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TISKOVÁ ZPRÁVA PARLAMENTU MLÁDEŽE MĚSTA TURNOVA 

DOTAZNÍKY MAŠKOVY ZAHRADA 

ÚVOD: 

 Dne 3. 4. 2013 začala probíhat anketa po všech turnovských základních a středních školách, vyjma Základní školy 

v Sobotecké ulici. Konkrétně se rozdalo 1100 dotazníků, přičemž počet byl vždy úměrný počtu studentů. Dne 2. 5. 2013 

přicházíme s oficiálními výsledky nám vrácených 775dotazníků. Podrobné výsledky též najdete na webových stránkách 

Parlamentu mládeže města Turnova, www.pmmt.cz, ale i v příloze této zprávy. Dotazník byl motivován iniciativou 

Parlamentu, aby byl názor studentů na stavbu nespekulativní a tento názor, respektive  výsledky ankety, je třeba 

neopomíjet. Touto cestou bychom také rádi poděkovali všem školám, které se ankety ochotně účastnily a vyšly nám vstříc. 

Studenti také přišli s dalšími náměty, co jim na předběžném návrhu areálu chybí. Nejvíce bylo jmenováno fotbalové hřiště, 

posilovna, hřiště na basketball a KFC či McDonald. 

KOMENTÁŘ PMMT:  

 Vzhledem k rozporu mezi výsledky ankety a většinového názoru poslanců Parlamentu, musíme tyto výsledky akceptovat a 

pokusit se pochopit studenty, kteří chtějí vybudování areálu v lokalitě ohraničené silnicí, vlakovou tratí a supermarketem. 

Ačkoliv je 45% ze 775 dotazovaných plně pro areál, je až paradoxní, že většina studentů by areál navštěvovala cca 2x za 

měsíc, jednou za prázdniny, ba dokonce i vůbec. Na cenu reagovali studenti vcelku vstřícně a pro přijatelných 50-100 Kč je 

drtivá většina, s čímž Parlament souhlasí a tato cena je vůči situacím rodin v této době rozumná. Někteří bohatší by byli 

ochotní zaplatit i okolo dvaceti tisíc, takže je vidno, že někteří by si s dávkou humoru areálu opravdu vážili, obdobně jako 

dotazníku. Dále studenti navrhovali, že vybavenost předběžného návrhu není dostatečná, takže by rádi městu doporučili 

zařazení do stavby tyto objekty: skate park (který už tedy v posledním návrhu pravděpodobně je), umělý trávník, fotbalové 

hřiště, vířivka, zimní stadion, všechno (s nadsázkou), KFC/McDonald, posilovna, hřiště na basketball či ragby, radši nic (další 

humorem oplývající), tobogány, možnost pobytu se psy, air soft, hřiště na softball, restaurace, hostinec, sauna, vodotrysk, 

minigolf, bowling, park, trampolíny, bobová dráha a další.   Musíme dále brát v potaz, že tento názor je nadšených studentů, 

kteří si plně neuvědomují všechna kritéria (lokalita; využití; finance - zadlužení, situace rodin,…; doprava; jiné záměry) a bylo 

by žádoucí se zeptat i starších, zkušenějších obyvatel, kteří mají na věc i jiný úhlu pohledu. 

ZÁVĚR:  

 Za výsledky dotazníků bude Parlament stát a bude je prezentovat jako jednotný názor studentů, i přesto, že samotný názor 

Parlamentu je z většiny ke stavbě negativní. Parlament shledává, že negativní faktory převažují nad těmi kladnými. 


