
Želanie železniciam a cestujúcim do nového roku 2016 

 

Milý vláčik,  

o pár hodín nastúpi nový rok 2016 s novými predsavzatiami, novými cieľmi a túžbou, nech je 
budúci rok lepší než tento starý, ktorému hodinky tikajú a ktorý za chvíľu bude minulosťou 
každého z nás. 

Želáme ti do nového roku, aby si chodil včas, ako si si naplánoval. Nech ťa nebolia kolieska, 
drôtiky a všetko ostatné klepaním po rozbitých tratiach a nech nemáš poruchy na mašinkách 
ani na vozňoch. Nech sa nezabúda na Tvojich starých rodičov, ktorí tu ostali v podobe tratí, 
lokomotív, vozňov aj pamätníkov. Nech sa cestujúci bezpečne  dostane nielen do Tvojich 
vagónikov, ale aj na stanicu a perón, z ktorého ho odvezieš tam, kde potrebuje. Nech máš 
čisté a upravené vagóniky, nech si sám čistý na pohľad aj nech Tvoja majestátnosť stále 
predstavuje rozvoj regiónov, ako to bolo v minulosti. Nech Tvoje koľaje predstavujú spojnicu 
medzi históriou aj súčasným moderným trendom. Nech sú spokojní Tvoji rušňovodiči, 
sprievodcovia a ostatní pracovníci, ktorí pripravujú a sami sa podieľajú na tom, aby si išiel 
bezpečne, na čas a ku spokojnosti cestujúcich. Nech sú spokojní s Tvojou prácou na trati 
mamička s kočíkom, ocko cestujúci pravidelne do práce, dedko s babkou, ktorí už nemôžu 
tak rýchlo a svižne, ako za mlada, vozičkár ako aj pacient cestujúci za lekárom.  Nech si 
nájdeš cestu v zložitom paragrafe tak, aby si bol rýchlejší, ústretovejší a prístupnejší pre 
cyklistov a turistov rovnako ako pre tých, ktorí radi cestujú  a často sa na Teba obracajú, keď 
potrebujú cestovať. Nech sa cestujúci nemusí báť isť na záchod a nech sa tam dostane 
každý, ktorý túto základnú ľudskú potrebu potrebuje na stanici, alebo vo vagóne. Nech si Ťa 
ako cestujúci vážime, neničíme a nekazíme Tvoju prácu vandalizmom a všetkým tým, čo 
kazí náladu a čas ostatným.  

Veľa z nás si nevie predstaviť každodenný život bez Tvojej práce. Tak nech veľa z nás sa 
vracia k Tebe rado a s úctou k Tvojej dlhoročnej práci na koľajniciach, ktoré často znamenajú 
prácu, zdravie, život a stretávky, výlety a poznanie nových miest. 

Buď naším moderným spojovníkom, ktorý je napriek veku pôsobnosti stále moderný, 
bezpečný, rýchly, spoľahlivý a čistý a ktorý je symbolom diaľok, poznania a rozvoja. 

Zároveň ti ďakujeme za to množstvo kilometrov najazdených nielen v bežnej prevádzke, ale 
aj v podobe historických vlakov, ktoré sme s Tebou absolvovali v roku 2015, ich počet 
zasluhuje úctu.  

To Ti želáme do nového roku 2016.  

Tvoji cestujúci 

 

 

V Bratislave dňa 31.12.2015 

         Petr Kučera 


