
Jana S. : Rosa na kolejích (Pár malých příhod ze života a z vlaku ….. )   

Na úvod: 

Uvědomuji si, jak je pro mne osobně důležitý soulad mezi lidmi. Jsem přesvědčena, že stojí za 

to, hledat cestu k porozumění, a že i v konfliktních situacích můžeme usilovat o narovnání vztahů.  

Možná to není známka mé osobní zralosti, ale zdá se, že mi toto nastavení pomáhá naladit se na 

druhé. 

 „Rosa na kolejích“ název jsem si vypůjčila z písničky, která doprovázela moje mládí plné ideálů 

a touhy, ale troufám si říct, že i dnes se hodí naději do budoucna vyzpívat. Tyto moje postřehy 

z cest převážně vlakem z Blanska do Prahy za prací, ve které se pomáhá rodičům nalézat 

společný dialog v zájmu jejich dětí, jsou takovýmto hledáním nadějných písní.    

    Žijeme na území, jehož rozloha, se díky moderním dopravním prostředkům, neustále zvětšuje. 

Důležitá setkávání lidí však zůstávají stále stejně blízko. 

 

 

 

Rosa na kolejích 

Ranní rychlíky jsou o prázdninách plné výletníků.“ Jede se do Prahy!“ Zpívají si děti všech 

věkových kategorií, v houfu, třeba se skautskými vedoucími nebo s rodiči či prarodiči… 

Tato skupinka byla sympatická hned při nastupování. Sportovně naladěná babička, dva mladé 

páry a tři děti. Kluci asi kolem osmi let a malá, tak dvouletá holčička. 



Kluci si vybojovali každý jedno okno. Holčička se usadila na babiččině klíně a dospělí se začali 

domlouvat: “Opravdu jsi koupil ty jízdenky dobře,“ mladá žena nesouhlasně kroutí hlavou, „nějak 

se mi zdají moc laciné?“ 

„Ale dnes je takový slevový bum, senioři, děti, studenti, určitě jsem si to dobře přečetl“, říká jí 

muž. 

Ještě chvíli se potichu dohadují, ostatní ze skupiny se přidávají na tu, či onu stranu, ale vlastě jen 

glosují, žádná nepěkná slova na adresu těch druhých neslyším.  

„Hele! Jde průvodčí.“  

„Přistoupili prosím, kam jedete?“  

„Do Prahy.“ 

„To jste zaplatili dost málo, vlastě jen místenky!“ 

Jednání se ujímá mladá žena. „Opravdu, to jsem ale popleta, já se v těch popisech na internetu 

vůbec nevyznám. Jistě doplatíme, co bude potřeba“. 

„To máte tak srozumitelné a všechno se dá vyčíst,“ hněvá se průvodce. 

„Máte pravdu, příště budu pozornější,“ omlouvá se žena a nejistě se usmívá. 

 „Ukažte mi ten doklad,“ měkne průvodčí. Načtu ten váš kód, ať se připojím k němu a můžete 

doplatit jízdenky bez příplatku. 

Hotovo, mladá žena se usmívá, zaplatí a průvodčí vystupuje, vlak dojel do Kolína. 

Všechno je v pořádku, nikdo z přítomných nepřipojí ani slovo komentáře. Kluci se dělí o sušenky, 

rozbalují pitíčka, těší se do ZOO a na slibovaný tunel před Prahou. Holčička obchází náruče, 

začíná se nudit, a když zkoumá mé bílé kalhoty a maminka se omlouvá, odměním ji úsměvem. 

Malá začíná natahovat: „ Chceš sušenku, nabízí ji kluci.“ 

„Ne!“ 

„Chceš si sednout k oknu?“ říká mladý muž. 

„Ne!“ 

„Chceš pitíčko?“ říká druhá žena. 

„Ne!“ 

„Umíš říkat něco jiného, než ne?“ říká babička. 

„Ne!“ 

Všichni se zasmějí, děvčátko vyleze mamince na klín, položí si hlavičku na její rameno a 

spokojeně zavře oči. 

 Za chvíli jsme v Libni.   



 

MINE CRAFT 

Zastihla jsem svá dvě vnoučata při hře. Sedí u velké obrazovky, každý v ruce hrací panel a 

něco si mumlají. Na obrazovce přibývají 

vzorce něčeho pro mne nečitelného. 

„Co to bude?“ ptám se.  

„To je domek, odpovídá vnuk, Já mám nádrž s rybičkami a ohradu s ovcemi a jsou tam také 

lamy.   

„Ty lamy plivají a já je tam nechci“, říká vnučka.  

„To je jen taková legrace“, hájí se vnuk. 

„A co stavíš ty?“ Ptám se vnučky. 

„ To je pokojíček“. 

Je vymyšlen pěkně, jsou tam okna se záclonami, dveře, roste stůl, na kterém je kytka, židle, krb 

i knihovna s mnoha knížkami. 

„ Ale jak se tam dostaneš. Když je to druhé patro a nevidím schody?“ 

„Přece po žebříku, podívej.“  

„Ale co maminky s malými dětmi nebo někdo se zlomenou nohou, já s hůlkou?“ 

„Ale babi, podívej se, tady se takhle skáče!“ 



Děti se smějí a ukazují panáčka, kterého vyberou z nabídky. Panáček se v obrázku pohybuje, 

jak ho na dálku navedou. 

(Místenky)  

Do vlaku se kupují místenky, ne všude, ale určitě dávno asi neplatí, že je dobré pustit někoho 

sednout. Kde jsou místenky povinné, je situace jednodušší, ale tam, kde ne, se musí cestující 

vyznat v rezervačním značení. Není úplně čitelné na dálku, mate, od které stanice kam si kdo 

místenku koupil.  

Sedím ve vlaku spokojená, že i když je plný, můj včasný příchod mi umožnil dlouhou cestu ve 

vlaku prosedět. Dřívějšími chybami poučená, vybírám si sedadlo, které zatím nikdo 

nezarezervoval a doufám, že to tak zůstane až do Blanska. 

V Chocni přistoupí parta mladých lidí, vláčí s sebou  malé koloběžky nebo skaty. Mládí je plný 

vagón a i když si posedají, vozítka rozloží do uličky. Mají místenky a domáhají se oprávněně 

sedadel. Lidé uvolňují místa, neprotestují. Vstává i jeden starší pán s hůlkou. Postaví se do uličky, 

najde si místečko mezi předměty, které tam určitě nepatří. Mladík, který usedne na jeho místo, 

zahájí rozjařeným hlasem konverzaci:“ Já se jmenuji Pavel Novák a jedu do České Třebové. A 

vy?“ 

 Starší pán klidně odpoví, že jede do Brna. 

Mladík znovu posměšně za pochechtávání svých druhů pokračuje: „A odkud jedete, pane?“ 

Pán se nedá vyvézt z míry:“ Z Drážďan.“ 

Slovní souboj pokračuje, mladík uráží, ale dává si pozor. Jsou to výpady jen posměšným tonem, 

otázky jsou voleny se zdvořilým, spisovným, dospěláckým slovníkem. Starý pán pozorně 

naslouchá a klidně odpovídá. Tón mladíka se mění, pochechtávání kamarádů ustává. Najednou 

mladík vstává, pokyne na sedadlo a zdvořile nabízí: “Nechcete si sednout, prosím.“  

Moje hra se stává naší hrou……….. 



 

Láhev s vodou - nevratná 

Nasedám v Praze, tentokrát mám místenku. Na poslední chvíli ke mně přisedá trojice. Muž, žena 

a asi čtrnáctiletá dívka. Místa u okna zasedne ženské pohlaví. Vlak se rozjede a muž naproti mě 

vytahuje počítač. 

„Proč ho vytahuješ?“ Ptá se žena.  

„Pojedeme dvě hodiny, víš, co můžu udělat práce?“ Odpoví muž. 

„Ale taky bychom  si mohli dvě hodiny povídat!“ Říká teď už naštvaně žena. Začne se dívat z okna 

a už nepromluví. 

Muž neodpoví, kouká do počítače a během dvou hodin ho vyruší jen průvodčí. Na poličku u okna 

si položil láhev s vodou a z té pomalu upíjí, ale tak, aby ani okem nezavadil o ženu. 

 Žena sleduje krajinu a neotočí hlavu ani jednou. 

Naproti ní sedí dívka. Na uších sluchátka, v ruce mobil. Ani ona za celou tu dobu nezvedne 

hlavu.  

„Dámy a pánové, příští zastávka Česká Třebová“, hlásí ve vlaku. 

Muž se zvedne, uklidí počítač, popadne příruční zavazadlo, ale chybí mu jedna ruka, protože 

ještě nedopil vodu v láhvi. Obrátí se s  úsměvem na dívku:“ Prosím tě, vezmi ji.“ 

Ta se také usměje, vezme láhev a již bez úsměvu se nakloní k ženě a podává ji láhev: “Na!“ 

„Ani náhodou!“ Odpoví žena a odchází pryč. 



Já se přiznám, že se raději nedívám, jak pokračují na nástupišti. Koukám z okna a napadá mě, 

jestli tyto zakleté princezny mají ještě šanci na setkání s princem. Nebo se již píší jiné pohádky? 

 A protože mám ráda dobré konce, doufám, že alespoň ta nevratná láhev skončí v tříděném 

odpadu.    

 

Politická 

Někdy se stane, že České dráhy nedostojí svým reklamním slibům a místo moderních vlakových 

souprav přijede na nástupiště stará vlaková souprava. Do vagónů je vysoko, špatně se do nich 

nastupuje, číslování neodpovídá vydaným jízdenkám, rezervace jsou provizorně napsané na 

lístcích, ale jsou v nich chyby. 

V takové vlakové soupravě se průvodčí omlouvá cestujícím, upozorňuje, že mají nárok na slevu, 

kterou mohou uplatnit při další jízdě ČD. Sleva je za nemožnost připojení na internet. A možná 

že i za jiné nepohodlí, nevím, těchto slev bych se asi neuměla domoci, tak to nikdy nezkouším. 

Poučena z dřívějška, hledám volné místo po staru, tedy dotazem:“ Je tu volno prosím?“  

Kupé se naplňuje, přichází mladík a než usedne, zdvořile se mne ptá, jestli nechci raději sedět u 

okna. Pozdraví starší dámu, která má větší zavazadlo a pomůže jí ho uložit nahoru na poličku. 

Vlak se rozjede a nějak přirozeně se rozjede i konverzace. Mladík jede do Kolína, ale jen za 

kamarády, studuje v Praze, mluví chvíli plynule Česky, pak přejde do Slovenštiny. Když se ho 

zeptám, odkud je, moc hezky povídá o Východním Slovensku, chlubí se svým rodem, dokazuje 

hraběcí původ. 

„A co národností nesváry?“ Ptá se spolusedící muž. 

„Já nevím, co já pamatuji, vždycky jsme žili v klidu.“ Odpovídá mladík.  



Nedávno jsem v těch krajích byla na pozvání Místní akční skupiny – je to taková iniciativa 

podporovaná EU. Jedná se o setkávání lidí z venkovských regionů a tak dotvrzuji mladíkovi, že 

to bylo moc fajn, když jsme si mohli prohlížet region s prvky maďarské i slovenské kultury a 

tradice. Hostitelé plynule přecházeli ze Slovenštiny do Maďarštiny a chlubili se společně, jak „svůj“ 

kraj po vstupu do EU zvelebili. 

„A co volba prezidenta?“ Ptám se na aktuální politické dění na Slovensku. 

No já nevím, mě se líbí Čaputová, i když ji biskup zakazuje volit, já jsem věřící, ale asi 

neposlechnu. Uvidíme, jak to dopadne, k volbám určitě půjdu.“ Mudruje mladík. 

„Blíží se stanice Choceň. Nemáte vystupovat?“ Ptám se starší dámy. 

„No vidíte, já jezdím často, ještě se mi nestalo, že bych včas nevystoupila, bylo to moc zajímavé 

povídání“, usmívá se paní, mladík jí pomáhá se zavazadlem. Přistupují noví lidé, už tolik 

nemluvíme, každý klimbá po svém, ale je nám nějak spolu dobře i beze slov.     

Tento zážitek se mi vybavil nedávno, kdy vysílali v televizi příjezd Slovenské prezidentky na 

setkání prezidentů V4 do Prahy. Čestná stráž na Hlavním nádraží. Hlava Slovenského stádu 

důstojně vystupuje z vlaku. 

Zdá se mi, že nad Tatrou se blýská na lepší časy!    

 

 

Technická aneb kde chybí muž či ponožka 

Ve vlaku se špatně telefonuje. Každý se snaží mluvit tiše, ale stejně nezabrání odposlechům. 

Mezi stanicemi je špatný signál, hovor se přerušuje, dlouho trvá domluvit se. 

Přede mnou sedí mladý muž, zvoní mu telefon. „Co potřebuješ?“ Vypálí otázku. 



Odpověď neslyším, ale z jeho dalšího telefonování vyrozumím, že někomu vysvětluje, jak se 

přidělává sedačka do auta. Zbystřím, protože upevnit sedačku do auta vnoučatům je pro mne 

neřešitelný problém. 

Poslouchám popis úchytek, které se naráz zmáčknou, a tím uvolní sevření, popis čudlíků, pásů 

a místa pod sedadlem. Hovor se stává podrážděnější. Vyrozumím, že s mladým mužem mluví 

manželka a hovor končí tím, že se raději nikam nepojede. 

Na příští stanici nastupuje matka s dcerou a dvě děti. Jedno na kočárku, dva velké kufry na 

kolečkách a několik příručních zavazadel. V těchto vagonech se zavazadla nedají dát pod nohy. 

Na velké kufry jsou na konci vagonu dvě poličky. Kočár je u výstupu, kde je pro ně určené místo. 

Ženy usadí jedno dítko a  druhé mu dají na starost, nad ně na poličky uloží menší zavazadla a 

snaží se poskládat velké kufry. Problém je, že se musí složit držadlo : “ Tady to zmáčkni, tenhle 

čudlík naráz, zatlač, tak ještě jednou, nejde to, aha už to je.“  

Chvíli to trvá, ale povedlo se! 

Při výstupu se náročná logistická operace opakuje. Holčička (asi pětiletá) dostává za úkol odvést 

babičce kufr, babička popadne druhý kufr, deštník a menší zavazadlo a pobízí ji k východu. 

Maminka s příručními zavazadly a malým dítětem v náruči jde na druhou stranu ke kočárku. 

„Sejdeme se na nástupišti!“ dává povel. 

„To chce chlapa“, je slyšet dost často mezi mojí generací, ale znám spoustu žen (já k nim tedy 

nepatřím), které si v technických dovednostech, včetně řízení auta, nezadají s mužem a mnohdy 

si poradí daleko lépe než jejich druhá polovička. Ale “Pár“ není jen o sexu. Nebo jsem si to spletla 

s ponožkami?   

Kupéčko aneb předsudky 

Účastním se takové rozpravy s názvem: “Miluj bližního svého“. Bavíme se docela otevřeně, co to 

s námi dělá, když plni dobrých předsevzetí máme prostě ze svých spoluobčanů strach. Jak 

potkávat některé osoby v parku na osamělém místě, co pro nás znamená kupovat si NP (Nový 

prostor), jak se nebát přenášení infekcí, jak jednat s na první pohled poněkud jinými osobami, 

když jsou hlučné a v přesile….. 

Druhý den jedu do Prahy. Na zpáteční cestě zase ČD zklamaly a přistavěly s příšerným skřípěním 

ty rozhrkané vagony bez řádného označení rezervací, se starým čalouněním a vrzajícím 

pérováním.  

Po chvíli přece jen najdu své rezervované místo. Rozmýšlím se, protože je úplně jinak, než jsem 

si objednala. Zásadně si vybírám sedadla na kraji u uličky nebo dveří. Nesnáším sedět mezi 

dvěma cizími lidmi a vždycky vyhledávám místa s lepší možností ústupu. Se mnou nastupuje 

mladý muž, zarostlý, potetovaný, ale když si rovnám vedle něho mou objemnější tašku a prosím 

ho za prominutí, moc hezky se usměje, kontakt je navázaný. 

Dál se do kupéčka vměstnají další dva mladíci. Říkám vměstnají, protože je jich plno, jejich 

vytáhlá těla, dlouhé údy, nemají je kam složit, jeden si sedne naproti mně a druhý k oknu vedle. 

V té chvíli myslím, že raději přečkám cestu v uličce, ale všimnu si, že ten naproti má na bundě i 

na batohu placku „Milion chvilek pro demokracii“. Tedy občanského hnutí dnešních dní, tu placku 

mám na jiné bundě také. Zůstávám.  Pánové vytáhnou každý svou literaturu. Ukazují si ji, ale 

raději spolu povídají: “Jak se sloužilo na vánoce?“ „ A tuto knihu mi doporučila supervizorka.“  



Vyměňují si názory, co je dobré pro pacienty nebo pro klienty. Odhaduji, že jeden je lékař a druhý 

psycholog. 

 Začtu se uklidněna do osmi rozhovorů vydané v publikaci při příležitosti 30.let diakonické 

činnosti Církve českobratrské evangelické v ČR a usínám. 

V České Třebové všichni pánové vystupují. Probudí mne to, ale než se zorientuji, sedne ke 

dveřím nový pasažér. Mám na sebe zlost, že jsem nezareagovala dřív a nesedla si ke dveřím já. 

Průvodčí se po celou dobu neobjevil, nebylo mu potřeba poslouchat stížnosti cestujících a já tu 

sama sedím s takovým individuem. Šedivé umolousané oblečení, zarostlý, vlasy 

v neuspořádaných pramíncích, kolem padesátky, boty – spíš okopané pohorky, nesundá kabát, 

oči sklopené. Zůstávám ve střehu až do Svitav, kdy se chystá vystoupit. Najednou se mu ozve 

z kapsy zvonění mobilu, ale ta znělka: “Ježíš je náš Pán…“   No a tak ještě znova  : „Kdo je můj 

bližní?“     



 

Kde člověk nepomáhá? 

K pravidelným aktivitám při cestování patří i nákup potravin. Pryč jsou doby, kdy jsem doma balila 

svačinu a pití. Nejčastěji ráno používám dopravce, kdy dostanu čaj, kávu nebo mošt zdarma a za 



malý poplatek i něco k zakousnutí a v Praze je na hlavním nádraží prodejna obchodního řetězce 

BILLA s klasickými cenami. Zde se svačina na zpáteční cestu do vlaku velmi rychle pořídí.  

V dřívějších svačinkových dobách z domova jsem se stavovala pro občerstvení na zpáteční cestu 

v jedné uličce pod hlavním nádražím u vietnamského prodejce. Malý obchůdek s dobrými cenami 

a běžnou nabídkou potravin. S usměvavým člověkem za pokladnou. 

Dnes si v hale nádraží rychle proběhnu obchodem, postojím ve frontě, která rychle ubíhá…. 

Ale ouha, něco se děje, vpředu slyším nadávky. Místo dvou řad s lidskou obsluhou uvidím pultíky. 

Mluví – slovem i písemně komunikují, objevují se obrázky, něco však nefunguje. Lidé ve frontách 

se přeskupují, nadávají nebo prosí:“ Musím vás přeběhnout, promiňte, ujede mi vlak!“ 

„Kdo tohle vymyslel?“ Křičí jeden zákazník. 

„Babiš“, odpovídá mu druhý, všichni se zasmějí, nějak se atmosféra uvolní. Přichází dva 

technici: “Jaký máte problém?“ 

„Nefunguje to.“ 

 Za uklidňujících slov automaticky vyslovovaných strojem, vyjde technikovi několik opakovaných 

tisků stejného zboží. Z pěti terminálů jde dobře pouze jeden. 

Prozíravější, včetně mě, se řadí do dlouhé fronty k pokladně s lidskou obsluhou. 

 Včera jsem viděla televizní reportáž o jednom Vietnamci, majiteli obchodu, který odevzdal 

zapomenuté peníze u pokladny, a ještě podnítil veřejnou dobročinnou sbírku. Vzpomínám na 

starší časy a nevím, jestli jsem pro tento svět už nepoužitelná. 

 Kde příště najdu volnou pokladnu s člověčí obsluhou. Začnu si balit svačinky? 

„Vložte svou kartu do platebního terminálu…“ 

 



 


