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Jednou v noci se mi zdál prapodivný sen.
Nějak ani nevím, jak jsem se ocitla v míst-
nosti plné podivných věcí. Vůbec jsem
netušila, kde jsem a z jakého důvodu tu
jsem. Byla to velká záhada. Nevěděla
jsem, co dělat, tak jsem si začala pořádně
prohlížet věci kolem sebe. Když jsem je
dostatečně prozkoumala, došlo mi, že to
nejsou asi obyčejné věci, protože jsem je
vůbec neznala, ale přesto se určitě na
něco používaly. Ale na co?

Mezitím, co jsem nad tím vším dumala,
vešel do místnosti zvláštní pán.
Připomínal mi nějakého vědce, nebo něco
vědci podobného. Na sobě měl bílý plášť
a také nosil brýle. Byl docela štíhlé posta-
vy a měl protáhlý obličej. Vypadal přesně
jako z knížky o vědě. Mě si vůbec nevšiml.
Tak jsem stála opodál a sledovala ho.
Zatím jsem nic zajímavého nepostřehla,
vrtal se v těch podivných věcech, zřejmě se
něco pokoušel opravit. Na okamžik někam
zmizel a já jsem toho využila a vyplížila se
ven z místnosti.

To, co jsem uviděla, mě úplně ohromi-
lo. Připadala jsem si jako v pohádce, pro-

tože dům, ve kterém jsem
se nacházela, byl obrov-
ský, a řekla bych, že až
moc staromódní.
Rozhodla jsem se, že
si dům prohlédnu.
Na krbové římse
bylo vystaveno
mnoho černobí-
lých fotografií.
Zaujala mě
jedna, na které byl
ten pán, kterého jsem před chvílí vidě-
la, v ruce držel diplom, na kterém bylo
napsáno jméno Paul Pallme-König.
Připadalo mi to neuvěřitelné. Říkala jsem
si: „Je to ten Paul Pallme-König – matema-
tik, filozof a vynálezce?“ Ne, to bylo
nemožné, vždyť tento pán zemřel 25. pro-
since roku 1958 v 19 hodin v nemocnici
v České Kamenici. Podívala jsem se z okna
ven a venku to opravdu neodpovídalo sou-
časnosti. Vím, že jmenovaný pán byl učen-
cem velkého formátu a také do poslední
chvíle pracoval na svých vědeckých pra-
cích. A četla jsem, že mnoho z jeho prací
zůstane utajeno, neboť se s nikým o svoje
výzkumy nepodělil.

A zrovna já jsem se ve snu ocitla právě
u něj v domě. Byl to opravdu zvláštní sen.
Na druhou stranu jsem si potvrdila svou
představu vědce „zapáleného“ do práce.
I jeho popis tomu odpovídal. Podle mě
jsou všichni učenci tak trochu podivíni.
Mají svůj vlastní svět a jen málokdo do
něj vidí, protože jsou svému okolí uzavře-
ni. A to se i v tomto případě projevuje,
neboť kdyby se Pallme–König na svých
výzkumech s někým podílel, mohli
bychom vědět mnohem víc než teď.
Vlastně toho právě proto moc nevíme.
Dr. Paul Pallme-König asi pro nás navždy
zůstane záhadou.

Veronika Černá, 8.A, 
ZŠ Kamenický Šenov

II

Seno Dr. Paulu Pallme-Königovi

V tomto vydání Proměn vám při-
nášíme výběr z vítězných prací
soutěže „Tajemství Dr. Paula
Pallme-Königa“, kterou nadace
PROMĚNY uspořádala pro děti
v Kamenickém Šenově letos
v zimě.
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Děti v Šenově pátraly po historii parků
Nadace PROMĚNY po důkladném vyhodno-
cení všech dětských prací, které se zúčastni-
ly soutěže „Tajemství Dr. Pallme-Königa“,
vybrala celkem 12 nejlepších a zároveň udě-
lila jednu zvláštní cenu poroty. Literárně-
výtvarná soutěž byla vyhlášena na Základní
škole v Kamenickém Šenově již 16. ledna
v rámci akce „PROMĚNY pro děti“. Jejím
hlavním cílem bylo přitáhnout šenovské
děti k projektu obnovy městských parků.

Úkolem dětí bylo zjistit co nejvíce infor-
mací o Dr. Paulu Pallme-Königovi, šenov-
ském rodákovi a vynálezci, který pobýval
v místě vznikajícího Janurova parku,
a tento příběh napsat a ilustrovat.
Soutěže se mohly zúčastnit všechny
šenovské děti ve věku od 6 do 15 let, a to
ve dvou kategoriích - 1. a 2. stupeň ZŠ. 

A kdo nakonec vyhrál?
Sešla se nám celkem stovka dětských
prací, proto všem zúčastněným dětem,
jejich učitelům a paní ředitelce Haně
Svobodové ze Základní školy Kamenický
Šenov patří velký dík. V kategorii 1. stupeň
ZŠ skončila se svým výtvarným dílkem
Kateřina Riedlová ze 3. třídy. 2. místo
obsadili společně Filip Dirigl a Petr Pergler
z 2.B se svým obrázkem pana Pallme-
Königa. Nejvíce se porotě z nadace
PROMĚNY líbila práce Kateřiny Kohákové
ze 3. třídy, která získala 1. cenu ve své
kategorii. Zvláštní cenu za společné výtvar-
né dílo získali také všichni žáci z 1.B.

V kategorii 2. stupeň ZŠ se mezi výtvar-
nými pracemi umístila na 3. místě Tereza
Blumtrittová ze 6.B. Na 2. místě skončil
Martin Jonáš z 8.B s Pallme-Königem kráče-

Všechny vítězné práce a fotografie
z vyhlašování vítězů si můžete pro-
hlédnout na výstavě v knihovně
Městského úřadu v Kamenickém Šeno-
vě v termínu od 21. května do 13. čer-
vence v otevírací době knihovny.
Výstavu mohou následně shlédnout
také pražští zájemci, a to v září tohoto
roku v reprezentačních prostorách spo-
lečnosti K & K Capital Group v Praze,
Vinohradská 1511/230.

jícím po schodech svého rodného domku.
Prvenství pak obsadila Denisa Khünová ze
6.B se svým barevným podivínem.

Literární práce nám pomohly objasnit
nejeden otazník kolem tajemného vyná-
lezce i místa, kde žil. Nadace ocenila
zejména originální nápady a zpracování
vítězných prací. Na 3. místě se nakonec
umístila Daniela Kuncová ze 7.A s vyvolá-
váním ducha Pallme-Königa. 2. místo
obsadila Veronika Jechová ze 7.A. Její
tajemný dopis dokázal napnout celou
porotu. První místo a nejvyšší počet bodů
získala Veronika Černá z 8.A se svým
snem o vynálezci a jeho domě.

Některé děti se do soutěže zapojily jak
s výtvarným, tak i literárním zpracováním.
Vznikla tak malá umělecká dílka a některé
práce v podobě ručně vyrobené knihy byly
dokonce vydány pod záštitou malých soukro-
mých nakladatelství. Vyhodnocení tak bylo
v této kategorii snad nejtěžší. Na 3. místě se
nakonec umístila Tereza Střelková ze 7.B, na
2. místě Anna Michutová z 8.A a nejvyšší
ocenění získala Milena Plašilová z 9. třídy.

Z pohledu nadace však nakonec zvítězily
všechny děti, protože se jim podařilo vypát-
rat spoustu zajímavých informací o historii
místa Janurova parku a Pallme-Königovi,
který zde za svého života pobýval. Podařilo
se tak to, co bylo naším hlavním záměrem.
Děti navázaly vztah s místem, kde žijí,
a začaly se o něj více zajímat. Přejme jim, ať
jejich zápal neskončí u jednoho obrázku
a ať jsou nakloněni proměnám prostředí
a obnově krajiny kolem nás.

III

Posláním nadace PROMĚNY není pouze
zakládat veřejnou zeleň ve městech,
obnovovat městské parky či proměňo-
vat okolní prostředí, ale také aktivně
komunikovat s místními občany a pro-
střednictvím různých akcí měnit jejich
vztah k přírodě, k okolnímu prostředí,
k historii a k lidem, kteří ve městě žijí.

TajemstvíDr. Pallme-Königa odhaleno
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V parcích se dá hrát, soutěžit i relaxovat
V sobotu 9. června se v Kamenickém
Šenově uskutečnil den plný her a soutě-
žení (nejen) pro děti. V místech, kde již
brzy začnou vznikat díky nadaci PROMĚNY
nové parky (Dvořáčkův a Janurův), se děti
společně se svými kamarády i rodiči
mohly zapojit do boje o pestré ceny. Na
Cestě kolem parku čekalo na každého
několik soutěžních stanovišť. To, jaké
konkrétní úkoly museli malí závodníci
plnit, se dalo vytušit už z názvů jednotli-
vých stanovišť:

Pátrej – Hýbej se – Vytvářej – Poznávej –
Přiřazuj a rozeznávej – Správně třiď –
Vnímej – Nakupuj s rozmyslem –
Poslouchej – Správně se rozhodni –
Zažeň nudu

Název posledního z výše jmenovaných
stanovišť (jediného nesoutěžního) mohl
jako podtitul zaznít na všech místech
Cesty kolem parku. Nenudil se opravdu
nikdo a díky rozmanitým aktivitám se
každý nejen pobavil, zasportoval či si
vyrobil něco pěkného, ale zároveň se
dozvěděl mnoho o historii Kamenického
Šenova a byl doslova „na dotek“
s budoucími Šenovskými parky. Všichni
soutěžící se pouštěli odvážně do každé-
ho úkolu, často jsme mohli obdivovat
jejich šikovnost, bystrost, vtip nebo intui-
ci. Cesta kolem parku tak proběhla ve
znamení dětského úsměvu, stanoviště
Pátrej navíc zaměstnalo i nejednoho
dospěláka. Jako důkaz úspěšného absol-
vování celé trasy si děti mohly ponechat
soutěžní list s mapkami obou parků a zís-
kanými razítky z jednotlivých stanovišť.
Každý účastník také obdržel větší či
menší odměnu od nadace. 

„Jsme moc rádi, že se Cesta kolem
parku vydařila nad naše očekávání. Chtěli
jsme, aby místa, která doposud působila
spíš žalostně, začala ožívat ještě před tím,
než začne samotná výstavba parků. I tato
akce proto byla součástí PROMĚNY, která
zde díky nadaci probíhá,“ komentuje
sobotní setkání ředitelka nadace Jitka
Přerovská. 

Akci nazvanou Cesta kolem parku při-
pravila a uspořádala nadace PROMĚNY ve
spolupráci s MěÚ Kamenický Šenov. Její
průběh se povedl i díky skvělé pomoci
šenovských dobrovolníků především z řad
místního Svazu žen a základní školy. Těm
všem patří poděkování nadace PROMĚNY!

Další informace k projektu Šenovské parky
hledejte na webových stránkách nadace:
www.nadace-promeny.cz.

Poznávej
Pátrej Poslouchej

Vnímej

Cesta kolem parku
Zažeň nudu


