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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,
poskytnutím sportovních a herních moÏností,
nauãn˘ch prvkÛ a volného prostoru ve stále více za-
stavûné krajinû umoÏÀuje dûtem i dospûl˘m aktivnû
trávit voln˘ ãas. Svou ãinností tak napomáhá utváfiet
kvalitní prostfiedí pro Ïivot ve mûstech.

Vybíráme z obsahu
Ze stavby

Po(de)psané parky

Na procházce (s) PROMùNAMI

Vystavovali jsme

Jaro 2009: Slavnost pro ·enovské parky

Slovo
z nadace
Nadace PROMùNY je s vámi u promûny ·enov-
sk˘ch parkÛ uÏ dva roky. Zvlá‰tû poslední pololetí
bylo ve znamení viditeln˘ch zmûn a úprav pro-
stranství obou parkÛ, které nás v‰echny tû‰í.
Bûhem jarních a letních mûsícÛ pokroãily terénní
a stavební úpravy zejména v horním, Dvofiáãkovû

parku. „Nároãnûj‰í“ JanurÛv sice dlouho pfiipomí-
nal více staveni‰tû neÏ park; práce zde ãásteãnû
pozdrÏelo nûkolik dodateãn˘ch zmûn v projektu:
neoãekávan˘ nález kamenného sklípku, úprava
hranice parku nebo objev staré kamenné ka‰ny –
mimo jiné to byly skuteãnosti, se kter˘mi se musel
vypofiádat realizaãní t˘m. I v Janurovû parku uÏ
se ale z pÛvodního chaosu vyr˘sovaly základy
budoucí odpoãinkové plochy. 

Bûhem uplynulého pÛlroku jsme pro vás uspofiá-
dali nûkolik akcí, které vám mûly parky pfiiblíÏit
a umoÏnit vám pozorovat jejich promûnu spolu
s námi: úãastnili jste se komentované prohlídky
stavby, nav‰tívili jste v˘stavy Promûny ·enovsk˘ch

parkÛ v základní ‰kole a mûstské knihovnû a ‰ko-
láci pokraãovali v naplÀování Deníku ·enovsk˘ch
parkÛ. 

Oba parky budou dokonãeny uÏ letos na podzim.
Na slavnostní otevfiení si poãkají do jara pfií‰tího
roku, kdy si DvofiáãkÛv a JanurÛv park v nové po-
dobû budou za bohatého doprovodného pro-
gramu moci prohlédnout nejen pfiedstavitelé
mûsta, nadace, dodavatelÛ nebo médií, ale pfiede-
v‰ím vy, obyvatelé ·enova a (pevnû doufáme, Ïe
ãastí) náv‰tûvníci obou parkÛ. Vûfiíme, Ïe vy i va‰e
dûti budete spokojen˘mi uÏivateli zbrusu nov˘ch
zelen˘ch ploch v centru va‰eho mûsta!
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DvofiáãkÛv 

a JanurÛv

park ve zkratce

ZaloÏení dvou mûstsk˘ch parkÛ v Kamenickém ·e-
novû je prvním, modelov˘m projektem nadace
PROMùNY, která na úpravy obou ploch poskytuje více
neÏ 90 % celkov˘ch nákladÛ. Sami obãané ·enova
dali parkÛm jména a zasvûtili je tak místním osobnos-
tem – pedagogÛm, ktefií se zapsali do historie mûsta
i pamûti mnoha sv˘ch ÏákÛ. 
DvofiáãkÛv park je koncipován jako místo setkávání
generací. Sv˘m náv‰tûvníkÛm nabídne hned nûkolik
moÏností k vyÏití: dûtské hfii‰tû, plochu pro pétanque,
altán i klidná zákoutí k posezení nad knihou nebo
s pfiáteli. Dvojnásobnû velk˘ JanurÛv park leÏí na bfie-
zích ·enovského potoka v blízkosti místní základní
‰koly, a bude proto vyuÏíván zejména mlad‰í gene-
rací. Herní prvky, které zde vzniknou, uãiní z parku
místo aktivního odpoãinku a zábavy. V˘raznou zmû-
nou v prostoru bude nové, ‰iroké pfiemostûní potoka.
V parku navíc zÛstanou zachovány fragmenty b˘va-
l˘ch budov jako pfiipomínka minulosti místa.

Po(de)psané parky
ProtoÏe na‰ím cílem je parky nejen promûnit, ale také
k nim pfiipoutat va‰i pozornost a motivovat vás
k jejich náv‰tûvû, iniciovala nadace vznik originálního
informaãního systému. Jeho prostfiednictvím vám
chceme napovûdût nûco o historii nebo pÛvodu
jednotliv˘ch míst, o osobnostech, které s nimi byly
spojeny, i o lidech, ktefií se na obnovû vefiejného
prostranství podíleli. 
Jednotlivé prvky v sobû nesou hravost a vtip, vybízejí
k zábavné aktivitû, motivují k pátrání po historii
a pfiipomínají názvy obou parkÛ. Na‰ím cílem pfii tom
je, aby informaãní systém nebyl naru‰itelem celkového
rázu: naopak, mûl by s nov˘m parkem co nejvíce
splynout jako jeho pfiirozená souãást. V kaÏdém parku
proto vznikl pÛvodní soubor umûlecky ztvárnûn˘ch
informaãních prvkÛ na míru danému prostoru a zde
uplatnûnému architektonickému fie‰ení. V‰echny jeho
ãásti jsou z kamene nebo kovu. Autorem designu je
grafik Jifií Pros, prvky samotné vytvofiili z kovu
Mgr. A. Martin Janda a z kamene Michael Stránsk .̆
Informaãní systém finanãnû zajistilo mûsto Kamenick˘
·enov.

DvofiáãkÛv park – léto 2006

DvofiáãkÛv park – léto 2008 Jeden z prvkÛ informaãního systému v Dvofiáãkovû parku

Ze stavby
V obou parcích mÛÏete sami vidût v˘sledky dosavadních
prací. Pfiedev‰ím DvofiáãkÛv park se stal místem nejv -̆
raznûj‰ích promûn a ve chvíli, kdy ãtete tyto fiádky, je jiÏ
pravdûpodobnû zcela dokonãen. V úpravách zde jako
poslední na fiadu pfii‰la ãást parku pfii Horské ulici nad
skláfikou ‰kolou, kde bude mj. hfii‰tû pro pétanque.
Nûkolik posledních úprav ãekalo na konci prázdnin také
okolí domu s peãovatelskou sluÏbou: vybudování no-
vého, pfiímého vstupu z domu do parku, osazení ka-
menn˘ch stolkÛ s posezením a zaloÏení pergoly. 

V srpnu a záfií se stavba soustfiedila do Janurova parku,
kde bylo pfied tím nutné reagovat na nûkolik dodateã-
n˘ch zmûn v projektu. O jednu z nich se postaral nález
kamenné ka‰ny, o dal‰í pak objeven  ̆kamenn  ̆sklípek.
Obrysy budoucího parku uÏ ale i tady vystoupily na
povrch z poãáteãního stavebního „nepofiádku“.  
UÏ v fiíjnu by mûly b˘t oba parky dokonãeny: v‰ude
budou zbudovány nové cesty, instalovány nové laviãky
a dal‰í posezení, pfiístfie‰ky a pergoly, dûtská hfii‰tû
s interaktivními herními prvky, prostor pro partii pétan-
que nebo pÛsobivé pfiemostûní potoka. V‰e doplÀuje
netradiãnû pojat˘ informaãní systém, kter˘ náv‰tûvní-
kÛm pomÛÏe v orientaci a pfiipomene historii obnove-
n˘ch míst.

JanurÛv park na konci prázdnin – je‰tû jako staveni‰tû
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Na konci ãervna, k pfiíleÏitosti zakonãení ‰kolního roku
2007/2008 se na základní ‰kole v Kamenickém ·e-
novû konal tradiãní „Crazy“ den, tentokrát s tématem
Zemû svûta. Tûlocviãna ‰enovské „základky“ se napl-
nila v‰emi tfiídami, kaÏdá pfii‰la spolu se sv˘m tfiídním
uãitelem a originálním ztvárnûním nûkteré ze svûto-
v˘ch zemí. Nadace PROMùNY ráda pfiijala pozvání fie-
ditelky ‰koly paní Hany Svobodobé k úãasti na této
akci; zajímavé pfiíleÏitosti vyuÏila k podûkování ÏákÛm
devát˘ch tfiíd za jejich tvÛrãí naplÀování Deníku ·e-
novsk˘ch parkÛ. Se svou základní ‰kolou se totiÏ tito
Ïáci louãí. Poslední zápisy do Deníku se uskuteãní letos
na podzim. Zájem dûtí o nové parky nás tû‰í, s rado-
stí proto odmûníme i v‰echny ostatní, ktefií se na jeho
tvorbû podíleli.

Stalo se

Na procházce 
(s) PROMùNAMI
V sobotu 7. ãervna si v‰ichni zájemci o v˘stavbu ·enov-
sk˘ch parkÛ mohli spolu se zástupci nadace prohlédnout
prÛbûh dosavadních úprav Dvofiáãkova a Janurova parku.
PfiíleÏitost jim k tomu poskytly dvû komentované
procházky. Spoleãnû jsme si prohlédli, co právû vzniká
pod rukama stavebníkÛ a jak se staveni‰tû promûÀuje
v upravené parkové plochy. Bûhem procházky jsme zod-
povídali dotazy na budoucí v˘sadbu, plánovan˘ provoz
a údrÏbu a spoleãnû jsme také nahlédli do historie
promûÀovan˘ch míst. K poodhalení historick˘ch souvis-
lostí pfiispûli úãastníci procházky, ktefií prostfiedí svého
mûsta znají od dûtství. Pan Kopeck ,̆ kter˘ je velk˘m znal-
cem dávné i ménû vzdálené minulosti Kamenického
·enova a jeho obyvatel, roz‰ífiil na‰e povídání o fiadu za-
jímavostí. Zaznûly také autentické vzpomínky na práce na
pozemcích od nûkdej‰ích ÏákÛ pana uãitele Janury, kter˘
se o zaloÏení parku u ‰kolních dílen na pfielomu 50. a 60.
let zasadil a jehoÏ jméno park nyní ponese.

Vandalové 
v Dvofiáãkovû parku
Trvá to jen pár minut, a to, co jedni za nemal̆ ch nákladÛ
dlouhé mûsíce novû budovali, stihnou druzí bezdÛvodnû
poniãit. BohuÏel, v rekonstruovaném Dvofiáãkovû parku
se tak stalo v prÛbûhu srpna. Vandalové zde stihli nepo-
zorovanû posprejovat nûkolik nov˘ch laviãek a zídek.
Mrzí nás, Ïe park byl takto poskvrnûn je‰tû pfied jeho
otevfiením. OdstraÀování stop tûch, ktefií nechtûjí b˘t vi-
dûni, ale „podpis“ po sobû zanechat touÏí, stojí peníze,
práci i ãas navíc. Nesmyslné mafiení námahy druh˘ch lidí,
které je ke v‰emu i po‰kozováním cizího majetku, pro-
cházejícího nároãnou rekonstrukcí, si nezaslouÏí nic ji-
ného neÏ odsouzení. 

Vystavovali jsme
Do konce ãervna jste si v prostorách Mûstské knihovny
v Kamenickém ·enovû mohli prohlédnout v˘stavu Pro-
mûny ·enovsk˘ch parkÛ, která pfiinesla zajímavosti z his-
torie, souãasnosti i blízké budoucnosti Dvofiáãkova a Ja-
nurova parku. K nahlédnutí zde byl rovnûÏ Deník
·enovsk˘ch parkÛ, kter˘ zpracovávaly cel˘ ‰kolní rok
dûti z místní základní ‰koly a v jehoÏ tvorbû budou po-
kraãovat je‰tû letos na podzim. Obdobná v˘stava o pro-
jektu ·enovské parky byla k vidûní v místní základní
‰kole, kde jsme ji pfiizpÛsobili nejmen‰ím divákÛm. A tak
do ní dûti mohly nejrÛznûj‰ím zpÛsobem tvofiivû zasa-
hovat: kreslit, psát, hlasovat, hádat a pfiispívat sv˘mi
podnûty pro blíÏící se otevfiení parkÛ nebo si vyzkou‰et
soutûÏní úkol z loÀské Cesty kolem parku.

V srpnu a v záfií jsme nejen o ‰enovském projektu in-
formovali prostfiednictvím v˘stavy v praÏském sídle
finanãní a investiãní skupiny KKCG, která finanãnû pod-
poruje nadaãní projekty. Zamûstnanci spoleãnosti KKCG
i procházející náv‰tûvy se tak mûli moÏnost dozvûdût
více i o ·enovsk˘ch parcích, prohlédnout si fotografie
z jejich v˘stavby a v‰ech doprovodn˘ch akcí.

Pfiipravujeme
Dárce nav‰tíví ·enovské parky 
V polovinû fiíjna nav‰tíví oba parky dárce finanãních pro-
stfiedkÛ na jejich obnovu. Na této uzavfiené akci se sejde
cel˘ realizaãní t˘m projektu u pfiíleÏitosti blíÏícího se
ukonãení stavby. Potkají se zde pfiedstavitelé ‰enovské
radnice, zástupci nadace v ãele se sv˘mi zakladateli
a dále ti, ktefií na projektu úzce spolupracovali: architekti
z atelieru AND, hlavní dodavatel stavby, spoleãnost Gar-
denline, i ostatní tvÛrci.

Otevfiení ·enovsk˘ch parkÛ 
V‰ichni uÏ netrpûlivû ãekáme na jaro 2009, kdy budou
oba zrekonstruované parky slavnostnû otevfieny pro ve-
fiejnost. Parkovou sezonu spoleãnû zahájíme na jafie, kdy
se po zimním spánku zaãíná v‰echno zelenat a kdy je
také poãasí více naklonûno venkovním aktivitám. 
JiÏ nyní jste srdeãnû zváni na slavnostní otevfiení pomy-
sln˘ch bran parkÛ, které budou symbolicky pfiedány oby-
vatelÛm Kamenického ·enova ke spokojenému uÏívání.
Pfiijìte si s námi uÏít zábavu a oslavit nov˘ Ïivot zele-
ného srdce mûsta! 

„Crazy“ den

Úãastníci procházky „objevují“ starou ka‰nu

V˘stava v praÏském sídle KKCG

Nejen zde podepsaní se sejdou v fiíjnu
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KfiíÏem kráÏem 
Janurov˘m parkem
V parku, kter˘ „líãí“ zejména na mlad‰í
náv‰tûvníky, ãekají vodní hrátky, nové hfii‰tû
s moderními herními prvky nebo pozÛstatky
tajemného domu, kde bude moÏné vyãíst z ka-
menného hlavolamu jedno z dávn˘ch tajemství.
Potok, jenÏ parkem protéká po dnû hlubokého
kamenného koryta, se zãásti skryje pod velko-
rys˘m pfiemostûním, pfiipomínajícím pobfieÏní
molo. Náv‰tûvníci parku nebudou ochuzeni
o pohled na zrekonstruovanou vodní kaskádu nad
parkem, ani zvuk zurãící vody, prÛchod parkem
se pfiitom zjednodu‰í a zpfiíjemní. Dal‰í vyuÏití
mola uÏ závisí na va‰ich nápadech: galerie pod
‰ir˘m nebem, herní plocha, místo pro rozcviãku
pfied hodinou tûlocviku, „plátno“ pro kresbu
kfiídou, taneãní parket… Fantazii se meze
nekladou. 
Bezpochyby nejoriginálnûj‰ím „vybavením“
kaÏdého parku jsou totiÏ jeho náv‰tûvníci, ktefií
mu svou pfiítomností vdechují Ïivot. Pokud
parkÛm vûnujete svÛj ãas a zájem, budou Ïít
s vámi. Jejich první sezónu spoleãnû zahájíme uÏ
pfií‰tí rok na jafie. 

Co podnikat
v Dvofiáãkovû
parku?
Park, kter˘ leÏí u slavné ‰enovské skláfiské ‰koly
v centru mûsta, byl pÛvodnû vybudován uÏ po
2. svûtové válce. Svému úãelu ale pfiíli‰ neslouÏil.
Nyní je koncipován jako místo, v nûmÏ se budou
moci v poklidu a harmonii shledávat pfiíslu‰níci v‰ech
generací. Pro kaÏdou z nich jsme pfiipravili pfiíslu‰ná
lákadla: pro seniory a jejich relaxaci mimo pokoje
domu s peãovatelskou sluÏbou jsou tu pohodlná
posezení se stinn˘m pfiístfie‰ím (aÈ uÏ pod pergolou
nebo stfiechou dfievûného altánu). Tûm aktivnûj‰ím
bude k dispozici hfii‰tû pro pétanque. Hru, která nero-
zli‰uje vûk sv˘ch úãastníkÛ, zde mohou provozovat
jak star‰í roãníky, tak studenti zmiÀované ‰koly tfieba
o pfiestávkách ve v˘uce. Dûtské hfii‰tû nabídne
útoãi‰tû tûm nejmen‰ím dûtem v doprovodu
maminek. V klidném zákoutí parku bude umístûna
originální laviãka, jejíÏ vznik nepfiímo inicioval jeden
z úãastníkÛ vefiejného projednání projektu jiÏ na
podzim roku 2006. Místo by mûlo slouÏit neru‰en˘m
chvilkám ve dvou. Jen ãas ukáÏe, jestli bude laviãka
skuteãnû „rezervována“ pro zamilované.

Jaro 2009:
Slavnost pro
·enovské parky
Na slavnostní jarní akci pro vás pfiipravujeme
nejen pomyslné „pfiestfiiÏení pásky“, za kterou
zaãíná nov ,̆ a vûfiíme, Ïe i mnohem lep‰í Ïivot
pro v‰echny ‰enovské parky. 

Chceme se s vámi pfiedev‰ím dobfie bavit a strávit
v˘jimeãn˘ den pod ‰ir˘m nebem: budete si moci
vyzkou‰et nejrÛznûj‰í aktivity, naãerpáte inspiraci
na trávení volného ãasu, pobavíte se, zasoutûÏíte
si i odpoãinete. Díky prezentaci doposud
sesbíran˘ch materiálÛ o parcích, kterou pro vás
pfiipravujeme, znovu proÏijete jejich promûnu,
kterou pro‰ly v uplynul˘ch letech.

Máte nápad nebo dobr˘ tip na oÏivení programu
jarní slavnosti? Uvítáme va‰e námûty a pomoc.
V pfiípadû zájmu mÛÏete kontaktovat kanceláfi
nadace, potfiebné údaje naleznete níÏe v tiráÏi.
Pfiedem dûkujeme v‰em zájemcÛm. 

O podrobnostech k jarní slavnosti vás budeme
vãas informovat. 

Kvíz: (nejen) pro ·enováky
1. Kde v Janurovû parku najdete vodu?

2. Z jak˘ch materiálÛ je vyroben originální infor-
maãní systém pro ·enovské parky?

3. V kterém z obou parkÛ vznikne hfii‰tû pro pé-
tanque?

Kvíz: Správné odpovûdi jsou:

1. U vodních hrátek na dûtském hfii‰ti, v ·enovském potoce
2. Z kamene a kovu
3. VDvofiáãkovû parku

Do Dvofiáãkova parku si pofiiìte sadu na pétanque

Tady budou prÛtok vody kontrolovat dûti

·enovské parky jiÏ brzy
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