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Nadace PROMùNY
podporuje projekty na obnovu mûstsk˘ch parkÛ,
které ctí charakter daného místa, pÛvodní ráz krajiny
i místní obyvatele. Zakládáním vefiejné zelenû, posky-
továním sportovních a herních moÏností, nauãn˘ch
prvkÛ a volného prostoru ve stále více zastavûné
krajinû umoÏÀuje dûtem i dospûl˘m aktivnû trávit
voln˘ ãas. Svou ãinností tak nadace napomáhá
utváfiet kvalitní prostfiedí pro Ïivot ve mûstech.

Vybíráme z obsahu
·enovské parky aktuálnû

Tajemství Pallme-Königa odhaleno

K ãemu je dobr˘ infosystém

Zveme vás

Slovo
z nadace
Pokud sledujete osud ·enovsk˘ch parkÛ del‰í
dobu, víte, Ïe by na konci tohoto roku mûla b˘t
dokonãena jejich promûna. Od roku 2009 tak
bude moci kaÏd˘ z vás jiÏ plnû vyuÏívat Dvofiáã-
kÛv a JanurÛv park leÏící v blízkosti centra mûsta
Kamenick˘ ·enov. Tû‰it se mÛÏete na nová dûtská
hfii‰tû v obou parcích, novû vybudované cesty pro
pfiíjemné procházky, altán s kryt˘m posezením, 

hfii‰tû pro pétanque, dfievûné molo pro pohodln˘
pfiechod ·enovského potoka i pro pofiádání netra-
diãních kulturních akcí nebo vodní hrátky v Janu-
rovû parku.

JiÏ pfied dvûma lety zahájila nadace PROMùNY ve
spolupráci s mûstem Kamenick˘ ·enov projekt
na zaloÏení dvou parkÛ v centru mûsta. Místa vy-
tipovaná pro parky nemûla zprvu ani svá jména.
Ta jim byla pfiidûlena aÏ ve vefiejném hlasování,
které nadace iniciovala na podzim 2006. Novou
podobu parkÛ jste mûli moÏnost ovlivnit sv˘mi
pfiipomínkami bûhem vefiejn˘ch projednání v záfií
a fiíjnu 2006. V prÛbûhu roku 2007 pak nadace
uspofiádala nûkolik dal‰ích akcí pro vefiejnost,
které mûly za úkol roz‰ífiit informovanost o pláno-
vané promûnû i zájem lidí o vznikající parky.

Nadace PROMùNY pfiispívá z 90 % na v˘stavbu
·enovsk˘ch parkÛ, jejichÏ celkové náklady na re-
alizaci dosáhnou témûfi 18,5 milionÛ Kã bez DPH.
Projektu poskytujeme od poãátku nejen finanãní
a organizaãní podporu, ale také zaji‰Èujeme pro-
pagaci vyuÏívání vznikajících parkÛ a komunikaci
v rámci celého projektu.

Pokud vám prostfiedí ve mûstû není lhostejné
a zajímá vás, co je kolem ·enovsk˘ch parkÛ no-
vého, prolistujte stránky nového zpravodaje.
V loÀském roce byl souãástí ãasopisu Promûny,
letos vás bude pod názvem Promûny ·enovsk˘ch
parkÛ seznamovat s tím, jak stavba pokraãuje,
aÏ do zdárného konce. Akce na podporu projektu,
kter˘ch se mÛÏete nejen v Dvofiáãkovû a Janurovû
parku zúãastnit, nebudou chybût.
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Znáte ·enovské
parky?
Díky poskytnutému pfiíspûvku nadace PROMùNY ve v˘‰i
90 % celkov˘ch nákladÛ na realizaci budou zaloÏeny dva
mûstské parky v Kamenickém ·enovû, které byly míst-
ními obãany pojmenovány JanurÛv a DvofiáãkÛv park.

Od schválení realizace pilotního projektu správní radou
nadace uplynuly jiÏ dva roky. V dubnu 2006 byl projekt
odstartován a zaãala postupná jednání celého realizaã-
ního t˘mu i v‰ech dotãen˘ch subjektÛ. Po uzavfiení
smlouvy o nadaãním pfiíspûvku probûhla na podzim 2006
setkání s místní vefiejností, na nichÏ se mohli v‰ichni zá-
jemci vyjádfiit k architektonick˘m návrhÛm obou parkÛ.
Pfiipomínky vefiejnosti pak byly do návrhÛ zapracovány.
Rok 2007 jsme vûnovali podpofie informovanosti o pro-
jektu. Díky tomu probûhlo nûkolik akcí pro vefiejnost na
podporu ·enovsk˘ch parkÛ. Projekt bûhem první polo-
viny roku 2007 procházel územním a stavebním fiízením.
V ãervenci 2007 bylo vydáno stavební povolení a zahá-
jeno v˘bûrové fiízení na dodavatele stavby, jímÏ se stala
firma Gardenline, s. r. o. V fiíjnu 2007 byla obnova parkÛ za-
hájena. Pfiedpokládáme, Ïe práce na stavbû by mohly
b˘t dokonãeny v fiíjnu tohoto roku. Následnû probûhne
kolaudaãní fiízení. Na jafie 2009 budou oba parky slav-
nostnû otevfieny a symbolicky pfiedány v‰em obyvate-
lÛm i náv‰tûvníkÛm Kamenického ·enova k uÏívání.

Na co se mÛÏete tû‰it
Pfiedstavte si s námi budoucí podobu parkÛ – na jejím
v˘sledku jste se spoleãnû s architekty z atelieru AND
do velké míry podíleli i vy. ProtoÏe víme, jak je pro vás
dÛleÏitá rodina a zábavné vyÏití pro dûti v pfiírodû,
najdete v obou parcích dûtská hfii‰tû. Va‰i malí se
budou moci vyfiádit na prolézaãkách pod korunami
stromÛ, probûhnout se po trávû nebo park vyuÏít ke
hfie na schovávanou.

V Dvofiáãkovû parku je kladen dÛraz na dÛstojnou
relaxaci pro obyvatele pfiilehl˘ch domÛ pro seniory:
pohodlné posezení a vítan˘ stín pro letní vedra
v novém altánu pod pergolou nebo u kamenn˘ch
stolkÛ doplní hfii‰tû pro pétanque. Tento sport
oblíben˘ zejména ve Francii si najde své pfiíznivce
nezávisle na vûku a zdravotní kondici. Pro v‰echny bez
rozdílu generací bude také urãená ojedinûlá „líbací“
laviãka skrytá pfied zvûdav˘mi pohledy náv‰tûvníkÛ
parku. A protoÏe nedaleko parku je také stfiední ‰kola,
nabídne park moÏnost v˘uky pod ‰ir˘m nebem.

JanurÛv park je zamûfien zejména na mlad‰í
náv‰tûvníky: vodní hrátky nadchnou ‰koláky
i pfied‰koláky, stejnû jako pfiilehlé dûtské hfii‰tû.
·enovsk˘ potok bude pfiemostûn ‰irok˘m dfievûn˘m
molem, které nemusí slouÏit jen jako spojnice obou
ãástí parku, ale mÛÏe se rovnûÏ stát alternativním
herním nebo v˘stavním prostorem v pfiírodû. KdyÏ vás
pfii procházce zastihne prÛtrÏ mraãen, mÛÏete na chvíli
posedût pod nov˘m pfiístfie‰kem a pokochat se
v˘hledem na cel˘ park. Rekonstrukce pozÛstatkÛ
domu ‰enovského rodáka, Dr. Paula Pallme-Königa,
bude pro malé záhadology i star‰í milovníky pfiíbûhÛ
z minulosti nabízet moÏnost pátrání po historii
a zároveÀ pfiipomínat osud tohoto zapomenutého
·enováka.

Infosystém v nov˘ch parcích
Nadace PROMùNY nejen zakládá nové parky a vefiejná
prostranství, ale podporuje také obnovu stávajících archi-
tektonick˘ch a v˘znamn˘ch krajinn˘ch prvkÛ. Pfiipomí-
náme lidem osobnosti, události a pfiíbûhy, které se váÏí
k místÛm, o která peãujeme. Chceme tak napomoci zno-
vunavázat vztah ãlovûka k prostfiedí, ve kterém Ïije.

Pro ·enovské parky tak byl vytvofien originální informaãní
systém, kter˘ navazuje na historii i souãasnost obou
parkÛ. Díky nûmu se budou náv‰tûvníci v parcích nejen
lépe orientovat, ale objeví v nich navíc neãekané zajíma-
vosti nebo si zapátrají po minulosti jednoho z rekonstru-
ovan˘ch míst. 

Tajemství Pallme-Königa
odhaleno!
V literárnû-v˘tvarné soutûÏi Tajemství Dr. Pallme-Königa
bylo úkolem dûtí zpracovat pfiíbûh zapomenutého ‰e-
novského rodáka. SoutûÏ byla vyhlá‰ena na Základní
‰kole v Kamenickém ·enovû v lednu 2007 v rámci akce
„PROMùNY pro dûti“ a jejím cílem bylo pfiitáhnout ‰enov-
ské dûti k projektu obnovy mûstsk˘ch parkÛ. Dûti pá-
traly po zapomenutém vynálezci Pallme-Königovi, kter˘
pfied lety Ïil a pracoval v místû Janurova parku, a pfiíbûh
o nûm mohly napsat a ilustrovat. Nadace PROMùNY vy-
brala celkem 12 nejlep‰ích prací a zároveÀ udûlila zvlá‰tní
cenu poroty. Na slavnostní vyhlá‰ení vítûzÛ a pfiedání
cen za nejlep‰í práce v dubnu 2007 navázala v˘stava ví-
tûzn˘ch prací v místní knihovnû.

Kdo byl Dr. Paul Pallme-König?
Historick˘ prÛzkum v Kamenickém ·enovû vedl k znovu-
objevení osudÛ pÛvodního majitele dnes jiÏ zbouraného
domu ã. p. 154 v místû dne‰ního Janurova parku - ‰enov-
ského rodáka Dr. Paula Pallme-Königa, vynálezce, vzdû-
lance a pûtinásobného doktora. Základy Königova rod-
ného domu budou v parku zachovány.

práce Terezy Stfielkové (3. místo v kombinované kategorii)

Vizualizace návrhu

Stavba Dvofiáãkova parku

Vizualizace prvku informaãního systému v Janurovû parku
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·enovské parky
aktuálnû
Co je nového v ·enovsk˘ch parcích? Probíhají tu zejména
terénní úpravy, jsou zakládány cesty a staví se nové ka-
menné zídky. Bûhem stavebních prací byly objeveny zá-
klady sklepa v Janurovû parku, které budou na základû
odborného posouzení památkáfiÛ zachovány. Na‰ly se
také pozÛstatky b˘valé ka‰ny v blízkosti ·enovského
potoka.

Zveme vás
Také pro leto‰ní rok pro vás nadace PROMùNY pfiipravila
akce, spojené s projektem na obnovu parkÛ v Kame-
nickém ·enovû.

Od 7. do 28. ãervna vás zveme na v˘stavu Promûny ·e-
novsk˘ch parkÛ, která probûhne v prostorách knihovny
a Z· Kamenick˘ ·enov. Pfiijìte si prohlédnout, co
se v parcích jiÏ událo a jak budou vypadat.

Pro pfiíznivce uãitele Janury a v‰echny nedoãkavé milov-
níky obou parkÛ chystáme na sobotu 7. ãervna jejich
komentovanou prohlídku s doprovodem nadace
PROMùNY. Sraz v‰ech zájemcÛ je v 10 a v 15 hodin na
námûstí T. G. Masaryka pfied Domem s peãovatelskou
sluÏbou. BliÏ‰í informace najdete na stránkách
www.nadace-promeny.cz. 

Na jafie 2009 se mÛÏete tû‰it na slavnostní otevfiení
Dvofiáãkova a Janurova parku a zahájení jejich první
sezóny. Pfiipraven bude pestr˘ doprovodn˘ program.
Uvítáme va‰e nápady i pomoc pfii pfiípravû tohoto
v˘jimeãného dne.

Vzpomínky nejen na práce
na pozemcích
Vybíráme ze vzpomínek paní Hany Tomá‰kové na
JanurÛv park:

„Pana uãitele Josefa Januru, kter˘ pÛsobil na ‰enovské
základní devítileté ‰kole, pamatuje hodnû b˘val̆ ch ÏákÛ.
Pod jeho vedením jsme s velk˘m elánem, zaujetím
a s radostí pracovali na pozemcích právû pfii tvorbû parku
u ‰kolních dílen. Zprvu si pamatuji, Ïe jsme jako dûti
chodili kolem budoucího parku s urãit˘m strachem
a obavami. Uprostfied stála ,záhadná’ zchátralá budova
a v‰e bylo zahaleno jak˘msi tajemnem.“

„Moje osobní vzpomínka je na znovuotevfiení parku
(1963), kdy byla terasa parku krásnû osvûtlena, hrála
hudba a tanãilo se. Tanãili jsme Ïáci, uãitelé, hosté, ro-
diãe. Pro mne nezapomenuteln˘ byl tanec právû s panem
uãitelem Janurou. Dodnes si pamatuji jeho úsmûv, slav-
nostní oblek a hlavnû ãi‰ící radost z podafieného díla –
park byl pfiedán v záfií 1963 ‰kole a vefiejnosti.“

„Pozdûji jsme se v parku potkávali, hodnû maminek
s dûtmi, star‰í obãané atd. Posezení na laviãkách ve stínu
a klidu stromÛ bylo pfiíjemné.“

Zapojte se do promûn
Nejsou pro vás uvedené informace novinkou? Chtûli byste
pfiispût také sv˘mi vzpomínkami na dfiívûj‰í osud ·enov-
sk˘ch parkÛ? LeÏí vám doma v albu staré fotografie pro-
mûÀovan˘ch míst? Uvítáme va‰e textové i obrazové pfií-
spûvky zaslané na adresu kanceláfie nadace nebo na
e-mail uveden˘ v tiráÏi zpravodaje. Dûkujeme.

Není vám lhostejn˘ dal‰í osud ·enovsk˘ch parkÛ?
Hledáme pfiátele ·enovsk˘ch parkÛ, ktefií budou sledo-
vat jejich v˘voj v dal‰ích letech a stanou se jejich nad‰e-
n˘mi ochránci a náv‰tûvníky. Jen díky pravidelné péãi
o novû zaloÏené parky a pozornosti v‰ech uÏivatelÛ
budou moci dále slouÏit vám i va‰im dûtem. V pfiípadû
zájmu kontaktujte nadaci.

Vybíráme z Deníku ·enovsk˘ch parkÛ

Projekt ÏákÛ a uãitelÛ Z· Kamenick˘ ·enov, kter˘ nadace
iniciovala vloni na podzim, je právû v plném proudu. Do-
konãen˘ Deník parkÛ bude k nahlédnutí na slavnostním
otevfiení ·enovsk˘ch parkÛ. Vybíráme alespoÀ malou ãást
z autentick˘ch zápisÛ do Deníku: 

únor 2008, 7.B
Adéla: „Na parky se tû‰ím protoÏe tam budem moct
sedût na laviãkách a povídat si s kámo‰kama a kámo-
‰ema! Bude tam klid a mûsto bude hezãí!”

Ondra: „Myslím si, Ïe se to v‰em bude líbit a skrá‰lí to
na‰e mûsteãko. Já osobnû na to mám kladn˘ názor.”

bfiezen 2008, neznám˘ autor ze 6.A
„V sobotu jsem byl v obou parcích, a v‰iml jsem si, Ïe
je kolem stromÛ v Janurovû parku ohrádka ze dfieva,
která tu minul˘ t˘den je‰tû nebyla. U budoucího sezení
byly poskládané ãediãe, zfiejmû na zídku. U potoka byla
novû srovnaná i zem a vytaÏen˘ strom ze zemû. Na po-
toce u mostu teda spí‰ nad potokem je taková tfiímetrová
plo‰ina.”

Probíhající stavba Janurova parku
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Díky prvnímu, modelovému projektu nadace
PROMùNY vznikají dva multifunkãní mûstské
parky v Kamenickém ·enovû. Z nadaãního
pfiíspûvku bude uhrazeno 90 % celkov˘ch nákladÛ
na zaloÏení obou parkÛ, jeÏ dosáhnou témûfi 18,5
milionÛ korun bez DPH. Dokonãení prací a ko-
laudace staveb se pfiedpokládá na podzim 2008.

DvofiáãkÛv park bude rozdûlen do nûkolika
funkãních celkÛ. Vzniká zde prostor pro dûtské
hfii‰tû, altán k posezení, laviãky pro popovídání
nad koãárky i plocha pro partii pétanque. 

JanurÛv park bude vyuÏíván zejména mlad‰í
generací. Vzniknou zde herní prvky, které z parku
uãiní místo aktivního odpoãinku a zábavy, nebo
molo pfies potok. Zachovány zÛstanou fragmenty
pÛvodních budov.

SoutûÏ:
O nejkrásnûj‰í strom

Zapojte se do soutûÏe pro fotografy-amatéry o nejkrás-
nûj‰í strom ve ãtyfiech roãních obdobích pod názvem
Kamenick  ̆·enov – mûsto krásn˘ch stromÛ.

Tématem soutûÏe, kterou pro vás vyhlásilo mûsto Ka-
menick˘ ·enov, je nejkrásnûj‰í kamenicko-‰enovsk˘
strom. Zachytit mÛÏete t̆ Ï strom ve ãtyfiech roãních ob-
dobích, anebo rÛzné stromy, kaÏd˘ v jiném roãním
období, tedy zaznamenat promûny pfiírody. Snímky
mohou b˘t dílem jednoho autora nebo skupiny ãtyfi
osob. 

Své fotografie mÛÏete odevzdávat postupnû nebo
v‰echny najednou vedoucí Kulturního, literárního
a vzdûlávacího centra nebo na sekretariát starosty
mûsta. Jarní snímky pfiedávejte do 30. 6. 2008, 
letní pak do 30. 9. 2008. Fotografie o rozmûrech
min. 18 x 24 cm (standardní) a max. do formátu A4,
barevné nebo ãernobílé, budou pod pfiidûlen˘mi ãísly
postupnû zvefiejÀovány na webovém albu. Hodnocení
soutûÏních prací odbornou porotou probûhne ve dvou
kolech po 31. 10. 2008, kdy soutûÏ konãí.

Porota udûlí ceny spojené s finanãní odmûnou:
vítûz získá 1500 korun, drÏitel 2. místa 1000
a tfietího 500 korun. Kromû toho bude udûlena
cena starosty mûsta za nejhezãí fotografii stromu
v mûstské památkové zónû v hodnotû 1000 Kã
a divácká cena v téÏe hodnotû.

Podrobnosti najdete na stránkách mûsta: 
www.kamenicky-senov.cz.

·enovské parky 
v pfiehledu

Kvíz: (nejen) pro ·enováky
1. V kterém parku najdete ojedinûlou laviãku pro

vyznavaãe romantiky?

2. Kdo pob˘val v dnes jiÏ zbouraném domû ã. p. 154
v místû vznikajícího Janurova parku?

3. Kdo byli Josef Janura a Jan Dvofiáãek, po kter˘ch
jsou nové ·enovské parky pojmenovány?

4. Kdy budou oba parky slavnostnû otevfieny?

Kvíz: Správné odpovûdi jsou:

1. V budoucím Dvofiáãkovû parku.
2. Dr. Paul Pallme-König
3. Josef Janura byl uãitelem na místní mû‰Èanské ‰kole, mj.

se zaslouÏil o vybudování parku u b˘val˘ch ‰kolních dílen
(dnes nese tento park jeho jméno).Jan Dvofiáãek byl
prvním profesorem a fieditelem ‰enovské skláfiské ‰koly.

4. Na jafie 2009.

Probíhající práce v Dvofiáãkovû parku


