
Rodiče se bojí o bezpečí svých
dětí, mají k tomu ale důvod?
Středeční MBcafé představilo výsledky unikátního průzkumu a vyvolalo mnohé otázky

MARTIN WEISS

Mladá Boleslav – Proč dneš-
ní děti netráví venku tolik ča-
su jako generace jejich rodi-
čů? Proč jich stále víc jezdí do
školy soukromým automobi-
lem? Proč je rodiče mají ten-
denci stále víc ochraňovat?

Jak zjistil výzkum, jehož re-
alizátorem byl Jan Cindr, pe-
dagog a ředitel Ekocentra Za-
hrada, se svým týmem, na vi-
ně je především strach.

Výsledky objemného do-
tazníkového průzkumu, jenž
byl proveden vloni mezi rodi-
či dětí z celkem 17 základních
a středních škol na Mladobo-
leslavsku, byly poprvé zpří-
stupněny na letošním Země-
festu a webu MB-eko.cz.

Výsledná data vycházejí z
více než tří tisíc odevzdaných
dotazníků.

Středeční MBcafé umožnilo
jejich zasvěcené okomento-
vání, vysvětlení a jejich kon-
frontaci s názorem veřejnosti.

O atraktivitě a důležitosti
tématu svědčila vysoká účast
zástupců magistrátu, kteří se
dostavili a o vyvolaných otáz-
kách živě diskutovali.

Vedle Daniela Marka, jehož
účast byla domluvená dopře-
du, přispěli svými postřehy a
názory i náměstci Adolf Bez-
noska a Jiří Bouška, které do-
plnil radní Miloslav Neuman.

Bohužel pozvání nevyužili
ředitelé škol, ani zástupci po-
licie. Druzí jmenovaní se
omluvili z důvodu konání fot-
balového utkání, kde byla je-

jich přítomnost nutná.
A jaké výsledky tedy origi-

nální mikroskopická studie
přinesla?

Zajímavé výsledky nabídla
už Soutěž o zelenou koloběž-
ku, která na školách předchá-
zela dotazníkovému šetření.

Žáci, studenti i pedagogové
po jeden týden zaznamenáva-
li, jakým dopravním pro-
středkem se dopravují do ško-
ly. Zvítězila škola s nejnižším
počtem kilometrů nacestova-
ných automobily.

Na prvních třech příčkách
se umístila 1. základní škola
Mladá Boleslav, Základní ško-
la Bakov nad Jizerou a Zá-
kladní škola Bělá pod Bezdě-
zem.

Naopak na chvostě skonči-
lo Gymnázium dr. Josefa Pe-
kaře a Základní škola Kosmo-

nosy.
Výzkum však ukázal ža-

lostně nízké procento dojíždě-
jících do škol na jízdních ko-
lech, které se s věkem takřka
nemění.

Tento problém vyvolal prv-
ní větší polemiku věnovanou
možnostem a limitům cyklis-
tické dopravy ve městě.

Náměstek Bouška v této
souvislosti konstatoval, že řa-
da komunikací, kterými se
cyklisté zatím neodvažují z
bezpečnostních důvodů jez-
dit, bude vybavena alespoň
improvizovanými cyklistic-
kými pruhy.

Náměstek Beznoska záro-
veň potvrdil, že zásadní cyk-
listická stezka je součástí rea-
lizovaného projektu severo-
východní tangenty a po jejím
dokončení tak cyklistům na-

bídne pohodlné spojení i se
vzdálenější částí města.

Druhým hlavním tématem
večera byl důvod, proč se ro-
diče bojí pouštět své děti bez
dozoru z domu.

Jak vyplynulo z dotazníko-
vého šetření, rodiče nejčastěji
začínají pouštět své děti ven
samotné kolem osmého roku.

Obávají se však nebezpečí
ze strany cizích lidí (1400 z 3008
respondentů) a rizik plynou-
cích z dopravního ruchu (přes
1000 respondentů). Jako nej-
přijatelnější řešení vidí posí-
lení policejních hlídek, kame-
rového systému a zvýšení po-
citu bezpečí.

Diskuze, do níž se zapojilo
také několik rodičů, se stočila
k jedné hlavní otázce.

Je náš strach z okolního
světa postaven na reálném zá-
kladě nebo se jedná o pouhý
iracionální konstrukt bul-
várních médií?

„Na radnici jsme od roku
2006 a za tu dobu si nevybavuji
jediný případ únosu dítěte z
veřejného prostranství ani je-
diný případ, kdy by došlo ke
kontaktu dítěte s použitou in-
jekční stříkačkou,“ okomen-
toval nastolenou problemati-
ku Beznoska.

Diskutéři se v závěru se-
tkání shodli, že pokud chceme
změnit návyky dětí, musíme
změnit myšlení rodičů, což
rozhodně nebude lehké.

Příští setkání proběhne 12. červ-
na a bude věnováno problema-
tice zpracování odpadů.

DISKUZE se zúčastnila skupina zástupců radnice. Foto: Deník/M. Weiss


