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Zápis ze zasedání Parlamentu mládeže města Turnova ze dne 23. 5. 2018 
 

1. Participativní rozpočet města Turnova a naše dva projekty 

Oprava altánku Kopalova vyhlídka a úprava prostředí Boží vody skončily na 3. a 4. místě – nevyhrály, 

ALE pravděpodobně z rozpočtu (300 000,- Kč) zvládne město zaplatit projekty na 1. i 2. místě a mohlo by zbýt i na 

jeden z těchto našich > zasedání odhlasovalo, že prioritní je oprava altánku. O úpravě prostředí Boží vody se bude 

dál jednat jako o možnosti vyhlášení odborné soutěže na SUPŠ, kde je tomu vedení nakloněno. Dále nás kvůli 

tomu kontaktoval spolek turnovských rodáků, kteří se o Boží vodu starají – rádi by spojili síly. Nyní přenecháno 

komunikaci předsedkyně PMMT Pavlíny Zakouřilové (studentky SUPŠ), Rodákům a městu. 

 

2. Hodnocení Majálesu 

Dobré! Příště ještě lepší! Zájem PMMT za rok akci opět uspořádat. Poučení: Důkladnější propagaci, příště všechny 

školy! 

 

3. Chystaný Den zdraví (pravděpodobně 6. 9.) 

Tentokrát na téma Zdravý pohyb – PMMT by mohl uskutečnit workshop moderních tanců a parkouru. 

(ICM – beseda s youtuberem vozíčkářem) 

 

4. Město připravuje anketu pro žáky a studenty turnovských škol na téma volného času 

Náměty PMMT: chybí horolezecká stěna (resp. současná není dostačující), zavést kroužek sebeobrany, provozovat 

bazén v ul. Jana Palacha i v létě v období, kdy je otevřeno koupaliště v Maškovce.  

 

5. Termín příštího zasedání: pondělí 18. Červen, 16:00, ICM 

Poslední zasedání v tomto šk. roce, proběhne prezentace činnosti PMMT za šk. rok 2017/2018, na jejíž přípravě se 

budou podílet členové PMMT. Budou pozváni představitelé města a školních parlamentů a regionální média. 

 

Rozpis úkolů k závěrečné prezentaci 
1. Zpracujte v bodech o aktivitě PMMT, která vám byla přidělena, všechny informace, které si pamatujete + 

které jsme probírali na zasedáních + které vyšly ze zápisů ze zasedání. Je-li k dispozici fotodokumentace, 

přidejte ji (popátrejte po médiích apod.).  

2. Sepiště své nápady a vize na příští školní rok!!! ;-) 

3. VŠECKO z bodů 1. a 2. mi do 9. června pošlete e-mailem na adresu pmmt@turnov.cz nebo 

bara.phoebe@centrum.cz. Plus pište i tehdy, kdybyste si s něčím nevěděli rady. 

 

Prosím všecky o spolupráci, obzvlášť ty, kteří o sobě už dlouho nedali vědět (bez omluvy…). 

 

Co na koho vyšlo? 

Zahájení šk. roku při otvírání hřiště v parku, nábor Commpostu – Dívčajda: Maxim Vajs, Filip Mráz 

Nebuď blbá! (zářijová představení + ohlas v médiích + Zdravé město v Dačicích) – Žižkovka: Aleš Jeřábek, Ondra 

Pavlata, Patrik Rubeš 

Co si uvaříš, to si sníš (v rámci Dne zdraví 10. 10.) – Žižkovka: Sára, Dora, Pavel 

Anketa o šk. jídelnách a diskuze – Dívčajda: Lucka Pernicová, Marie Šabatková, Valentina Havlová 

Participativní rozpočet a naše projekty – GYTU: Lukáš Moudrý a Jan Ježek 

Majáles – SZŠ: Michael a Vojtěch 

Celkové hodnocení aktivit PMMT (+ i -): Pavlína Zakouřilová 
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