
 

 

Řešení pro Dubí: NE agresi i předsudkům 
 

Incident, ke kterému došlo 7. 8. 2018 na veřejném koupališti v Dubí, místními nazývaném „Plivátko“, 
rozpoutala mezi lidmi velkou diskuzi. Připomeňme, že se zde rozhádaly matky koupajících se dětí a 
je bránící muži, z nichž jeden byl při tom zraněn. Diskuze občanů Dubí o této události se nesla na 
jedné straně ve znamení obdivu a soucitu s napadeným, komentáře odsuzovaly chování útočníků, 
ale také se, na straně druhé, objevily reakce plné agrese, urážek a nenávisti obecně k lidem 
romského etnika.  
 

Co se nejspíš na koupališti stalo? 
Dle dostupných zdrojů mělo v to úterý dojít původně ke konfliktu mezi dvěma ženami. Prvotní 
impuls je popisován účastníky různě. Nejspíše vše začalo při hře dětí v brouzdališti, kdy jedno malé 
dítě mělo strčit do druhého, které kvůli tomu spadlo pod hladinu a topilo se. Spěchající matka při 
záchraně svého dítěte odstrčila druhé dítě, na což následně reagovala jeho matka. Po slovní potyčce 
napadla matka dítěte odstrčeného matku topícího se dítěte. Napadené ženě přispěchal na pomoc 
neznámý mladík a následně i její manžel. Mladík měl mít snahu ženy od sebe odtrhnout, na což dle 
svědků události reagovalo až sedm dalších mužů napadením dotyčného. Konflikt ukončila až policie. 
Ženy jsou údajně v pořádku, děti také, mladík byl však odvezen záchrannou službou do nemocnice 
a Police České republiky nyní celou záležitost šetří.  

 
Diskuze občanů má své limity 
Na sociálních sítích se vzápětí rozpoutala rozsáhlá diskuze. Všichni se jistě shodneme, že útočníci by 
za takový čin měli být náležitě potrestáni. Není možné řešit jakékoli konflikty mezi lidmi agresí, natož 
v takovéto podobě, beztrestně. Je ovšem důležité si uvědomit, že takto řeší konflikty spousta lidí 
nezávisle na etnické příslušnosti. Právě etnická příslušnost je však v komentářích jedním z hlavních 
témat. Agrese, vulgarismy a rasistické komentáře zaznívají z řad majority vůči minoritě, ale také ze 
strany opačné. A to je naprosto nepřípustné.  
Dnešní doba je typická anonymitou měst, komunikací online a vztahy s druhými zredukovanými na 
minimum. Naše názory jsou často jednostranně formovány masmédii, což vede k tomu, že lidé 
začínají mít limity nejen v sociálních dovednostech, ale je také těžké rozlišovat mezi pravdivými a 
nepravdivými informacemi. Lidé neumí diskutovat o problémech, ztrácí vzájemnou toleranci, což 
vede k tomu, že se konflikty často řeší slovní a někdy i fyzickou agresí. Pozitivní vzory přestaly frčet, 
daleko více pozornosti se soustředí na neúspěch a chyby druhých.  

 
Sociální vyloučení a začleňování 
Situace v řadě měst Ústeckého kraje, ale i jinde v České republice, je složitá. Setkáváme se s mnoha 
lokalitami s kumulací sociálních obtíží, jako jsou nízké příjmy a chudoba, koncentrace lidí 
nezaměstnaných a s tím související nízká úroveň vzdělání, zdravotní problémy, zadluženost, vyšší 
výskyt kriminality v podobě lichvy, krádeží, prostituce, distribuce drog apod. To se samozřejmě 
odráží na formování postojů, hodnot a motivaci všech zde žijících, zejména pak dětí a dospívajících. 



 

 

Na dané problémy je nutné reagovat a konat směrem k minimalizaci a řešení problémů spjatých se 
životem v těchto oblastech.  
 
Město Dubí, které si vzhledem k mnoha vlivům (demografickým, socioekonomickým, geografickým) 
nese z minulosti řadu obtíží, je příkladem města aktivního, rozhodnutého jen nepřihlížet a 
nelamentovat nad složitostí problémů, ale aktivně konat a potíže řešit. Dubí má jako jedna z mála 
obcí (obec 1. stupně) odbor zabývající se sociální tématikou, ve svém týmu má také terénního 
pracovníka, který se věnuje občanům města. Dále zde působí řada sociálních služeb, jako je 
například terénní program organizace White Light I., kterým je prováděna preventivní činnost pro 
lidi závislé na drogách. V Dubí také od roku 2015 působí organizace Květina, z. s., která zde 
momentálně nabízí tři služby sociální prevence. Ty svým rozsahem dokáží pomoci bez jakékoli 
diskriminace lidem všeho věku. Služby Květiny pomáhají bez rozdílu všem, kteří se potýkají s určitým 
životním problém (nízkopříjmovým či neúplným rodinám s dětmi, samotným dětem, dospívajícím, 
lidem bez přístřeší, osamoceným seniorům atd.). Ve městě je dále realizována řada dalších 
programů, například protidluhová poradna. Obecně je cílem všech nabízených programů a služeb 
spolupodílet se na začleňování znevýhodněných osob do běžné společnosti, minimalizovat a 
předcházet sociálnímu vyloučení. Podporovat rodiny a spoluvytvářet podmínky pro zdravé 
fungování jejích členů. Poskytnutou pomocí snížit dopady sociálního vyloučení na tyto lidi, ale také 
obecně ve společnosti.  

 
Klid v Dubí závisí na každém z nás 
Položme si tedy společně otázku: zda je opravdu tou správnou cestou ke klidnému životu v našich 
městech neustálé vzájemné hledání rozdílů a chyb na druhých? Každý člověk je universum, každý 
má nejen své kořeny v rodině, kterými je formován, ale také vlastní individuální zkušenosti získané 
během života. Není proto na místě paušalizování vlastností a charakteristik jakékoli skupiny lidí. 
Zůstává pouze na každém z nás, a to tedy nejen na zástupcích a zaměstnancích města, dalších 
státních a také nestátních organizací, ale na každém jednotlivci, kam se bude situace v našich 
městech ubírat dál. Odsuďme společně projevy násilí a agrese v jakékoliv formě a nepodílejme se 
dále na prohlubování nenávisti a nesnášenlivosti, neboť následky tohoto chování mohou být 
nedozírné. 
 
 
 
V Dubí 11. 8. 2018      Květina, z. s.  

                  Mgr. Bočková Barbora 


