VARNSDORF
Varnsdorf je moje rodné město, ale již několik měsíců jezdím do
Varnsdorfu spíše jen na návštěvu. Vždy, když se sem vracím, je to jiné. Ačkoli je
Varnsdorf malé městečko u hranic a nemalá řada lidí se mi smála, že bydlím
v takovém „zapadákově“, přesto v mém srdci zanechává veliký dojem.
Jako každá mince má dvě strany, tak i Varnsdorf je takový. Leskne se okny
panelákových domů a průmyslových budov a čas od času je zahalen do dýmu
z továren. Je obklopen kopci a horami a pyšní se krásou zachovalých historických
budov, mezi něž mohu zařadit i moji školu – gymnázium. Zdobené zdi gymnázia
ukrývají mramorové sloupoví a široké schodiště. Na vrcholu střechy se tyčí úzká
věžička. Věží má Varnsdorf více, hlavně kostelních, a má i raritu – kostel bez
věže, na kterou (dle vyprávění) nezbyl stavební materiál.
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nenavštěvujete, stane zajímavou. Když se někam po dlouhé době vrátíte, někdy
zjistíte, že jste dříve přehlíželi tolik detailů: „Vždy tam ten strom rostl?“.
Potkávám ráno některé stejné lidi jako kdysi. Statnou paní vždy v pravé ruce
držící tašku, brýlatou inženýrku pospíchající do práce a celou řadu studentů,
kteří se plouží po skupinkách i jednotlivě, většinou zahleděni do země, sluchátka
na uších, nevnímajíce okolní svět. Myslím, že jsem tak dříve také chodila a byla
lhostejná ke svému okolí, a je to škoda, protože když se člověk dnes rozhlédne,
je kolem něj spousta zajímavostí.
Když jsem měla špatný den nebo jsem si potřebovala odpočinout od lidí,
vždy mé kroky vedly směrem ke Špičáku. Špičák je nejvyšším místem
Varnsdorfu, dříve na jeho vrcholu stávala restaurace, ale ty časy jsem já
nezažila. Po požáru zbyly z budovy jen ruiny. Nechodím se však kochat
polorozpadlými zdmi. Na Špičáku, který je celý pokryt širokým kabátem lesa, je
skalnatá vyhlídka. A když vyšplháte až nahoru, rozevře se vám pohled na
Varnsdorf a jeho okolí. A to je právě ten pohled, který ve vás zanechá veliký
dojem. Nevelké město plné barev a mnoha tváří…
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