
PRVNÍ TERMÍN ŘÍJNOVÉ PŘÍPRAVY ASISTENTŮ PREVENCE KRIMINALITY 
A JEJICH MENTORŮ ÚSPĚŠNĚ PROBĚHL VE ŠLUKNOVĚ 

První dva pracovní dny měsíce října se v prostorách Domu kultury ve 
Šluknově shromáždili čtyři noví Asistenti prevence kriminality města Bíliny, tři ze 
Šluknova a dva z Nového Boru spolu se svými mentory – vedoucími Městské policie 
Bíliny a Šluknova na vzdělávacím kurzu, který je součástí dílčích preventivních 
projektů v rámci „Programu prevence a extremismu – Úsvit 2011“. Tím reaguje 
MV na situaci v sociálně vyloučených lokalitách. 

Mottem interaktivního praktického tréninku bylo zvyšování bezpečí v sociálně 
vyloučených lokalitách, eliminace sociálně rizikových jevů a prevence proti útokům 
páchaných s extremistickým motivem. 
Největší pozornost byla zaměřena na hledání způsobu, jak získat, motivovat a 
především  prakticky zapojit obyvatele sociálně vyloučených lokalit do aktivit 
vedoucích ke zlepšení jejich situace.  

Vzhledem ke skutečnosti, že sedm z osmi dlouhodobě nezaměstnaných 
účastníků jsou romského původu a mají bezprostřední zkušenosti ze života 
v sociálně vyloučených lokalitách, celá akce měla nadstandardně vysokou úroveň a 
byla pro všechny bez výjimky velkým přínosem. 

Zvláště cenné podněty s konkrétními návrhy řešení a metodický postup 
zvládání konfliktních situací vyjádřil v roli asistenta prevence kriminality Štefan Gorol, 
který je současně nejen vedoucí osobností Výboru pro národnostní menšiny Nového 
Boru, ale i autoritou mediálně známou i mimo rámec Ústeckého kraje. 

Největším překvapením pro všechny přítomné však bylo nadčasové 
vystoupení charismatického Dušana Žigy, který bydlí ve Šluknově, je romského 
původu a dokáže nejen pojmenovat problém, ale nabídnout i jeho řešení. 

Pilotní projekt je plánován do konce tohoto kalendářního roku s tím, že pokud 
se osvědčí a budou na jeho pokračování finanční prostředky, ve Šluknově dvojice 
asistentů bude i v dalším roce působit především v nejvíce mediálně sledované 
lokalitě sídliště a jeho bezprostředním okolí Křížového vrchu, hřbitova, zahrádkářské 
kolonie a základní školy. 

Velitel MP Šluknov, který se po celou dobu přípravy bezprostředně reagoval 
na jednotlivá vystoupení zdůraznil, že „ačkoli v prvních dnech může být reakce 
veřejnosti k Asistentům rozpačitá, pokud samotní obyvatelé lokality budou tuto dvojici 
vnímat jako součást systému bezpečnosti a veřejného pořádku, může být tento krok 
ze strany města hodnocen jako velmi přínosný.“ 

František Krejčí z MP Bílina staví na osobní příkladnosti Asistentů, jejich 
bezprostřední reakci na jednání, které je v rozporu se základními standardy a 
zdůrazňuje jejich preventivní, výchovnou roli, budovanou na důvěře a vstřícnosti. 
Z jeho slov jasně vyznělo, že úspěch Asistenta je v značné míře podmíněn osobní 
zodpovědností mentora – strážníka MP nejen za zaškolení, podporu a vedení 
v počátcích společného výkonu služby, ale i předávání praktických zkušeností 
z postupů ve standardních a zvláště pak v nestandardních situacích. 

Některé ohlasy účastníků v rámci závěrečného hodnocení dvoudenní přípravy: 
- naučil jsem se, jak jednat s lidmi a hlavně, jak ovládat sám sebe… 
- jsem rád, že jsme se vzájemně poznali, a ujasnili, za co budeme placeni… 
- moc mi pomohly praktické příklady pozdravu, důležitost prvního dojmu… 
- mám o čem přemýšlet a asi nejtěžší pro mne bude zvládnout své emoce… 
- líbilo se mi pravidlo 80:20 a hlavně možnost otevřeně říci svůj názor, ptát se…  
Předsevzetí, se kterým nastupují do nového pracovního poměru: 
- začnu od sebe, abych byl ostatním příkladem 



- budu prosazovat, že když Romové znají práva, tak musí dodržovat i své 
povinnosti 

- ukázat ostatním, že jde žít i jinak 
- víme, jak na lidi zapůsobit, ale musíme jim být vzorem 
- aby nám vlastní lidi nedělali ostudu… 
 

Celá akce je odborně garantována Odborem prevence kriminality MV ČR 
v rámci Programu prevence kriminality a extremismu – ÚSVIT 2011. Další Asistenti 
budou postupně proškoleni v Novém Bydžově, Břeclavi, Kojetíně a v Bruntále.   
  


