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Jak jsem se stal Amíkem …
Úvodem musím předeslat, že ač dlouholetý obyvatel Ústí nad Labem jsem rodilý
Děčíňák, respektive Podmokelský rodák. Světlo světa jsem spatřil před 71 lety u Bažantnice
v Kladské ulici v tom vzdálenějším ze dvou domů. Prvních dvacet sedm let života jsem prožil
v Podmoklech a nástupem do zaměstnání po vysoké škole do Lokomotivního depa ČSD Ústí
nad Labem žiju od roku 1975 v Ústí nad Labem na Bukově.
Dominanta a významný symbol města – Děčínský zámek – byl dlouhá léta prakticky
nepřístupný. Československou armádu vystřídal fašistický Wehrmacht. Po roce 1945 opět
Pohraniční stráž a po otevření lidodemo hranic zde sídlilo silniční vojsko ČSLA. V srpnu
1968 zabrala zámek Rudá armáda na dlouhých 23 let.
Osobně jsem měl to štěstí, že v roce 1961 vyhrála naše 8. ZDŠ Na stráni soutěž v dopravě.
A na děčínském zámku jsem jako člen pionýrské delegace slavnostně převzal putovní pohár
za I. místo v soutěži dopravní bezpečnosti žáků. / Dnes je cosi podobného organizuje BESIP
spolu s IV Policie ČR /.
Nejen proto jsem spěchal navštívit zpřístupněný zámek po odchodu Rudoarmějců v březnu
1991. Puzen zvědavostí, jak dopadla devastace armádou a jak to přežily sály a výzdoba
v nich, jsem si vystál frontu spolu se spoustou dalších návštěvníků domácích i zahraničních.
Při čekání ve frontě na prohlídku konírem v podzemí zámku jsem postřehl, že mě sledují
pozorně starší ( velmi staří ) manželé, viditelně Němci. Po chvíli se paní osmělila a
archaickou češtinou vznesla dotaz, kde jsem vzal prospekt zámku, který jsem držel v ruce.
Nabídl jsem ji mojí nesmělou němčinou, že prospekt obstarám z pokladny. Nato se pan
manžel vděčně rozhovořil – představil se mi jako poslední thunovský zahradník - správce
Bažantnice, ano té, kde jsem vyrůstal (!). A teď nastalo šermování rukama, jak jsme si
vzájemně ukazovali na horizontu Bažantnice, kde co bylo a co kdo z nás pamatuje … !
Hezky jsme si popovídali o tom, jak bydleli v lesovně na Dělnické ulici, jak tam měli skleníky,
které jsme jako malí darebáci rozebírali. Kde byla líheň bažantů a kde je ( vlastně v té době
ještě bylo ) dnešní letní kino. Jaká byla tzv. Želenická tvrz a umělé rybníčky v místech dnešní
ulice U Tvrze a Patkův statek za Bažantnicí. Odešli z Protektorátu v roce 1940 do Hamburku,
kde si našli práci v zahradnictví. Byli velice dojatí z prohlídky zámku. Vždyť ho ještě
pamatovali v plném lesku panského sídla a ten momentální vybydlený stav jednotlivých
salonů a pokojů byl tristní ….
A tak obdrživše Pamětní list, nelenil jsem a požádal o členství ve Společnosti přátel města
Děčína AMICI DECINI. Jako rodáka a patriota, který prožil dětství, mládí i první lásky a
zaměstnání v Děčíně mě stále zajímá život a dění v této „Bráně Severních Čech“ – jak hlásá
omšelý nápis v hale dnešního “Nádraží Národního parku Česko-saské švýcarsko“ v Informačním centru města na hlavním nádraží v Děčíně …

