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Darujte
krevní 

plazmu 

700,- Kc 
jako náhrada 

za odber 

Prvodárce s tímto výst ižkem inzerce 
po úsp šném odb ru obdrží krom  

nan ní náhrady i láhev vína.

Bohatý
 v rnostní 
program 

P ive te nového 
dárce a získáte 
500,- K

Po dobu odb ru 
placené parkování 

na nám stí

vchod z ulice Židovská

Lidé, co se potýkají s jakoukoliv for-
mou hráčství, se sázením, závislos-
tí na internetu, on-line komunikací 
nebo jinou nelátkovou závislostí, na-
jdou zastání a mnohdy i záchranu v 
Poradně pro gambling Kraje Vysoči-
na. 

Své terapeutické a poradenské služ-
by poskytuje zdarma a diskrétně. 
U nás ve Žďáru najdeme pobočku 
poradny v budově Spektra na Žižko-
vě ulici 16.

Jak informuje vedoucí poradny, 
terapeutka a psycholožka Zdeňka 
Danhoferová, tým poradců se posled-
ní dobou při své práci setkává s téma-

tem obchodování s kryptoměnami. 
Jak známo, tzv. trading je rychlý a 
spekulativní prodej a nákup finanč-
ních instrumentů. 

„Investování do kryptoměn je prezen-
továno jako něco moderního, seberoz-
vojového, posiluje to ego, dělá to člověka 
zajímavým. Zároveň však nese potenci-
ál závislosti,“ uvádí Zdeňka Danhofe-
rová. 

K tradingu lidi lákají rychlé změny 
kurzu, adrenalin, PR články o těch, 
kteří takto zbohatli a z velmi malých 
vkladů jsou milionáři... 

Dle slov terapeutky mohou být stá-
dia závislosti podobná jako u gam-

ZDEŇKA DANHOFEROVÁ

Trading nese potenciál závislosti

blerství. I zde probíhá fáze výher, kdy 
se člověku na začátku střídavě daří, je 
opatrný, investuje málo a zisk vybírá. 
„Vytváří si přesvědčení, že takto lze leh-
ce vydělat peníze, a o to víc ho obchodo-
vání s kryptoměnami láká,“ konstatuje. 

Následuje stádium proher, kdy 
ačkoliv člověk věří, že se takto dá 
vydělat, a investuje stále více času a 
peněz, začíná být v pořád větší ztrátě. 
Vybírá si riskantnější a nestabilnější 
měny, právě proto, že se u nich více 
mění kurz.

„Charakteristické pro tuto fázi jsou 
nutkavé myšlenky na kontrolu kur-
zu, opakované transakce a velká tou-
ha věnovat tomu čas. Objevují se půjč-
ky a zadlužování. Člověk chce alespoň 
dorovnat ztrátu. Momentálně kurzy 

kryptoměn prudce padají, což může 
toto ještě umocnit,“ říká Zdeňka Dan-
hoferová. 

Po zkušenostech terapeutů mají 
problém s tradingem hlavně lidé ze 
střední a vyšší sociálně-ekonomic-
ké vrstvy, typicky se jedná o mladé 
muže.

Podle psycholožky trading není 
úplně stejný jako on-line sázky. Je to 
obchodování na burze, kterým se ži-
ví dost lidí. Problém vidí odborníci v 
tom, že tyto investice by měly tvořit 
jen malou část finančního portfolia, 
právě pro svou rizikovost. „Pokud to 
způsobuje nervozitu, nutkavý pocit, že 
musím kontrolovat účet i kurz, špatný 
spánek, úzkosti, vyčerpanost, má to již 
obtěžující charakter a snižuje kvalitu 
života,“ míní psycholožka. 

S rozvolňováním lze také očekávat, 
že znovu otevřou herny a pobočky 
sázkových kanceláří a řada lidí se opět 
vrhne do riskantní zábavy. Závislost 
je pak může stáhnout na dno. 

Žďárská poradna nabízí informace 
a podporu i rodičům, partnerům a 
blízkým osobám lidí potýkajících se s 
těmito obtížemi.

„Klient se setkává s terapeutem dva-
krát až čtyřikrát za měsíc a společně 
pracují na jeho naplněnějším a spoko-
jenějším životě bez závislosti,“ popisuje 
praxi Zdeňka Danhoferová. 

Více informací najdeme na portá-
lu www.gamblingvysocina.cz, na FB: 
@nezavisle.vysocinou. S terapeuty se 
lze zkontaktovat po telefonu na 602 
288 420. (PI)


