? To se můžu léčit
doma, ne?
Pepa: „Člověk se tady uklidní. Zlepší si psychický i fyzický stav. Důležitá je pro mě skupinová terapie, dodržovat řád a pravidla jako v životě. Srovnat si to v hlavě, rozmyslet, co
dál. Zjistit, jak s tím žít. Tady je odborná pomoc, terapeuti, psychologové a mám možnost
získávat zkušenosti od ostatních.“
Kos: „Doma na to nikdo nepřijde. Dokud léčbu nenastoupí. Závislost se nedá léčit. Akorát
potlačit tím, že začnu abstinovat a k tomu musím stanovit pravidla. A léčba mi umožňuje
se na ně zaměřit.“
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> Patologický hráč i jeho okolí jsou lidé svéprávní, ale jak je možné, že právě jeho nejbližší
mu často nemohou nebo neumějí pomoc? V čem vidíš hlavní problém?
Pepa: „Protože ten, kdo není závislý, tomu nerozumí, i kdyby stokrát chtěl.“
Kos: „Patologický hráč strhává rodinu s sebou. Rodina musí vyhledat odbornou pomoc.
Profesionální přístup psychologů a psychiatrů nastaví léčbu tak, že odbourají léky i stavy
pacienta.“
> Co bys poradil blízkým hráče, kteří se o jeho gamblerství dozvědí a trápí je to?
Pepa: „Ať trvají na tom, ať se jde léčit. Buď ambulantně, nebo ústavně. Nepodporovat,
být tvrdý.“
Kos: „Ať osloví instituce, které se na tuto léčbu zaměřují. Nikdo jiný jim s tím nepomůže.“
Pozn.: Odpovědi obou hráčů byly publikovány bez úprav s jejich souhlasem.
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HRÁČSKÉ PROCITNUTÍ
PŘIZNAT SI PROBLÉM JE ZÁKLAD
Michal dočetl. Zavřel knihu a položil ji na stolek blízko postele, která mu sloužila už dobré
dva měsíce. Zůstal ležet v naučené relaxační poloze a nechával si servírovat otázky tak, jak
přicházely:
„Jednám dnes s druhými tak, jak bych sám chtěl, aby jednali oni se mnou?“
Nechtělo se mu odpovídat. Rád by reagoval kladně, ale byl pevně rozhodnut si nelhat. Pár
vteřin pochyboval o své vlastní loajalitě. Alespoň to bude zkoušet.
„Nebereš sám sebe moc vážně?“
Dnešní otázky mu dávaly zabrat. Jedna byla trefnější než druhá. Vždycky přeceňoval svůj
význam. Tolik toužil po uznání. Tušil, že ani na tento dotaz nebude moci odpovědět vítězně. Bude mu trvat do konce života, než se naučí zbourat něco, na čem celou dobu stavěl.
A možná to ani nestihne.
„Opravdu musíš vyhrávat?“
Na Michala toho začínalo být dnes příliš. Měl dojem, že by si zasloužil jednodušší otázky. Kladl si je sám a správnou odpověď nenacházel, byť se snažil sebevíc. Cítil, že ani tady není pevný
v kramflecích. Často chtěl vyhrát a neviděl, že na jedné straně vždycky zůstane poražený.
Dneska ho poprvé zahlédl. Vůbec mu nezáviděl. Bylo mu smutno. Školní poučka, že silnější
vyhrává, nepomáhala. Nebylo proč vyhrávat nad někým. Nebyl důvod někoho porážet.
Michal cítil, že správné odpovědi čekají za rohem. Byl blízko. Jen za roh se člověk hned tak
nepodívá. Aby se podíval, musí dojít na roh. A mnohdy jen proto, aby zahlédl další roh.
„Óóóóóhm!“, Zdeňkův hlas přerušil Michalovo snění. Vrazil do pokoje tak silně a s takovou
dávkou energie, že nebylo možné se jeho narážce na Michalovo předstírané jógové cvičení
nezačít smát. Možná dříve, to by se Michal vytočil. Byl by naštvaný, že jej někdo vyrušil.
Že si to vůbec někdo dovolil. Teď je oba popadl neskutečný smích, který neustával. Nebyl
žádný důvod se řehtat. Jen pocit. Potřeba se smát. Chuť se smát.
„Pamatuješ ještě na malého Pepu?“, Zdeněk potlačil svou rozpustilost a zvážněl.
„Na trpaslíka?“, Michal se posadil, „no, jasně!“, dodal. „Vždyť nedávno odcházel. Už jsem
byl tady.“
Připomněl si, že už není žádný nováčkem. Přesto byl Zdeněk oproti němu stará vojna. Měl
to za pár. Znali se sotva měsíc, o to víc si rozuměli. Bydleli na pokoji spolu od té doby,
co Michalův spolunocležník podepsal revers a opustil natrvalo náhradní domov závislých.
Zdeněk byl alkoholik, bývalý reprezentační trenér. Chlastal roky, než ho přivezli sem. V naprosto dezolátním stavu. Kluci, co jej poznali na začátku jeho bohnické kariéry, si ho pamatují jako trosku. Michal ho takhle nikdy nezažil. Byl rád, že ho zná, tak jak je. Byla to
hromada pozitivní energie, smíšek a nadšenec. Byl pevně rozhodnutý začít znovu. Nemluvil
o tom. Choval se tak. A teď tu seděl, tvář mu posmutněla, trochu nezvykle znejistěl. Jeden
z nás se vrátil.
„Je tady zpátky!“, konstatoval novinku, kterou právě poslali kluci z protějšího pavilonu.
„Nekecej!“, Michal neskrýval svůj úžas, ve kterém bylo slyšet zklamání a lítost nad spolubojovníkem.
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„Vydržel prý 14 dní. Pak vypil skoro litr za večer!“, na Zdeňkovi se dala číst jeho pochybnost.
Michalovi se do pusy rvala zobecněná soudnička o někom, kdo porušil svůj slib. Měl na
jazyku hodnocení. Podloženou analýzu. Stačilo říct zjednodušeně: „Je to idiot!“. Neřekl nic.
Vnímal rozladění svého nového kamaráda, který na pár chvil přestal věřit sám sobě. Zkoušel se vcítit do jeho situace, na okamžik se mu objevila zarostlá tvář malého Pepy a obraz
jeho zoufalství. Neřekl nic. Mlčel.
„Je to prostě idiot!“, Zdeněk uťal Michalovo mlčení. Úplně natvrdo. Otevřeně. Na rovinu.
Tak, jak to cítil. Bez zábran. Bez přetvářky. Bez přemýšlení, k čemu a proč, za jakým účelem
a k čemu. Na to byl expert Michal. O svých emocích moc nevěděl. Víc je řídil, než aby je
prožíval.
„Jdeme hrát?“, Zdeňkova krátká slabost přešla velice rychle tam, kde začala při jeho příchodu.
Michal nevěřil vlastním očím. Událost, která si zaslouží svíčky, pohřební plátno a několikahodinový rozbor situace, měla být kvapem odčiněna. Minulost. Jede se dál. Pád, ne pád.
Soused, ne soused. Zdeněk se zase usmíval, plný elánu a odhodlání podával svému příteli
pingpongovou raketu.
„Dneska tě porazím!“, řval vítězoslavně ještě dříve, než rozehrál oblíbenou hru všech blázinců.
„Hraješ s gamblerem!“, odvětil Michal. Znělo to, jako by konečně přijal tento titul za svůj.
Tak přirozeně a normálně, bez hanby a ponížení.
„Nezapomínej na to!“, přidal s nadsázkou a vyšel z pokoje za svým vyzyvatelem, aby si
jenom zahrál. Někde dole uvnitř byla tajně ukrytá víra, že ho dnes porazí. Víra všech hráčů
a hráček.
Marii jsem potkal nedávno. Na rozdíl od kluků, to zkoušela ambulantně. Když jsem ji pověděl
o knížce, kterou chystáme, neváhala odpovědět na podobné otázky:
> Prozradíš nám, proč bychom si měli myslet, že jsi gambler, hráčka?
Nejspíše proto, že to sama o sobě vím já. Tak to prostě je. Člověk neví, jak je to možné, jak
a kde se stala chyba, ale je to prostě tak.
> Jak dlouho máš problém s gamblerstvím? Kolik je to asi let?
Asi tři roky.
> Držela jsi to v tajnosti nebo to byla věc, o které všichni věděli? Umíš to časově označit?
Držela jsem to zarytě v tajnosti a je tomu tak doteď. Jediný, kdo ví o mém problému, je
máma, které jsem se přiznala zhruba před rokem. Nepřiznala jsem se jí tehdy ani tak
z důvodu hráčství jako takového, ale protože jsem nebyla schopna utáhnout dluhy. A potřebovala jsem její pomoc především finanční, o jinou jsem ani moc nestála. O tom, že
to není jen otázka dluhů, ale že je potřeba řešit tento problém v jádru, nebylo pochyb na
jaře tohoto roku, kdy jsem se rozhodla s tím skutečně něco dělat. Za pomoci mámy a za
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pomoci odborníků. Z mého blízkého okolí však nikdo nic neví. Musela bych se hanbou propadnout. I když se při terapii říká, že je potřeba být k nejbližšímu okolí upřímný, zapojit ho
do léčby, že to je jedině pro léčbu přínosné, tak já si to prostě nedovedu představit. Beru
to jako mou temnou stránku, kterou už nepopírám, beru ji jako fakt a chci ji napravit, ale
nechci ji ukazovat napovrch.
> Je možné podle tebe s touto závislostí zacházet třeba jako s cigaretou? Stačí jen prostě
přestat kouřit. Je to otázka vůle? Nebo proč to nejde tak snadno?
Dle mého názoru není jednoduché přestat s jakoukoliv závislostí. Proto je to závislost.
Možná je to otázka vůle, ale vůle není všechno. Člověk je tvor chybující, není dokonalý.
Nechá se snadno svést k něčemu, co sám ví, že pro něj není dobré. Gambler ví, že se řítí
do průšvihu, že má poslední peníze, ale přesto stále doufá, že se to změní, že vše vyhraje
zpátky a bude lépe. Ví, že je možné vyhrát, ale jednou mu to nestačí. A pak už nikdy nic
nestačí. Je třeba přestat hrát úplně. Ano, chcete-li, silou vůle. Ale neznamená to, že samotná vůle je dostačující. Je třeba najít jiné hodnoty v životě, najít si jiné činnosti, které
činí člověka šťastným.
> Zvolila jsi léčbu. Můžeš prozradit jakou? Ústavní nebo ambulantní? Byla to první léčba?
Léčila jsem se pouze jednou, a to formou denního stacionáře. Dva měsíce docházela každý
den.
> Jak to tenkrát bylo? Kde se vzalo rozhodnutí jít s tím něco dělat? Stalo se něco výjimečného?
Já už v podstatě neměla šanci s tím sama něco dělat. Potřebovala jsem pomoc. Můj život
už se točil jen kolem peněz. Kde a jak je co nejrychleji sehnat, jak poplatit dluhy, které
hoří nejvíce, přitom nezvedat telefony, vymlouvat se rodině, kamarádům, všem. Bylo to
opravdu strašné. Řekla bych, že jsem za tu dobu zestárla nejméně o deset let. Strašně
mě to vyčerpalo. Dennodenní kolotoč peněz. A když už toho bylo opravdu moc a já byla
na konci psychických a fyzických sil, sebrala jsem všechny ty obálky, smlouvy, účty, karty,
a rozjela se za mámou. Bylo už mi jedno, co bude následovat, byla jsem ochotna přijmout
všechno, jít s pravdou ven a nést následky. Věděla jsem, že to bude strašné, ale zároveň
poslední střípek inteligentního uvažování o věci mi říkal, že horší to být nemůže, že může
být už jenom lépe a že tohle přiznání a ponížení bude prvním krokem zpátky k životu bez
lží a her na schovávanou. Prvním krokem k životu prostě takovému, abych ho mohla žít.
> Většina hráčů si nechce připustit, že by se měli jít léčit. Nedokáže si to představit a brání
se. Bylo tomu tak i u tebe? A pokud ano, jaké byly hlavní důvody, proč se nemůžeš jít
léčit?
Já si vždycky představovala, že léčení hráčů musí být něco opravdu pod úroveň. Že při takové léčbě sedí kroužek špinavých skoro bezdomovců, co vymetají zakouřené herny a žijí
na okraji společnosti. Až později mi došlo, že takoví lidé na léčbu většinou ani nedorazí.
Naopak jde o lidi stejné jako já. Cítí, že mají škraloup navíc a chtějí s tím něco dělat.
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> Patologický hráč i jeho okolí jsou lidé svéprávní, ale jak je možné, že právě jeho nejbližší
mu často nemohou nebo neumějí pomoci? V čem vidíš hlavní problém?
Podle mne se patologický hráč stydí, a to mu brání o svém problému s okolím mluvit. Také
má pocit, že ho okolí nemůže pochopit. Bojí se odsouzení a zatracení. Okolí takovému člověku těžko může pomoci, když on sám nechce a není k tomu svolný. Zkrátka to není vůbec
o pomoci okolí, ale o tom, co cítí a jak se rozhodne hráč sám. Okolí by pravděpodobně
nemělo vnucovat pomoc násilím.
> Co bys poradila blízkým hráče, kteří se o jeho gamblerství dozvědí a trápí je to?
Hlavně se vyvarujte povyšování, pohrdání. Nepoužívejte řeči typu „Vždyť jsi sakra rozumný a vzdělaný člověk, tak jak můžeš dělat takové věci!“. Tím skutečně nikomu nepomůžete, protože dotyčný sám neví, jak se mu něco takového mohlo stát, jak do toho mohl spadnout. Pokud si svůj problém s hrou uvědomuje, sám před sebou se už stydí dost a dost.
Pokud si problém sám ještě neuvědomuje, tak jsou takové řeči ještě nesmyslnější. Důležité
je, aby gambler cítil, že pokud se sám bude snažit, tak bude mít ve vás oporu bez výčitek.
Cit.: Marie, 27 let, svobodná, VŠ, úředník státní správy
Přijmout problém znamená změnit části svého myšlení, a to jen v lepším případě. V horším musíte změnit část své osobnosti. Prožil jsem si to samé a dlouho jsem se bránil přestat, řešit svou situaci. K tomu je totiž potřeba přiznat si svou závislost, a to není žádná
sranda. Někdy máme hloupé tendence stavět svou vůli naschvál do opozice proti radám
jiných lidí, a to i velmi blízkých. Přitom v hloubi duše víme, že mají pravdu. Naše postoje
jsou natolik „naše“, že pro prosazení svého si klidně podřežeme pod sebou větev a přijetí
změny pro nás znamená porážku. Dá se však nazvat prohrou klidný a harmonický život?
Cit.: www.pomocvzavislosti.cz
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ZÁZRAČNÉ UZDRAVENÍ NEPŘIJDE
PŘEKÁŽKY V KOMUNIKACI
Je těžké říct člověku, že něco dělá špatně. Je to jen názor. Je to vlastně hodnocení, kritika.
Michal za těch pár týdnů, co je tady, už pochopil, že soudit a kritizovat někoho nebo něco
je nejen těžké, ale často i nevhodné, netaktické, neprospěšné. Jsou na tom všichni stejně.
Tak proč si ještě ubližovat? Říkat někomu z kluků svoji nepodloženou pravdu, vyjadřovat
svůj pocit, svůj postoj a kritiku? Dilema. Nemáme právo někoho soudit. Nikdo nám k tomu
nedal mandát.
Michal se učil rychle. Pochopil, že pokud dotyčnému říkáme věci proto, abychom mu pomohli, a naše slovo mu pomůže něco si uvědomit, pak to považoval za dobré. Šel s kůží na
trh. Neměl co ztratit. Své angažmá v tomto mimořádném divadle vzal za své. Začínal rozumět tomu, proč na některé podněty je možné reagovat až další den. O tolik jednodušší, než
venku. Tam do zítřka nikdo na náš odkaz čekat nebude. Tam venku, za zdí, se hraje daleko
tvrději. Akce. Reakce. Chceš? Nechceš? Bereš? Nebereš?
Seděl uprostřed kruhu pětadvaceti podobně smýšlejících, terapeuti ze všech sil udržovali směr v duchu svých pečlivých příprav. Stejně jako Michal, dávali klienti přednost tiché
anonymitě. Za hodinu s nimi bude uklízet hajzl a vykuřovat na kuřárně. A teď má veřejně
sdělit, že mu Karel už leze na nervy. Nemusí nic říkat. Může zůstat mimo hru. Mlčet a dělat,
že se nic neděje. Ale rád by teď řekl Karlovi, že má výhrady k jeho chování. Že se s ním necítí
dobře. Nevěděl, jak začít a každá vteřina přinášela jen a jen pochybnosti o jeho plánu. Vrtěl
se na židli jako dítě, které má něco za lubem a hledal odvahu.
„Co se děje, Michale?“, terapeut byl pozornější, než si Michal myslel.
Nevěděl, jak se na to tvářit, jak sedět, jak se chovat, co říct, byl v rozpacích, v úzkých, zahnal
sám sebe do kouta. Beze slov. Autorita po něm něco požadovala a on nevěděl, nechápal,
zmocňovala se ho nejistota, podléhal nepříjemným pocitům a emocím, mozek nefungoval.
Nebyl připraven. Uvnitř cítil jen pocit obvinění a nejistoty. Jakási dočasná ztráta sebedůvěry. Jako by něco provedl. Krčení ramen, kroucení hlavou, sevřenost. Všechno nasvědčovalo,
že Michal není ve své kůži. Terapeut zařadil druhý rychlostní stupeň. Bylo zřejmé, že právě
Michal je na řadě.
„Chcete na Karla reagovat?“, zeptal se klidně, jako by četl Michalovy myšlenky. Odpověď
nepřicházela. Místo rozhodného stanoviska jen další krčení ramen, neviditelně viditelné
hrátky se sevřenými rty a nerozhodné pohazování hlavou.
„Chcete mluvit?“, terapeut začal naléhat. Michal obranářsky překřížil ruce, aby udržel větší
stabilitu své nejistoty.
„Michale, ptám se vás, zda chcete něco říct?“, znělo to daleko drsněji, než byl Michal zvyklý.
„Tak co?“, terapeut přitvrzoval a začal přede všemi popisovat chování překvapeného.
„Vidíte to?“, začal popisovat, jak Michal sedí. Jak se tváří. Jak reaguje.
Michalova nervozita stoupala. Cítil se hodně nepříjemně. Měl v úmyslu sdělit, že mu Karel
leze na nervy svým chováním a teď není sám schopen říct něco smysluplného k vlastnímu
chování. Úkony jeho dozoru se mu jevily stále agresívnější a útočnější. Mlčí a neví, co říct.
Tlak stoupá a s ním roste vztek. Příkoří, trapnost a zesměšnění. Přede všemi. Tohle si nezaslouží. Alespoň si to myslí. Je v koncích. Neví, jak reagovat. Rozhazuje rukama, jeho slova
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jsou nesouvislá. Terapeut jej dostal mimo kontrolu vlastního naprogramování. Michalovi je
do pláče. Nechápe. Vzdává se. Nic přece nechtěl. Nic špatného neudělal. Po pár minutách
přestává hrát tuhle pro něj nesmyslnou hru. O tom, že má hluboký smysl, nemá ani ponětí.
Dostal pořádný příděl.
Čtvrthodinka stačila, aby poznal kus z vlastního chování. Aby zjistil, jak ho vidí druzí, co
mu nedělá dobře, kde hledat své slabosti, kdy se neovládá. Tak málo a tak moc v jednom.
Přitom stačilo jediné. Říct dost. Říct ne. Nelíbí se mi to. Nerozumím ti. Nechci, abys tak se
mnou mluvil. Nedělá mi to dobře. Jen projevit nahlas to, co cítil. Neuměl to. Možná to cítil,
ale neuměl to říct. Možná jej to nenaučili, možná kdysi někdo udělal pravý opak. Kdo ví.
Bylo po sezení. Michal uklízel s ostatními záchody a pak se stejnými ksichty vykuřoval na
kuřárně. Byli stejní. Nic se nezměnilo. Hovor se ubíral stejným směrem jako včera. Jen Michal se potutelně usmíval, jako by se dozvěděl něco, co ostatní nevěděli. Nepotřebovali to
vědět. Nebylo jim to určeno. A pokud bylo, nemluvili o tom stejně, jako Michal.
Zpočátku má návštěva byla sporadická. Ale čím víc času plynulo, čím déle byl v léčebně, tím
jsem ho navštěvovala víc a víc. Najednou mluvil klidně, jeho tvář se rozjasňovala. Naše rozhovory se stávaly delšími, začal je doprovázet smích a oboustranná radost z přítomnosti toho
druhého. Jako by se zotavoval po těžké operaci, přitom bez prášků a injekcí. Na obou stranách
rostla víra v uzdravení, přitom někde hluboko ve mně byl stále zakotven strach. Blízká i vzdálená budoucnost byla zakryta mlhou, která se pomalu vytrácela. Začínala jsem znovu věřit,
že se vyléčí.
Komunikace je asi nejdůležitější prostředek dorozumívání mezi lidmi. Patří do ni nejen
slovní vyjadřování, ale i mimika, gesta, pohyby těla. To vše způsobuje, jak komunikace
probíhá, jakou má úroveň a kvalitu, zda je dobrá nebo špatná, vhodná či nevhodná. Pokud jeden objekt komunikuje s druhým, navzájem se vnímají, poslouchají se, vidí se a buď
si uvědomují chování nebo si ho uvědomují méně nebo také vůbec ne. Pak se tzv. nekontrolují. A nejen své chování, ale i chování protějšku.
Naučit se správné komunikaci znamená jednak pozorovat, poslouchat a vnímat toho druhého, stejně jako sama sebe. Stačí málo, aby vznikl problém při komunikaci. Ta probíhá
tak, že první subjekt má myšlenku, kterou chce vyjádřit. Ani dobrá snaha nemusí stačit
k tomu, aby danou myšlenku správně formuloval. Vysloví ji. Použije k tomu slova, věty.
Využije své mimiky obličeje. Mnohdy doplní své vyjádření gesty rukou nebo celým tělem.
Určitě k tomu přispívá i poloha dotyčného, jak stojí, jak sedí. Vyjádření myšlenky ovlivňuje
prostředí, tón hlasu, zvolené téma. Jestliže došlo k vyjádření dané myšlenky, k formulaci,
přechází tato informace tzv. vlněním, prostorem, který je jakousi atmosférou mezi dvěma
komunikujícími subjekty. Dochází k uším a očím druhého účastníka. Ten vidí a slyší naši
formulaci, vstřebává ji a zpracovává ve své hlavě. Cesta je dlouhá, i když trvá jen vteřiny, a původně zamýšlená informace může často při nesprávně zvolených krocích jedné či
druhé strany nabýt odlišného, upraveného významu. Dochází k špatnému dešifrování.
Některá vyjádření nebyla zřetelná nebo konkrétní, slovo nebylo slyšet, původní význam
byl druhou stranou upraven, zvýraznění tónu, výraz či gestikulace mohly změnit podstatu, která byla vyslovena. Proto dochází často k poruchám v komunikaci. S nadsázkou lze
říct, že je fascinující, že se lidi mezi sebou jsou vůbec schopni domluvit. Proto se tak často
domluvit nedokážou…
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Špatná komunikace se projevuje jejím náhlým ukončením, z jedné nebo obou stran. Pokud je cílem komunikace nadřazenost, zničit protivníka, dochází k destruktivním hádkám.
Na rozdíl od předchozích dvou nevhodných prostředků, může docházet k nedorozumění.
A to při špatném přenosu informace. Druhý slyší něco jiného, dostává se mu zkresleného
výkladu nebo sám si tento výklad chybně zpracuje. V rámci komunikace může docházet,
a často také nevědomě dochází, k tzv. komunikačním faulům. Je jich velké množství. Jejich
skutečným cílem není nic jiného než snaha druhému podrazit nohy, pokořit jej, snížit jeho
sebevědomí. Bez jakéhokoliv cíle. Mezi tyto fauly patří: připomínky minulosti, negativní
označkování typu „neumíš to, nevyznáš se“), povyšování (často se zdůrazňovaným já), citové vydírání (slzy, pláč), ironie (jako tzv. zbraň slabých), výčitky (často se zdůrazňovaným
ty), pomluvy, urážky, povolávání si někoho na pomoc. Rovněž mezi komunikační fauly zařazujeme skákání do řeči, zvyšování hlasu, pravidlo tzv. posledního slova, mimiku a gesta,
především úšklebky, posměšky, výrazy hlavy, máchání rukou apod. Často se používá převracování smyslu, obviňování, nepodstatné a nesouvisející informace. Používáním slovních vyjadřování typu „všichni, nikdo, vždycky“ dochází k nadměrnému zevšeobecňování.
Cit.: Z přednášky Dr. Volfové – Poruchy komunikace, PL Bohnice, 2008
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VŠUDE DOBŘE, DOMA NEJLÍP
LÉČBA PATOLOGICKÉHO HRÁČSTVÍ
Odložil tužku a znovu si psaní přečetl. Tak dlouhý dopis už dávno nenapsal. Patří mámě.
Zpočátku hledal slova, která by vyjádřila to, co cítil, ale někdy se hledají sakramentsky
těžko. Potřeboval se omluvit, projevit svou opravdovou lítost. Věděl, že zklamal a hledal
cestu, jak všechno napravit. Cestu, kterou nelze ani namalovat, ani vypsat do řádků sebevíc
dlouhého dopisu. A podobných psaní chtěl odeslat desítky. Možná stovku. Tenhle patřil
mezi první. Považoval je za nejdůležitější. Stejně jako adresáta.
Jak vlastně napsat něco, co se ani napsat nedá? Michal měl za sebou už pár týdnů léčby,
měl spoustu času uvědomit si skutečný důvod, proč je tady. Přijal svou diagnózu jako pacient, který má zájem na uzdravení. Věděl, že mu umožní znovu žít. Nebyl na sebe pyšný,
ale neměl v plánu se dál utápět v sebelítosti a dlouhých omluvách. Bylo by to k ničemu. Za
mnohem důležitější považoval, co udělá teď. Co udělá zítra. Co udělá vůbec.
A teď dopsal dopis. O svých nejnovějších zážitcích, o psaní, o čtení, o povídání. O všem, co
mu připadalo najednou tak nové a tak jiné. Jako by měl čas se porozhlédnout kolem, aby
zahlédl něco, co mu už roky unikalo. Venku sněžilo a Michal seděl ve ztichlém vyhřátém pokoji. Cítil smutek, co se mísil s odhodláním. Cítil vinu, jež se pomalu vzdalovala, smíření, co
stejným tempem přicházelo a hladilo jej po celém těle. Do očí se vkrádaly slzy staré bolesti
a s novou radostí hledaly ztracenou zář. Ještě obrátil poslední list, podepsal se a bez otálení
připsal: „Mám tě moc rád!“
Dodnes jsem vděčná, že ho snacha s dcerou přiměly k ústavní léčbě. Byla jsem tehdy velmi
zdrcena, ale po jeho hezkých dopisech z léčebny jsem začala znovu věřit, že to, co svým gamblerstvím pokazil, začne napravovat. Jeho dopisy mám stále schované. Dnes chci věřit tomu,
že jeho léčení bylo tou správnou cestou, že se poučil a už nikdy nebude hrát.
„Prosím, pošli mi tyhle dopisy!“
Veronika vzala čtyři bílé obálky, letmo je přehlédla, kam se vydají a s úsměvem je hodila
do kabelky.
„To víš, že pošlu!“, ujistila Michala o jeho dobrém počínání. Měla radost. Bylo zbytečné se
dál vyptávat. Něco se měnilo. Nevěděla, co a na jak dlouho, ale cítila obrovské zklidnění
a zvláštní nepopsatelnou atmosféru, když nyní s Michalem procházela zasněženým nemocničním parkem. Začínala znovu věřit, že udělal krok správným směrem.
„A co tam venku? V blázinci?“, zeptal se Michal. Měl dnes mimořádně dobrou náladu.
„Prosím?“, udiveně zareagovala Veronika. „Myslela jsem, že v blázinci jsi ty!“
„Tady je klid. Blázinec je venku!“, kontroval Michal zdejší slovní hříčku.
„Tak to máš vlastně pravdu!“, usmála se a začala vyprávět o skutečném dění tam za zdí.
Ještě dlouho jí poslouchal, pozoroval a znovu se ujišťoval, že má velikánské štěstí. Štěstí, že
ji má. Že mu zůstala. Byť odešla, aniž by se nechala políbit.
Za oknem pozoroval, jak mu mizí z dohledu a vzpomněl si na včerejší rozhovor s klukama.
Byli na tom všichni stejně. Každá změna může přinést i problémy, o kterých dnes ani ne91

víme. A znovu si vydobýt důvěru? To bude běh na dlouhou trať. Nebylo mu špatně, ale už
chtěl být doma.
Léčba patologického hráčství probíhá ambulantní nebo ústavní formou ve specializovaných psychiatrických zdravotnických zařízeních nebo ambulancích klinických psychologů
nebo ambulancích adiktologů. K vyléčení rizikových a problémových hráčů často postačuje krátká intervence v ambulanci. Vyléčení patologického hráčství je však vždy dlouhodobý proces, často vyžadující opakování léčby. Je nutno počítat s relapsy (návratu k hraní, či
jednorázovou hráčskou epizodou v průběhu léčby nebo těsně po jejím úspěšném ukončení). Léčba má přibližně stejnou efektivitu a většinou není možné spolehlivě předpovědět,
jaký bude její výsledek. Na výsledek léčby má vliv řada aspektů, například zda se hráč
vrací do stejného prostředí, které předtím před léčbou opustil, zda začal úspěšně řešit
sociální dopady, zda je schopen najít si zaměstnání, zda jej v abstinenci od hraní podpoří
rodina či blízcí apod. Vlastní léčba probíhá v určitých fázích:
1. Inventura
Po základním zklidnění a zajištění nemožnosti hrát zjišťujeme objektivní i subjektivní životní situaci pacienta, včetně jeho dluhů a možnosti je splácet. Zjišťujeme jeho náhled
na jeho poruchu a ochotu spolupracovat na léčbě. Vyjednáváme léčebný kontrakt s ním
a jeho příbuznými, kteří jsou velmi důležitým faktorem v úspěšnosti léčby.
2. Informace
V této fázi zajišťujeme přísun a adekvátní zpracování informací, které pacient potřebuje
pro svou změnu. Pomáháme mu ujasnit si rizikové situace s ohledem na hraní a učíme
ho zvládat stavy bažení („craving“) a jiných krizí. Učíme jej uvolnění a zvládání takových
psychických stavů, jako je stres či upadání do transových stavů vášně, zlosti či deprese.
3. Iniciativa
Pacient přijímá hraní jako svůj problém a v této fázi již sám propracovává techniky, kterého ho učíme tak, aby mu vyhovovaly a diskutuje s námi jejich použití v každodenním
životě. Hlavním programem této fáze je tzv. prevence relapsu (návratu k hraní, či jednorázové hráčské epizody v průběhu léčby nebo těsně po jejím úspěšném ukončení), která
je zaměřena na zvýšení sebekontroly v této oblasti do té míry, že nebude docházet k recidivě. Učíme pacienta řešit efektivně problémy a pracovat na zkvalitnění jeho myšlení
a jeho obratu k myšlení pozitivnímu. Důležitý je nácvik sociálních dovedností, ve kterých
má pacient obvykle některé typické deficity (komunikace, asertivita, zvládání krizí v partnerském vztahu) z minulosti nebo které nově potřebuje (nácvik odmítání nabídek k hraní,
zvládání výčitek druhých na jeho chování v minulosti apod.).
4. Idea
Pacient se snaží o zkvalitnění svého životního stylu a buduje svou novou identitu. Zabývá
se možnostmi ovlivnění svého dalšího osudu, případně jeho kvalitního naplnění. Pracuje na sebepojetí v rámci rozvoje své profesionální dráhy a svých zájmů. Učí se vytvářet
a udržovat intimitu v partnerském vztahu, které spolu s důvěrou obvykle při patologickém
hráčství bere za své.
Cit.: www.problemgambling.cz/news/lecba-patologickeho-hracstvi
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POSLEDNÍ ŠANCE
VÝZNAM DOLÉČOVÁNÍ
„Ahoj, Michale!“, Petr vítal nově příchozího. „Pojď do houfu!“
„Pánové! To je Michal.“, začal s představováním okolo stojícím účastníkům.
„Ahoj!“, Michal se pousmál. Bylo mu trochu hloupé podávat každému ruku. Ale měl radost.
Už od svého návratu domů přemýšlel, koho tu dnes potká. Petr opustil Bohnice o týden
dříve než on. Ale za tu dobu? Tady musí být aspoň dalších osm, deset kluků, co znal a co
odešli před ním. Mirek, Pavel. A kde je Zdeněk? Kde je Čenda? Toho měl fakt rád. Oblíbil si
ho. Moc chytrý chlap. Kromě Petra samé neznámé tváře.
„Jsem Aleš. Hráč. Zvenčí. Abstinuji půl roku.“, začal doléčovací sezení mladý kluk sedící po
pravici terapeuta.
„Hanka. Hráčka a alkoholička. Jsem tady v léčbě.“, úvodní kolečko dodržovalo svou tradici.
„Jmenuji se Michal. Jsem hráč. Abstinuji tři měsíce.“
Michal byl přesvědčen o tom, že svou bitvu teprve započal. Ústavní léčba, kterou si poctivě
prošel od začátku do konce, se stala něčím, co ho poznamenalo. Nejhorší zážitek jeho života při nástupu se stal jedním z nejrozumnějších kroků, které kdy udělal. Přitom se zdálo,
že to byla to jen běžná hospitalizace. Obyčejný život v nemocnici. Přesto mnohonásobně
neobyčejný pro jeho nový start.
Seděl pohodlně na dřevěné židli a poslouchal. Se zájmem. Opravdově. Nikdy nebyl kdovíjak empatický, nikdy necítil žádné zvláštní emoce. Dnes tomu bylo trošičku jinak. Nedokázal si představit, že by byl bez Veroniky jako právě hovořící, už dva roky rozvedený, Tomáš
bez své Olgy. Bylo na něm vidět, jak ji stále miluje. Nebo bez dětí jako Ondřej, od kterého
se žena s rodinou odstěhovala teprve před měsícem. Až po jeho návratu z léčby. Tři měsíce
ho podporovala, aby nepodepsal revers a pak si sbalila kufry.
„Kolik máš dluhů?“, kdosi z kruhu se ujal otázky k nové tváři.
Michal pochopil, že je řada na něm, aby představil svou maličkost.
„Já nevím.“, dotyčný se nevědomky trefil do černého. Tak obligátní otázka a tak špatná odpověď. Místností chvíli zavládlo ticho. Michal pochopil, že jeho reakce nebyla dostačující.
„Hraju už patnáct let. Nejsem schopen zjistit všechny své závazky. Možná lidi, ne částky.
Určitě některé ano, ale nikdy ne všechny. Počítám, že kostlivci polezou na světlo postupně.“
„Tak kolik?“, naléhal tazatel, jako by to pro něj bylo důležitější než pro Michala samotného.
„Jak říkám, nevím. Řádově asi milion.“, zkusil to asertivně a přidal hodně přibližnou sumu
na důkaz spoluúčasti na tomto sezení, plném podobných tragédů i odhodlanců. Inventuru,
kterou kdy udělal, nikdy nebyla důsledná. Obsahovala výčet jeho paměti, která nepatřila
k nejlepším.
Byl docela rád, že nemusí odpovídat na žádné další otázky. Nechtělo se mu mluvit. Nemohl
se ubránit pocitu, že někteří jednotlivci jsou tu zbytečně. Mluví o penězích. O nejrůznějších
částkách. O dluzích. O splátkách. O hotovosti. O exekucích. Jejich vyprávění viditelně sužuje neradostné vystupování plné strachu, obav a sebelítosti. Damoklův meč visí a u některých je na spadnutí. Nabízely se nejjednodušší varianty k hodnocení ostatních. Něco, čeho
se Michal snažil vyvarovat.
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„Sekám dobrotu. Vím, že je to moje poslední šance.“, přidává muž v koutě. Zdá se smířený
se svým osudem. Abstinuje. Nehraje. Nákup každého rohlíku dokladuje ženě paragonem.
Michala pojímá smutek a hrůza dohromady. Nový začátek si představoval jinak. Do konce
života se za své hříchy omlouvat nebude. S dodržováním základních pravidel hráčů nemá
problém. Možná bude mít, ale teď ho nemá. Ale hodlá u toho žít. Zdravě. Sebevědomě.
S hlavou vztyčenou. A pranic se mu reakce jeho protějšku nelíbí. Uvažuje, zda se má ozvat.
Dotyčný pokračuje, nenechává nikoho, aby mu do jeho vyprávění zbytečně zasahoval.
„Poslední šance. Jinak konec!“, doplňuje rozhodně svůj krátký příběh se zdánlivým pocitem, že tak to má být. Že to je ta pravá změna.
„A co to je konec?“, Michal nevydržel a odhodlal se ke svému prvnímu výstupu v doléčovací
skupině. Sám byl chvilkou ticha zaskočen. Podobně jako mnozí ostatní. Prohlíželi si nového
kolegu a čekali na Frantovu odpověď. On to řekl. On je na řadě. Ať si to vylíže sám. Uvidíme.
Atmosféra trochu zhoustla.
„No“, na Františkovi byla vidět zjevná nervozita. Terapeut uvolnil místo právě probíhající
diskuzi. „Žena by odešla! Nezůstala by se mnou!“, vyhrkl ze sebe. Takovou budoucnost si
nedokáže představit ani Michal.
„A z toho máš strach?“, Michal netušil, kde se v něm bere odvaha, drzost či odhodlání. Vůbec to nedokázal pojmenovat. Jen cítil hněv a opovržení nad někým, kdo projevil své obavy
právě takovým způsobem. Ani si neuvědomoval, že mluví o sobě. Nečekal na Františkův
return a zasmečoval.
„Máš strach o ni nebo o sebe?“, vůbec nechápal, proč jde se svou kůží na trh. Byl si tak jistý
svou pravdou. Chtěl Františkovi pomoci si uvědomit jeho podřazenost, nesvobodu. Chtěl
mu vysvětlit, že abstinence není absence. Myslel to dobře. Teď tušil, že přepálil. Tak dlouho
se to učí, a stejně se nic nenaučil. Cítil se provinile. Ale jak snadné je hodnotit ty druhé. Jak
povznášející pocit! „Kdo ti dal právo takhle soudit?“, Michal byl dávno účasten jiného rozhovoru. Beze slov se odehrával v jeho makovici. Hluchý koncert dvou nesladěných nástrojů.
„Mnohdy je důležitější, jak se to řekne, než co se řekne, ty blázne!“, řvalo na něj jeho vlastní zrcadlo, aniž by někdo z přítomných byl tohoto rozhovoru přítomen.
Michal se zastyděl. Nechtěl se ani vyvyšovat, nadřazovat, ani dokazovat ostatním, jak je vyléčen. Ale udělat dojem musel. Byla to tvrdě zakořeněná hlíza. Kořeny hluboké jak stromy
objímající tajemný a hluboký Bajkal.
„Máš pravdu“, přerušil ho po krátké odmlce sám František.
„Nelíbí se mi to. Slíbil jsem, že každý sebemenší nákup vyúčtuji, ale nebyl to dobrý nápad.“,
otevřená řeč Michala překvapila. Franta překvapil. Byl jiný, než za koho jej dosud považoval. Před chvílí mluvil, jako by vyhrál v loterii, jak dělá to či ono dobře, jak je to skvělé,
a teď? Zcela vážně a bez přetvářky doznal, že způsob jeho hospodaření s penězi je možná
zbytečně prudérní.
„Díky za postřeh“, obrátil se k Michalovi. Děkoval, aniž by věděl, že mu svým příspěvkem
ukázal něco úplně jiného. Možná důležitějšího a vzácnějšího.
„Já děkuju!“, usmál se Michal. Byl moc rád, že dnes přišel. Začínal chápat, oč tu půjde. Najednou bylo lhostejné, že sedm z osmi spolubojovníků chybělo. Možná padli ve svém nově
započatém boji. Možná bojují sami na svých opuštěných bojištích. Nebo si jen pro dnešek
neudělali čas. Michal odcházel a byl přesvědčen, že on si čas udělá. Každou středu odpoledne. Minimálně rok. Rok, který si to zaslouží. Pro roky ostatní.
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Je to jako se vším člověčím. Už jako malé děti jsme nadšeni novým dárkem. Nemůžeme se ho
nabažit. S autíčkem si hrajeme celý den, s panenkou odcházíme spát. Trvá to dlouho, než své
oblíbence odložíme. Každé léto si užíváme hřejivého slunce, ale brzy si začneme stěžovat na
horko, těšíme se na zimu, abychom za pár týdnů lamentovali nad hromadami sněhu. Máme
své potřeby a chceme je naplňovat. Přirozené. Lidské. Normální. To dobré, co máme, bereme jako samozřejmost, přestáváme si vážit obyčejných věcí, hledáme nová uspokojení, stará
opouštíme. Trochu nepřirozené. Přitom lidské. Normální? Možná ne, ale běžné. Časté.
Déle než rok jsem navštěvoval doléčovací skupinu. Každou středu odpoledne. Najednou už
nebyly tak zajímavé, tak potřebné. Zdálo se. Staré tváře se vytrácely, objevovaly se stále nové
a nové. Stará témata zůstávala. Jako když chodíte na kurz angličtiny pro začátečníky bez
možnosti postoupit o úroveň výš. Určitým způsobem stále stejná vyučovací lekce. V žádném
případě tím nechci zlehčovat význam doléčování. Má svůj význam a pevné postavení. O tom
není sebemenší diskuze. K úvaze se nabízí otázka, zda gambler v rámci doléčovacího procesu
neopomíjí další, méně frekventované možnosti, jiná zařízení a aktivity, jak se udržovat v novém životě, nejen v abstinenci. Možná nadstandard. Kdo ví. Pan primář Nešpor by jistě začal
mluvit o pozitivní a negativní motivaci, o její síle a slábnutí, o její nikdy nekončící úloze. K tomu
není co dodávat.
Člověk je už od přírody takový. Staví si své priority, sám si nevědomky boduje význam svých
aktivit. Autíčko se omrzí, na panenku už je moc dospělý. Jeho potřeby se mění. Na to špatné
rychle zapomíná. Nebyl jsem výjimkou. Včera byla důležitější práce před doléčováním, dnes
se mi na sezení prostě nechce. Není to potřeba. Vynecháte jednou, dvakrát. Nic, co by mělo
vadit. Až po čase jsem si připomněl, že doléčování má svůj skutečný význam a smysluplnou
podstatu.
Na úspěšně ukončenou ústavní či na ambulantní léčbu navazuje doléčování, jehož cílem
je udržet změny v životním stylu a chování, udržení abstinence od hraní, získání a prohlubování dovedností, jak předcházet relapsu, podpora osobního růstu pacienta, podpora
změn v sebepojetí a sebepřijetí, sociální stabilizace pacienta v oblasti základních sociálních jistot (bydlení, zaměstnání), kdy je pacient ve svém běžném prostředí, bez ochranných křídel léčebné instituce. Jedná se o pravidelnou ambulantní službu, organizovanou
svépomocnými skupinami (např. Gamblers anonymous), nebo sociálními službami či adiktologickými ambulancemi (Modrý kříž, Podané ruce, Občanské poradny) či psychiatrickými léčebnami.
V rámci doléčování probíhá zejména skupinová terapie, prevence relapsu, sociální práce
(Case management), práce s rodinnými příslušníky, nabídka specifických volnočasových
aktivit, nabídky práce, chráněných pracovních míst či rekvalifikace a také nabídka chráněného bydlení.
Pracovní tým doléčování je složen z psychologů, sociálních pracovníků a své významné
místo zde mají ex-useři. 		
Cit.: www.problemgambling.cz/news/dolecovani-patologickeho-hracstvi
Po ústavní léčbě je třeba pokračovat léčením ambulantním a udržovat tak svoji abstinentskou kondici. Léčení není jednorázová akce, ale dlouhá cesta. Abstinence často vyžaduje
podstatné a trvalé změny způsobu života. Jako abstinent budete patrně jinak trávit volný
čas, jinak nakládat s penězi, jinak a lépe bude vypadat váš rodinný život atd.
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Podobně jako ve sportu i při překonávání patologického hráčství je užitečné si udržovat
kondici. Uvědomujte si své schopnosti a silné stránky. Nevadí, že byly na nějaký čas překryty a zastíněny hazardem. Při abstinenci se opět projeví.
Cit.: MUDr. K. Nešpor, 2006/2012
Žena mého abstinujícího klienta se na mě přes Facebook už několikrát obrátila. Její muž
abstinuje podle svého sdělení od propuštění z ústavní léčby asi tři roky, ale stále se zřejmě
chová závisle. Neodpočívá, přepíná se, snaží se situaci zvládnout, zvládnout ji co nejrychleji.
„Dobrý den, nevím, jestli dělám dobře, ale vím, že už tak nemůžu, nemůžu vést celou domácnost, učit se s dětmi, být s nimi, hrát si s nimi, mám s klukem cvičení kvůli jeho psychice, logopedii, obíhám s nimi doktory, mám domácnost, nákupy, vaření, starosti o rodiče
svoje i Milana, synovec je na tom špatně psychicky, prostě já už končím, napsala jsem
mu, že už to dál nejde, já nevím, jestli to pochopí, ale už prostě nemůže být ve dne v noci
v práci, já po noční nespím, prostě na sebe nemám čas, dřív jsme to všechno zvládali, asi
obtěžuju, ale jeho včera okradli, nemá jediný doklad, ani klíče, než to všechno oběhá a peníze navíc, do toho provrtal nějaké stoly, zase peníze navíc musí dát, takhle je ta brigáda
k ničemu, já o prachy nestojím, ale o něj, aby byl s námi, pochopí to někdy? A to nemluvím
o tom, že si nehledá práci, má smlouvu do konce roku a zase čeká a nestará se o budoucnost, pro něj to je zítra, nerada si stěžuji, tak jsem to tu na vás vybalila...“
Autorka tohoto textu celkem jasně popisuje svoje spoluzávislé chování, kdy na sebe přebírá víc a víc povinností. Žije v přesvědčení, že má odpovědnost za své rodiče, kde se
podle jejího mínění projevuje závislost na alkoholu, stejně tak za rodiče manžela, kde
jsou finanční problémy. Nedbá na své síly, podobně jako její muž se přepíná, bere si na
svá bedra záležitosti, které jí vlastně ani nepřísluší, neboť se týkají jiných dospělých lidí,
kteří s ní manipulují a přenášejí na ni odpovědnost za svůj život. Udržuje se v mínění, že
je v situaci, kdy ji nic jiného nezbývá, a stále očekává, podobně jako předtím, že její muž
i širší rodina něco změní, pochopí její situaci, budou se chovat jinak. Vezmou na sebe
odpovědnost. Tak, aby ona nebyla až v takovém zápřahu. Oni všichni se zatím chovají, jak
umí, tedy jako závislí a spoluzávislí. Upozorňuji, že se nejedná o nějakou mou dedukci, ale
v podstatě o informace, které mi během let sama klientka poskytla. Jak je vidět, kromě
samotné abstinence od hazardní hry se chování klienta příliš nezměnilo. Stále se u něj
objevují extrémní prvky hazardního chování, kdy hazarduje s rodinou, se svým zdravím
a vlastně vtahuje do svého chování i svou ženu. Klient dostává od skupiny informaci, že
tohle není nejvýhodnější projev chování zralého člověka. Je schopen něco málo ve svém
chování změnit, takže očekávání jeho ženy jsou v tuhle chvíli jaksi mimo. Manželka se sice
brání, snaží se hledat pomoc, kde se dá, ale rozhodně neumí stanovit jasnou hranici, ani
jemu, ani svým a jeho rodičům, aby jim např. řekla, že není odpovědná za jejich problémy
a že oni všichni mají dostatek zkušeností a schopností, aby se uměli o sebe postarat sami.
Žije v přesvědčení, že pokud neudělá, co má, nezakročí, celý okolní svět se bez jejího přispění zhroutí. I ona mění jen velmi pomalu své chování, koriguje svá očekávání, protože je
jí v té pozici spolutrpitelky nedobře.
Zdá se, že není rozdílu v jejím chování před samotnou léčbou ani po léčbě. Mnozí partneři,
děti, kolegové se pokoušejí řešit problémy hazardních hráčů tím, že za ně splácejí jejich
dluhy. Znám případ, kdy se tři děti zadlužily u banky, aby splatily dluh otce, který okamžitě po splacení svého dluhu pokračoval opět v hazardním chování. Představa většiny
příbuzných spočívající v tom, že pokud pomohou splatit dluh, nebo pokud závislý sám co
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nejrychleji dluh splatí, bude po problémech, je značně mylná. Navíc, pokud za něj zaplatí
jeho dluhy, dají mu tím na vědomí, že může dál hrát, protože se vždy najde někdo, kdo
jeho dluhy zaplatí. Nenechají hráče projít tvrdou korektivní zkušeností.
Doporučuji, jak závislým tak spoluzávislým, nechvátat, splácet pomalu, nepřetěžovat se
finančně ani jinak, udržovat určitou disciplínu, sestavit jasný splnitelný soubor pravidel,
který lze dodržet, abstinovat od alkoholu a jiných drog, jak samotným závislým, tak i spoluzávislým příbuzným, těm pokud ne stále, tak v přítomnosti patologických hráčů. To jsou
obecné zásady, které lze aplikovat na libovolnou závislost.
U patologických hráčů, kde jsou největším spouštěcím mechanismem peníze, doporučuji,
aby abstinující hráči měli u sebe jen malé finanční prostředky, rozhodně ne platební karty
s neomezeným výběrem. Myslím, že je dobré a výhodné pro abstinující hráče, aby požádali své blízké o spravování svých financí tak, aby nebyli v pokušení je „využít jinak.” Teď
jedna důležitá věc. O tuhle službu musí požádat hráč zcela sám. Můžete mu nabídnout, že
mu budete spravovat jeho peníze, třeba z pozice rodičů, sourozenců, ale v každém případě by to nemělo vypadat třeba takhle:
„Od téhle chvíle budou chodit peníze na můj účet a každou korunu, kterou od nás dostaneš, nám také vyúčtuješ, abychom měli kontrolu, za co vlastně utrácíš.“ Nepochybně
mnohý hráč, pokud je v těžkém maléru, zpočátku na tuhle variantu správy peněz přistoupí. Jenže nadejde okamžik, kdy se vzbouří, protože jeho postavení je postavením nesvéprávného, zcela neschopného jedince, který se neumí o sebe postarat. Což tak pochopitelně není. On je mnohdy v té pozici záměrně udržován, protože pro rodinné příslušníky má
smysl ho v té pozici udržet, jak si ukážeme.
“Být neschopný, “ je pozice, kterou závislý umí, ovládá její použití k manipulaci ve hře,
která se dá nazvat „Umění neosvědčit se.” Pokud závislí začnou hrát tuhle hru, pak předvádějí velmi tvrdou manipulaci se svým okolím. Ta manipulace spočívá v tom, že jestliže
se jako závislý začnu chovat způsobem, kdy se tvářím, že nejsem něčeho schopen, pak
vlastně manipuluji své okolí do pozice těch, kteří mají povinnost zařídit, co je třeba, protože já toho nejsem za žádných okolností schopen. Dokonce se mi podaří vyvolat v těch,
co odmítají pomoci, pocit viny, se kterým se dá velmi snadno operovat u labilnějších členů
rodiny, nebo u blízkého okolí. Dojde-li k tomu, je odpověď spoluzávislých rodinných příslušníků nasnadě. Odvetou je ještě tvrdší manipulace z jejich strany. Nastává nekonečný
spor, kde už nejde o změnu, ale o vítězství.
Takhle zátěžové emoce vznikají u lidí, kteří jsou v těsném kontaktu se závislým. Velmi často se také odehrávají scény, kdy spoluzávislý setrvá ve svém nátlakovém chování, nechce
změnit své chování, své postoje a je přesvědčený o svém právu na výsadní rozhodování
o všech záležitostech rodiny, protože přeci ten „provinilý, neschopný,” závislý díky své minulosti nemá do čeho mluvit. Pak mnohdy nastane rozchod. Abstinující závislý odchází.
Spoluzávislý neunese rozchod. Vnímá rozhodnutí závislého žít jinak, jinde a s někým jiným
jako podraz. Opustíme-li rovinu morálky, pak zjistíme, že spoluzávislý/ spoluzávislá se pokusí udržet abstinujícího hráče v jisté podřízenosti, v níž jím může manipulovat a disponovat, vynutit si tak jeho poslušnost. Podobně jako v dobách, kdy se „proviňoval” onen hráč
svou hazardní hrou na chodu rodiny. Manipulující partner se pak diví, že abstinující hráč
hledá někde něco jiného, porozumění, pochopení, nikoliv neustálé výčitky a připomínky.
Hledá a občas i nachází. (Otázkou zůstává, koho si našel, jaká je tam anamnéza.)
Znám několik takových případů: Hráč odejde, nechá za sebou zhrzenou ženu, která nemá
na mysli nic jiného, než jak se pomstít. Leckdy jsou její možnosti pomsty snadné (dokonce
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z hlediska terapeuta i pochopitelné) a dokáže svého bývalého partnera uvrhnout do těžko
řešitelných podmínek. Cítí se oklamána, podvedena za svou dřinu, za všechno, co pro něj
udělala. Jenže ona mnohdy udělá vše pro jeho odchod svými nerealistickými požadavky.
I na tomhle se ukazuje její spoluzávislost. Nevidí, že svou neústupností se pokouší udržet
abstinujícího závislého v podřízeném, provinilém postavení. Vadí jí, že se on, vlastně díky
pokračující terapii, chová mnohem asertivněji než kdysi. Že opouští model chování spočívající buď v agresivitě, či submisivitě, a přestává se dávat manipulovat pocitem viny.
Nechce hrát roli nedospělého člověka, kterému není možné nic svěřit, nechat ho samostatně jednat. Takhle se často chovají nejen manželky, ale i rodiče a sourozenci závislého.
Většinou mají pocit, že pokud je někdo závislý, pak je skoro nesvéprávný. Tohle je jedna
možnost, druhá, že musí nahradit vše, co spáchal, odčinit ostudu, kterou svým hazardem
nadělal a být do konce života vděčný za pomoc, kterou mu poskytli. Mnohdy i za tu, o kterou nežádal. Vztahy závislých a spoluzávislých jsou komplikované. Mnozí se domnívají, že
stačí abstinence a je po problémech. Bohužel velmi často opravdové problémy, kostlivci ve
skříni, dohánějí celé rodiny právě po absolvování léčby. U hráčů je tohle takřka zákonitost
a na několik let nastává pro mnohé rodiny velmi těžké období, které je možné svou obtížností přirovnat k situaci před samotnou změnou chování hazardního hráče.
Může se zdát, že být abstinentem od hazardu není zas až tak příjemné. Na abstinujícím závislém a jeho rodině leží břemeno komplexní dlouhodobé změny, která je náročná.
Změny trvají dlouho, přicházejí pomalu, postupně a většinou zdánlivě neviditelně. Při důslednosti, dodržování pravidel, která jsou dohodnutá a tedy platná pro celou rodinu, se
časem situace mění k lepšímu. Dluhy se zaplatí, nebo se aspoň stabilizuje jejich splácení,
rodina se díky zvládnuté krizové životní situaci poučí a její členové (závislí i spoluzávislí)
dozrají.
Cit.: Jan Jílek, www.janjilek.cz
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NIC NETRVÁ VĚČNĚ
RELAPS/RECIDIVA
„Všechno nejlepší, tati!“, Dave už dávno přerostl vlastního tátu. Oblek mu slušel.
„Ať se ti daří a ať ti jde všechno tak dobře, jako teď.“, připojil se Dan.
Oba byli dospělí. Ale svá přání nezapomněli. Poslední dva roky se jim vyplňovalo beze zbytku. Na domácí půdě pociťovali úlevu a klid a vlastní cesty se klikatily na obzorech, které
Michal sotva mohl zahlédnout. Byl rád, že se jeho vlastní rozjasnil. Obzor, na kterém mohl
zahlédnout cokoliv, co chtěl. Bez potřeby to mít. Bez potřeby to vlastnit. Sem tam zatoužil
po zlatém slunci, ale neodsuzoval zimu a chlad, aby mu bylo tepleji. Všední den ho naplňoval. A dnešek byl navíc nevšední. Měl narozeniny. Fakt, že kolem něj jsou všichni jako dřív,
byl neskutečný. Byť dobře věděl, že jako dřív už nebude nic.
„Překvapení!“, Veronika si krátkým zvoláním vynutila pozornost. Věděla, že svým dárkem
udělá Michalovi radost. Byla to pro ni oslava jako každý jiný rok. Jen letos byla nějak veselejší, sdílnější a uvolněná. Měla dojem, že konečně žije a nemá se čeho bát. Přitom kdesi
uvnitř se na malý okamžik rozsvítila červená žárovka. Jen blikla smělé odvaze na pozdrav
a zase se uchýlila k vědomému spánku. Veronika objala svého muže a chvilku si užívala jeho
sevření. Nikdo nic neříkal. Nebyl důvod. Oslava mohla vypuknout.
Mnohé oslavy končí ranní kocovinou. Nejde o to, že vypijeme víc, než je zdrávo, ale o náš stav
dávno před tím, než se sháníme po aspirínu. Je nám dobře, když oslavujeme. Je nám dobře
a chceme, aby nám bylo ještě líp. Nestačí nám to. Radujeme se a chceme cítit víc radosti.
Jsme silní a chceme být ještě silnější. Máme úspěch a toužíme být úspěšnější. Je nám to málo.
Nestačí nám to. Plácáme se po ramenou, když se nám daří, jsme spokojeni a zdálo by se,
že svět nám leží u nohou. Leží tam prd. Natož svět. Zveličujeme úspěchy, opíjíme se zdary.
Nezdary a neúspěchy nás dohánějí k zármutku, skáčeme z mostů, křičíme do světa, jak zle se
nám vede. Dáváme tomu neskutečný význam. Význam, který existuje jen a jen v našich představách. V našich hlavách. V našich fantaziích. Klademe závaží na váhu, aniž bychom něco
vážili. Na jednu či druhou stranu. Přeceňujeme události, stoupáme do oblak a hroutíme se. Na
pomyslných stupnicích, kde nulu považujeme za bod mrazu. Zapomínáme na sílu rovnováhy,
kterou už známe z dětských houpaček.
Bylo to krásné období. Naplněné klidem, radostí a návratem. Nejhorší noční můra, jít se léčit,
se změnila v to nejlepší, co mne mohlo potkat. Bylo to jako probuzení ze špatného snu. Zůstala
sice krutá minulost, spálený kus země, ale s vidinou, že i ten se dá obnovit. Alespoň částečně.
Bude to trvat roky, než se uschlé stromy znovu zazelenají, některé se už neujmou, některé
nadobro zahynuly. Ale každý vykácený les je možné znovu zalesnit. Těšil jsem se z každého
dne. Snažil jsem se těšit. Pokoušel se. A vím, že to jde. Je to složité, obtížné. A přitom tak jednoduché. A může to zažívat každý z nás. Stačí se trošičku přeprogramovat. Naladit. Vnímat
věci, události, lidi, jinak než včera. Dát jim šanci. Dát šanci sobě. Jde to. Ochutnávat každý den
jiné dobroty ze stejného talíře, a přitom nezapomínat, že si vaříte sami a že po každém jídle
se má umýt nádobí.
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Na kuchyňské lince se vršilo neumyté nádobí. Michal seděl za stolem a dojídal včerejší
housku se salámem. Do ničeho se mu nechtělo. Do nádobí už vůbec ne. Neměl ani chuť,
ani čas. Za hodinu měl být úplně někde jinde. Měl toho dost. Nejraději by se teď na všechno vykašlal, a šel se natáhnout. Ale za hodinu měl být zase v práci. Ve své druhé. Vzal ji,
aby měli dost peněz. Domluvené splátky jeho dluhů měly v domácím rozpočtu své místo.
Nebyly sice na prvním, tam pevně kralovala potřeba normálního živobytí, ale i tak hrály
důležitou roli v jeho novém životě. Doléčovací skupinu dnes nestihne.
„Ahoj!“, Veroničin hlas zněl naštvaně. Michal netušil, oč běží.
„Aspoň si mohl umýt nádobí“, posteskla si, když vstoupila do kuchyně.
Její poznámku Michal nekomentoval. Byl přesvědčen, že už tak dělá dost. Neměl chuť ani
sílu se pouštět do konfrontace. Ještě pár minut ji tiše pozoroval, chvíli přemýšlel, co ji vede
k takovému pobouřenému chování, pak své úvahy vzdal a věnoval se svým vlastním problémům. Měl jich víc, než chtěl. Víc, než si sám uvědomoval. Jen se cítil unavený, otrávený.
Bez radosti. Bez zájmu. Klid a pohoda, jakýsi nadhled a vyrovnanost, co jej poslední dva
roky doprovázela, se vytrácela. Cítil, že to není ono. Už ani po ránu necvičil a na své večerní
meditační seance mu nezbýval čas. Něco po cestě ztratil a neuměl to najít. Ani nezjišťoval,
co ztratil. Nehledal to. Asi to nebylo důležité.
„Kdy se vrátíš?“, zeptala se Veronika.
„Nevím“, Michal začal zcela automaticky přemýšlet nad odpovědí. Jednoduchá otázka mu
dávala zabrat. Nevěděl, kam dřív skočit, jak dlouho mu potrvá, než dokáže dokončit práci
z minulého týdne a teď má ze sebe vysoukat nějakou rozumnou odpověď. Zatěžovala jej.
„Michale, na něčem jsme se domluvili“, Veronika připomněla jednu ze zásad, na které se
už dávno dohodli. Stejně jako na penězích, které Michal inkasoval po denních dávkách.
„Fakt nevím. Zítra mají kontrolu. Skončím, až to dodělám!“, věděl, že porušuje svůj dřívější příslib o dodržování času svého příchodu. Nepovažoval už to za tak důležité, jako dřív.
Měl jiné starosti. Nejraději by se na všechno vykašlal. Krátce pozdravil, sbalil nachystanou
brašnu a odešel.
Veronika jej nikdy nenutila k návratu do určené doby. Nebyl malý kluk. Jen potřebovala
mít jistotu, že se jí vrátí. Že se nezatoulá. Nezdrží se někde, kde to není žádoucí. Vždycky
tvrdila, aby si řekl hodinu, kdy dorazí, třeba ve čtyři nad ránem, ale ať ji dodrží. Na rozdíl od
Michala, to považovala za důležité. Dneska. Stejně jako dřív. Zakroutila hlavou, už jen tak
pro sebe, a pustila se do hory nádobí.
„Tady máte platební kartu!“
Katka se vůbec nerozmýšlela. Podávala Michalovi kartu, jako by se jednalo o pětikorunu,
za kterou má koupit dva rohlíky. Na místě výkonné ředitelky už trávila dobrých pár let.
A Michal byl pro ni důvěryhodnou osobou. Pracantem a jedním z nich. Pracoval zde víc
než rok a bylo potřeba, aby v její nepřítomnosti spravoval finance někdo, kdo je k tomu
kompetentní. Kdo má k tomu nejblíž. A Michal jednoznačně vítězil. Nebylo proč o tom
vůbec přemýšlet.
„Ale“, Michal nevěděl, jak zareagovat. Už tenkrát, když nastoupil, jasně odmítl jakoukoliv
činnost spojenou s penězi. Nikomu nic nevysvětloval. Nepovažoval za nutné někoho seznamovat se svým handicapem. Sdělil, že nechce mít na starosti ani účet, ani pokladnu, žádné
finanční transakce. On je tady přes papíry o penězích. Ne přes peníze samotné. Teď to vypadalo, že se snaží odmítnout podruhé. Byla to vteřina. Jiskřička dieselového motoru byla
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zažehnuta. Jeho ale nikdo neposlouchal. Michal byl mezi prvními posluchači.
„Vykašli se na to!“, dávný rozhovor dvou protivníků byl započat.
„Je to ohromná příležitost!“, napovídal hlas, který skrýval jediný svůj zájem. Rozbít Michalovy plány.
„Mohlo by to dopadnout špatně!“, jeho obrana nebyla ještě sehraná.
„Zkus to! Budeš mít štěstí. Za málo. Ještě dost zbyde.“, našeptávač ne a ne umlknout.
„Měl bych to někomu říct!“, Michal vzpomínal na všechno, co se naučil.
„Odpočineš si. Nikdo po tobě nebude nic chtít!“, bažení zabíralo v jeho hlavě stále více
místa.
„Komu mám zavolat?“, správně položená otázka zůstávala pouze v teoretické rovině.
Michal byl silně rozrušen. S něčím podobným nepočítal. Nebyl připraven. Nechtěl nic pokazit. Styděl by se sám před sebou. Celé ty dva, tři předchozí roky snažení by popřel. Zklamal
by sám sebe. Byl by to jeho konec.
„Vrať tu kartu!“, kdosi rozumný přispěchal na pomoc.
„A co mám říct?“, Michal se začínal bránit logickým úvahám. Nastartovaný motor čekal na
přidání plynu. Jen povolit brzdu, zařadit jedničku, pustit spojku, přidat plyn.
Bankomat na rohu byl opuštěný. Michal ještě pár minut nervózně popocházel okolo, než se
odhodlal přiblížit. Vsunul kartu, rozpačitě a jako zbavený rozumu zmáčknul tlačítko maximálního výběru. Poslušný služebník rád splnil zákazníkovo přání a prostřel před něj deset
pětitisícových bankovek.
Porušení abstinence se v odborných kruzích říká recidiva. Během pěti let jsem si prožil dvě.
Každá z nich byla jiná, přitom stejná. Trvalo mi týdny, než jsem ji dokázal přiznat. Pokud jste
to nikdy nezažili, věřte, že je to, jako byste roky poctivě trénovali a pak si zcela dobrovolně
vzali doping. Víte, že je to špatné, ale uděláte to. Je jedno, zda vám na to přijdou nebo ne.
Prohrajete daleko víc. A bude to trvat další roky, abyste znovu mohli dokázat, že na závodní
trať patříte. Začnete znovu. Nebo to vzdáte.
Recidiva má jednu výhodu. Už víte, co s tím dělat. Jestliže jste závislost pojali za kus vlastního
já. Většinou je jen otázkou času, kdy přijde vystřízlivění. Samozřejmě, čím dřív, tím líp. Ale to
je pouhá teorie. Každý hráč, který prošel léčbou, zná základní pravidla této doživotní hry. Má
naučeno, co dělat v takovém případě, jak se zachovat při bažení, kam může zavolat. Ale neudělá to. Chuť si zahrát je velká. Odčinit svůj prohřešek o to složitější. Nedovolit nikomu zjistit,
že zklamal. Zase. Nechat se vidět ve své nahotě, ve své nedokonalosti, s chybami, které sám
považuje za obrovské. A komu to říct? Těm, na kterých mu nejvíce záleží. Těm, kteří od něj
čekají právě tu odolnost, odvahu a pevnou vůli. Pro hráče se takové řešení jeví jako nemožné.
A přitom je to jediné, co je nutné. Pokud chcete začít znovu. Pokud to nechcete vzdát. Do dneška nemám uloženo v mobilu číslo, které bych měl v takovém případě vytočit. Čísel je dost, ale
žádné pod jedničkou. Chyba.
Slovo „krize“ se skládá v čínštině ze dvou znaků. Ten první znamená nebezpečí, ten druhý
příležitost. Recidiva je krizí a je nebezpečná tím, že se patologický hráč po kratší, nebo
i dlouhé době vrací k hazardu. Příležitost spočívá v tom, že chyby mohou člověka hodně
naučit. Pak je díky nim opatrnější. Co v případě recidivy udělat?
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> Recidivu co nejrychleji zastavit. Hledejte pomoc. Takovou pomocí může být odborník, centrum krizové intervence, linka pomoci, blízký člověk, zdravotnické zařízení.
> Zintenzívněte léčbu. To může znamenat chodit ambulantně pokud možno vícekrát
týdně nebo se jít léčit ústavně. Recidiva návykovou nemoc posílila. Proto je třeba
vyvinou větší úsilí.
> Přemýšlejte o tom, v čem byla tato zkušenost užitečná. Ještě lepší je si o tom s někým rozumným pohovořit. Někomu se přemýšlí lépe s papírem a tužkou a může si
tak recidivu popsat a vyvodit z ní písemné závěry do budoucna.
Ve velké výhodě je ten, kdo je na recidivu připraven. Samozřejmě to neznamená ji předpokládat nebo dokonce přivolávat. Ve spoustě domů jsou také instalována protipožární
zařízení a systémy, i když nikdo nepředpokládá, že by tam hořelo. Podobně vy buďte na
recidivu připraven, zároveň jí ale předcházejte. Zpracování plánu recidivy působí i psychologicky – člověk si při této práci uvědomí, že je lépe abstinovat. Navíc je klidnější,
kdyby k hazardu došlo, má v záloze konkrétní plán. Je dobré mít jej připravený dříve, než
k recidivě dojde.
Cit.: MUDr. K. Nešpor, 2006/2012
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JEN OMLUVA NESTAČÍ
PATOLOGICKÉ HRÁČSTVÍ V ČR
Michal bezradně seděl a marně hledal číslo, které vytočí. Věděl, že to musí zastavit. Usilovně přemýšlel, na koho se obrátit. Žádná z možností se nezdála být dost dobrá. Hledal
někoho, komu se může svěřit. Nastal čas zúčtování. Věděl, že je pozdě, stejně tak byl přesvědčen, že později bude mnohem hůř. V hlavě mu naskakovaly nejčernější scénáře vlastní
tragédie. Musí to někomu říct. Ale komu? Přece se nepřiznáš jedinému člověku, na kterém
ti záleží!
Jako na kolovrátku. Jako malé dítě. Ale tomu stačí říct, že to pálí. Aby si dalo pozor. A když
už se spálí, příště si dá určitě pozor. Bude se kamnům vyhýbat. Michal si to rozumově dokázal vysvětlit až zbytečně dobře. Jen nechápal, proč dělá pravý opak.
Čekání na Karla se zdálo nekonečné. Michal se rozhodl mu zavolat, protože byl jedním
z mála, kteří o jeho problémech věděli a byli nablízku. Byl rozhodnut přiznat svou recidivu
a Karel zcela odpovídal právě vysněnému profilu. Byl ochoten jej vyslechnout a taky má
určitě peníze. Jako by se v matematice naučil jediný vzorec. Universal na výpočet. Výpočet
obsahu stejný jako obvod.
„S tím ti fakt nepomůžu!“, Karel se tvářil nepřítomně. Bylo mu to jedno.
„Tak mi pověz, co s tím mám dělat?“, Michal byl pobouřený.
„Budeš to muset vyřešit doma!“, Karel si nebral žádné servítky a snažil se rozhovor ukončit.
Jakékoliv naléhání bylo zbytečné. Volání o pomoc bylo vyslyšeno. Žádná pomoc nepřicházela, přitom byla nejlepší, kterou si Michal mohl přát. Je čas znovu vstát a probudit se.
Zastavit. Stát!
Je těžké přiznat svou porážku. Svůj nezdar a neúspěch. Bolí to. A bolí to o to víc, když vaše
bolest je bolestí jiných. Když vidíte, jak jste ublížili, a zranili někoho, za koho byste byli schopni
obětovat život. Je to tvrdá a nefalšovaná realita. Nezbývá nic jiného, než ji přijmout. Pokud
chcete jít dál. Pokud nechcete nehybně zůstat ležet ve chvíli, kdy se vám zdá, že ke smrti je blíž
než k životu. Nechtěl jsem zůstat ležet. Možná mne něco přece jen naučili. Jako by za hustými
černými mraky bylo vidět slabé slunce. Jeho paprsky prorážely protivnou a nepříjemnou tmu,
kterou jsem opakovaně na pár týdnů pojal za nevšední den.
Bylo to tak složité, a přitom daleko jednodušší než dřív. Přiznat svou chybu je opravdu těžké.
Navíc, když chybu opakujete stále dokola. Víte o ni, víte, co dělat, co nedělat, a přesto se neubráníte. Ale nepřiznat ji, je cesta do záhuby.
„Veroniko“, Michal začal opatrně, aby zmírnil to, co bude následovat, „můžeš na chvilku?“
„No, co je?“, zdála se trochu podrážděná.
„Potřeboval bych si s tebou promluvit!“, Michal sbíral poslední dávky ztracené energie.
„Děje se něco?“, Veronika zvážněla a usadila se. Cítila, že něco není v pořádku.
„Týká se to hraní. Budu moc rád, když mne vyslechneš.“, pokoušel se o něco, co mu nikdy
nešlo. Vést rozhovor, který bude začátkem skutečné nápravy.
105

„Ty jsi byl hrát?“, ani nečekala na pokračování.
„Byl, a vím, že“, Michal nestačil dokončit svou větu.
„Kde jsi na to vzal?“, Veronika nechápala. Zůstávala netečná, otupělá, jako by jí to už bylo
jedno. Věřila, že je všemu konec. Jednou provždy. Že už podobných zkušeností bylo víc než
dost. Bylo to tu znovu. Věděla, že k tomu může dojít. Chtěla věřit, že tomu tak nebude.
Michal ji sledoval a rozvažoval každé své slovo. Rozhodnutí přiznat svou slabost potřeboval
dokončit. Stůj co stůj.
„Rád bych to s tebou řešil“, ve větě bylo tolik smutku, a přitom rozhodnosti, víry a odvahy,
která se mísila s pocitem strachu, zda bude mít ještě zájem.
Veronika chvíli zvažovala nastalou situaci. Vztek se nedostavoval. Jen pocit jakési bezmoci,
beznaděje a zbytečnosti. To, co Michal před pár minutami řekl, bylo pro ni až nesnesitelné.
Nechtěla už nikdy nic takového slyšet, a přesto byla ráda, že to vůbec slyší. Na nic se neptala a vytočila číslo na svém mobilu. Po krátké vyzvánění se dočkala.
„Ahoj Davide! Můžeš se, prosím tě, zastavit doma? Táta byl hrát.“, v její prosbě byla slyšet
prosba nebýt v tom sama. Už věděla, kudy vede cesta.
Michal to věděl taky.
Po rodinné rozpravě a konzultacích s odborníky jsem se rozhodl nastoupit ambulantní léčbu. Denní stacionář. Každou recidivu je nutné ošetřit. Stejně jako rozbité koleno, aby rána
nezačala hnisat. Trvalo pár týdnů, než se vytvořil strup. Jizva zůstala, ale rána se hojí daleko
rychleji než dřív. Každý den si dávám bacha, abych si zas nenatloukl. Přes kaluže skáču pořád,
jen sem tam se ohlédnu, zda jsem si nezacákal kalhoty. Protože přestat skákat jen kvůli závislosti nemusíme, pokud skáčeme jen tak. Pro radost. Pro potěšení. Pro sebe. Pro radost svou
i úsměv ostatních. Ne pro rekordy, které vydrží jen chvíli. A špinavé kalhoty z nás ještě nedělají
ztroskotance. Byť bychom se ušpinili tisíckrát.
Ale to víte. Kdo vám zaručí, že ten Váš vždycky svou kaluž přeskočí?
Vždyť je to gambler.
Co s ním?
Michal u nás pracuje už tři roky. Jsme nezisková organizace, která se zabývá prevencí,
léčbou a následnou péčí především o drogově závislé. Magdaléna, o.p.s.
Zbývalo pár dní do konce jeho zkušební doby. Přišel a otevřeně se přiznal ke své závislosti
patologického hráče. Moc dobře věděl, že může dostat výpověď bez důvodu. Asi by si druhý den začal hledat novou práci. Obavy byly zbytečné. Pokud je vůbec měl. Nebyl jediný
důvod k takovému kroku. Za pár týdnů ukázal, že je člověk na svém místě. Člověk, jako
každý jiný. Každý umíme něco, každý z nás má nedostatky, vlastní problémy. Je jich víc, než
o svých zaměstnancích kdy zjistíme. Někdy to není třeba, jindy je otevřenost zcela na místě. Ta Michalova byla. V té výpovědi už tenkrát byla cítit odvaha a pokora zároveň. A hledá-li někdo jistotu, že to tak bude napořád, je bláhový. Taková neexistuje. Jedinou jistotou
je, že gamblerem zůstane napořád. Hlavně pro sebe. Pro nás ostatní to bude Michal.
MUDr. P. Nevšímal, www.magdalena-ops.cz
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Výskyt patologického hráčství nebude v České republice patrně nižší než 0,5 až 1 % populace. Celkově tedy půjde nejméně o 50 až 100 tisíc osob a mnohonásobně vyšší počet
těch, kdo hrají problémově nebo kdo trpí hazardními hrami druhotně (rodiče, manželky
a děti patologických hráčů, zaměstnavatelé, věřitelé atd.).
Cit.: MUDr. Karel Nešpor, CSc. a PhDr. Ladislav Csémy,
Česká a slovenská psychiatrie, 101, 2005
Podle průzkumu je v České republice 6,5x více heren a kasín než v celé Evropské unii. Dovedeme-li tento propočet do důsledku, je s ohledem na počet obyvatel hustota výskytu
hazardních provozoven v ČR oproti zbylé EU 312x vyšší! Ke dni 30. 9. 2011 bylo v Praze
195 kasín a 1053 heren a každým dnem přibývají další a další povolení. V Londýně je
29 kasín, v Bratislavě 3, v Bruselu jediné. Odhaduje se, že každý Čech prohrává ročně
průměrně okolo 15 000 Kč, přičemž do této částky je statisticky zahrnut každý občan ČR,
hrající i nehrající, včetně novorozenců a důchodců.
Velmi zajímavá a zarážející čísla se dozvíme také, zkoumáme-li počet lidí, připadajících
na jeden hrací automat. Již v letech 2007‒2008 to bylo celorepublikově 170 lidí na 1 automat, v Brně pak dokonce 98 lidí na 1 automat! Pro porovnání se můžeme podívat na
Francii, kde připadá 18 000 lidí na jeden automat! V roce 2009 Češi prosázeli 128 miliard
korun, o 13,9 % více než v roce 2008! Vzhledem k neustálému nárůstu v tomto nebezpečném odvětví a neexistenci účinných regulačních mechanismů lze očekávat minimálně
stejný nárůst i v letech následujících.
Vývoj v oblasti hazardní legislativy však místo směru regulačního nabral spád výrazně
nebezpečnější a tam, kde obce vyhláškami začaly regulovat hazard na svém území, začalo Ministerstvo financí houfně a bez ohledu na legislativu povolovat mnohonásobné
množství nebezpečnějších videoloterijních terminálů, čímž výrazně vzroste podíl závislých
na tvrdém hazardu! Tyto skutečnosti ostatně potvrdil i ombudsman JUDr. Varvařovský,
primátor Prahy Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc, Ústavní soud v několika rozhodnutích
v roce 2011, Ministerstvo Vnitra, Vláda svým Usnesením č. 156 ze 14. 3. 2012 a další zúčastnění. Výše uvedená čísla jsou navíc ryze oficiální, reálná jsou více než pravděpodobně
ještě výrazně vyšší.
V USA je hazardní hraní v některých státech úplně zakázáno, ve většině přísně regulováno
a výjimkou jsou pouze hazardní ráje Las Vegas, Atlantic City a některé indiánské rezervace. Na podzim roku 2006 přijal americký kongres zákon, kterým je zakázáno internetové
hraní na principu zákazu umožňovat bankám pro toto hraní bezhotovostní převody. Podobně postupují například v Austrálii, na Novém Zélandu a Anglii. V SRN si provozovaní
hazardních her regulují jednotlivé spolkové země, ale musí respektovat cíle a základní
ustanovení státní smlouvy o loteriích, která ukládá obranu před nadměrným hraním,
brání zneužívání hráčských pudů k soukromým ziskům a zajišťuje standardy dozoru. Na
udělení povolení není právní nárok. Německo sice patří k nejbenevolentnějším evropským
zemím, ale hazardní hry se tam daří držet na podstatně nižší úrovni než v ČR, od ledna
2007 zakázali on-line sázení.
Ve všech evropských zemích a většině vyspělých zemí světa jsou hazardní hry podstatně
více regulovány než u nás. Například v Norsku má monopol stát, v Irsku a dalších zemích
jsou z hlediska našeho přístupu zcela zakázány, i většina totalitních režimů si na jejich
provozování udržuje státní monopol. V zemích jako Saudská Arábie nebo Indonésie jsou
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loterie úplně zakázány. Principy organizace hazardních her v zahraničí vycházejí z potlačování konkurence, která ze své podstaty zvyšuje nabídku a podněcuje ke spotřebě. Ve
většině států existuje pouze jediný provozovatel, monopol současně omezuje nabídku,
usnadňuje kontrolu státem a umožňuje aktivní ochranu hráčů před závislostí. Ve světě
proto neexistuje případ totálně neregulovaného a konkurenčního trhu hazardních her,
s výjimkou několika tzv. herních rájů, které jsou ale pod přímým státním dozorem. Vlády
totiž nejsou ochotny akceptovat sociální důsledky provozování hazardních her.
ČR je světovým unikátem i v tom, že přestože hazard přináší každoročně mnohamiliardové sociální následky, byli provozovatelé hazardních firem v našem systému až do roku
2011 osvobozeni od daní! Daňová povinnost byla nahrazena systémem odvodů na „veřejně prospěšné účely“, která byla vedena v natolik benevolentním režimu, že dovolovala
provozovatelům hazardu odvádět na tyto účely jen tolik peněz, kolik si sami určili a jen
těm subjektům, pro které se sami rozhodli, nejednou tedy do vlastních nadací a účelově
založených občanských sdružení.
Vítejte v Absurdistánu.
Cit.: www.obcaneprotihazardu.cz
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DOSLOV
Naším cílem nebylo podávat čtenáři obecné informace o hráčství, které jsou velice dobře
popsány na řadě internetových portálů a v dnes dostupné literatuře. Chtěli jsme jen ukázat
cestu. Cestu, která je možná., která je v lidských silách a kterou se může vydat kdokoliv, pokud
se pro ni rozhodne. Protože vždy záleží jen a jen na nás, kterou cestu si vybereme. Je krásné,
že i když se nám to možná dnes nezdá, vždycky máme volbu. Stokrát za život se dostaneme
k rozcestníku a zvažujeme, kudy. Zda po modré či po žluté. Každá nás někam zavede, každá
nám nabídne své vlastní dobrodružství, pokud mu tak můžeme říkat.
Náš skutečný příběh doprovázený dnešními pohledy samotného aktéra spolu s postřehy jeho
nejbližších, doplněný o odborné komentáře, se snaží napovědět, jak si na své cestě poradit.
A jestli bude ta Vaše cesta správná, záleží jen na Vás. Michalův příběh je jedním z mnoha. Podobných jsou stovky, možná tisíce. Potřebujete to vědět. Abyste na svůj problém nebyli sami.
Pokud jste odložili sebelítost, pocit zmaru a beznaděje, nastal ten správný čas. Čas, jak pomoci Vašemu Michalovi. Možná Vy sám jste Michal. Kdo ví. Ale věřte, že to je teď úplně jedno.
Dá se to dokázat. Dá se přestat a dá se znovu začít žít. Volně dýchat a radovat se ze života.
Splnit si svá přání a být šťastný. Možná s vědomím, že na své cestě můžete uklouznout, ale
stejně dobře můžete zase vstát. Protože gamblerství Vás do smrti neopustí. Podobně jako
cukrovka nebo křečové žíly. A přiznejme si upřímně: s tím se žít dá.
Tak na co ještě čekáte?

Tato publikace vyšla díky Mimořádnému programu Rady vlády v rámci dotačního řízení programu Prevence patologického hráčství, 2013.
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