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Breptův editorial

Breptovy ctnosti a neřesti 

Všichni je známe, zejména díky dílu Matyáše 
Brauna. Alegorie ctností v jedné řadě, alegorie 
neřestí v řadě druhé. Vedle sebe Víra, Naděje, 
Láska, Trpělivost, Moudrost, Statečnost, Cudnost, 
Píle, Štědrost, Upřímnost, Spravedlnost. A proti nim 
Pýcha, Lakomství, Závist, Smilstvo, Obžerství, Hněv, 
Lenost, Zoufalství, Lehkomyslnost, Pomluva  
a Lstivost. 
Naštěstí život není černobílý. Obvykle nikdo není jen pyšný  
a lakomý, v každém z nás to bývá pěkně namíchané.  
U někoho převažuje víc dobrého, u někoho zase neřest-
ného – kombinací je nepočítaně… A to je podle mě dobře. 
Většina z nás by jistě řekla, že má „své“ lidi ráda nejen pro 
jejich dobré stránky, ale i pro jejich slabůstky. Ty přece 
zlidšťují, a kdyby jich nebylo, byli by z nás nudní roboti nebo 
stepfordské paničky.

Je však často výzva naučit se s těmi horšími stránkami svých 
bližních žít. Ještě větší umění vyžaduje srovnat se sám se 
sebou, přiznat si své dobré i ne zrovna lichotivé vlastnosti 
a mít se rád se vším všudy. Protože Brepta je čistě bulvární 
plátek, moje ctnosti ho zajímají jen pramálo. Přiznám tedy 
rovnou bez mučení ty neřesti…

Pyšná bývám, nejčastěji na děti. Třeba ale i na povedené 
knedlíky. Vzhledem k tomu, že když jsem se ve svých dvaatři-
ceti letech vdávala, uměla jsem pouze špagety a vajíčka, 
jsem pyšná na své úspěchy na poli kulinářském!

Lakomá jsem výhradně, pokud jde o Haribo medvídky. Ty si 
ukrývám i před dětmi.

Závidím pomálu. Ženám dlouhé, štíhlé nohy, mužům jejich 
přímost a všem bez rozdílu znalost cizích jazyků.

Nesmilním, jsem přece vdaná! Dávno tomu…

Obžerství se oddávám s láskou, pokud to stav mého žaludku 
dovolí, což bývá v poslední době málokdy. Ale čas od času 
žaludek hodím za hlavu a pěkně se nacpu. Pak pokorně 
spolknu tabletku a můj muž mi uvaří velký mátový čaj. 

Zlobím se, přiznávám. Jsem povahy výbušné, takže ke křiku, 
až řevu nemívám daleko. Moje děti by mohly vyprávět, 
někdy i manžel (a zřejmě i sousedé). Potřebuji občas prostě 
upustit páru, vzduch se vyčistí a na světě je zase krásně.

Líná umím být naprosto ukázkově. Bohužel mám na tuto 
neřest velmi málo prostoru. Ale jednou za čas vystrkám rodi-
nu ze dveří a užiju si „válecí“ víkend. Všem doporučuji, skvělá 
terapie! 

Zoufalá jsem bohužel v životě už byla. Ale to šlo o život. Teď 
bývám zoufalá z neschopnosti (či neochoty?) své rodiny si 
cokoliv bez mého připomínání zapamatovat. A vyvažuji to 
nadějí, že bude líp!

Lehkomyslná občas jsem, postihne-li mě nákupní horečka. 
Pak dokážu úplně zapomenout na stav rodinných financí.

Pomluvám se snažím vyhýbat. Že se nepočítá potřebné 
ženské hodnocení jiných osob (zpravidla ženského pohlaví), 
které mají příšerný vkus nebo nemožný účes???

Lstivá opravdu nejsem. Tak mě, Brepto, ukamenuj!

A jak jste na tom vy? Také už jste se Breptovi přiznali?  

Edita Janečková 

Ctnosti a neřesti 

Ilustrační foto
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Když se Brepta chystal na rozhovor s Janem 
Matáskem, věděl jen to, že je to „ten Matásek  
z Minoru, co sem chodí s Aničkou“. A taky švagr 
Pavly Matáskové, která tady učila děti angličtinu, 
a strýc Marušky Matáskové, která chodila do Spor-
tovní školičky. Brepta si představoval, že si pana 
Matáska vyčíhá před Školičkou, slovo dá slovo  
a neformální rozhovor bude perlou tohoto čísla. 
Ale ouha! Brepta míní a osud mění. Anička  
do Školičky nedorazila, a tak začal Brepta pátrat. 
Zkusil facebook, zkusil strýčka Googla a narazil  
na pětistránkový životopis Jana Matáska,  
skladatele, hudebníka, herce – zkrátka velice  
vytíženého muže, jehož se začal trochu bát.  
Ale Breptova paparazzi JK sebrala odvahu, Janu 
Matáskovi zavolala a… 
Pane Matásku, děkuju vám, že jste si našel čas na Novou 
Trojku a na Breptu. Protože spolu nemluvíme tváří v tvář, 
vzdávám ambici vést s vámi hluboký a filozoficky laděný 
rozhovor. Spíš bych vás ráda zahrnula krátkými, breptovsky 
zvědavými a všetečnými otázkami. Čtenáři a hlavně 
čtenářky Brepty se na vaše odpovědi vysloveně těší!  
A začnu otázkou, na kterou je zvědavý můj muž-trombonista: 

Vybral jste si vy nástroj, nebo si vybral pozoun vás?  
A jak se to stalo? 
Trombon si víceméně vybral mě, po několika neúspěšných 
pokusech při zkouškách na trubku mi komise u přijímaček  
na konzervatoř navrhla trombon. Nejdřív jsem odmítl, ale pak 
jsem si ten nástroj zamiloval.

Jste konzervatorista, tedy klasik. Studoval jste ale taky sklad-
bu populární a jazzové hudby, věnujete se hudbě staré…  
Je nějaká muzika vaše nejmilejší? Co se vám nejlíp hraje?
Rád si zahraji cokoliv, od projektu s DJ, funky, reggae přes 
koncertní dechovku až po období baroka. A i dál…

A teď mě napadá – co si má Brepta a jeho čtenáři představit 
pod pojmem „stará hudba“?
Stará hudba je pořád mladá, vždyť je to období středověku, 
renesance a baroka! Kontrapunkt, pravidla, jednoduchý 
vícehlas, objevování, fuga – je to napínavá detektivka.

Jste vystudovaný muzikant a skladatel, ale taky hrajete di-
vadlo. Je těžké hrát červený balonek, byť je to role titulní?
Balonek měl jednoduchý a jediný text: Bumtarata, kde je 
táta?! Takže to byla víceméně pantomima s malou červe-

nou trumpetkou v ruce a obrovským, ventilátorem nafuko- 
vaným hedvábným balonem na přilbě. Naštěstí jsou  
v divadle skvělí kolegové herci a herečky, herecký talent 
je spíše na jejich straně. Karkulka a červený balonek byla 
jedna z mých nejkrásnějších zkušeností, už se víc než sedm 
let nehraje. Ale střihnul bych si ho znovu rád.

Hrají se u nás v Minoru i nové kusy, které stojí za to zažít.  
Autorská a ze života „Naše rodina“, poučná a akční 
„Demokracie“, tradiční a kultovní „Vánoce aneb příběh  
o narození“, lesní revue(r) „O Smolíčkovi“ nebo zcestovalá, 
nejen Radokem ceněná hra „Z knihy džunglí“. 

Jste nejen muzikant, skladatel a herec, ale taky učitel.  
Jak jste se dostal ke svému působení na Fakultě humanit-
ních studií na UK?
V kreativním modulu tehdejší IZV UK* chyběl praktický  
seminář o hudbě. Vedení mě oslovilo a já se dosud raduji  
a žasnu nad hlasomalbou a úžasnými schopnostmi frekven-
tantů seminářů. Intenzivnější a delší jsou pak kurzy na různých 
divadelních přehlídkách.

A co váš sborníček klavírních etud „Co jsem našel na půdě“, 
zařazených v oddělení „noty pro hudební školy“? Jak vás 
napadlo něco takového napsat?
Ty jsem psal původně pro svoji ženu Lídu, aby ji obligátní 
klavír na Ježkárně bavil ještě více. A taky, přiznám, byla  
to taková nenápadná vyznání lásky.

Mám takový dojem z toho, co jsem se snažila vypátrat,  
že taky cvičíte jógu a jezdíte na motorce. Fakt je to tak? 
Jakou motorku máte? A jezdíte sám nebo „s baťůžkem**“?
Vlastním ještě svoji první červenou Jawu 250, ale měl jsem  
i vojenskou khaki třiapůlu, do Prahy ideální Yamahu XT a teď 
si delší cesty užívám s V-Stromem. A těším se, až děti povyros-
tou a přidá se zase moje žena. A třeba koupíme i „sajdu“.

Jak dlouho už na motorce jezdíte? Nebýváte označován  
za oběť krize středního věku?
Jezdím už dlouho, takže si nemyslím, že by to byla nějaká 
krize. Líbí se mi to dobrodružství, svoboda, možnost vidět 
místa, která bych nenavštívil, překvapuje mě rozdíl ohledupl-
nosti řidičů u nás a v cizině.

A co ta jóga? A jaký další sport máte rád? 
Nepravidelně, ale nesmírně rádi chodíme do studia Yogata 
na Jogalates a jógu, občas si zaběhám. Měl jsem období 
boxu u žižkovského mistra pana Tišera, wing tsung, ale na-
konec mě dostala ta jóga.

A uměl byste spravit třeba rozbitou žehličku? Nebo židli?
Žehličku určitě ne, ale na učňáku jsem pod vedením 
zkušených mistrů vyrobil štokrle a dýhovanou skříňku. Dneska 
bych to už nezvládl. Držím se těchto zásad: Když tě všechno 
zradilo, pomůže ti kladivo. A když to nejde silou, jde to ještě 
větší silou. Slovo „nejde“ neexistuje.

Kromě vašeho famózního pracovního životopisu se toho  
o vás na internetu jen tak moc zjistit nedá (nebo to neumím). 
Máte Aničku, to vím. Ale – je Anička jedináček?
Anička už třetí měsíc není jedináček, má bratříčka Edu.  
Už teď se s ním těším do Trojky!

Vůbec jste z rozvětvené rodiny. „Pečete“ spolu všichni,  
nebo jste spíše takoví „vzdálenější příbuzní“?
S bratry se vidím moc rád, je to pro mě velmi vzácné.  
S bratrem Lukášem, který žije dlouhodobě v Anglii, 
dokážeme na Skypu hodiny mlčet. Zvuk a video běží,  
každý ale něco děláme, projdeme po pokoji, po něčem  
se natáhneme, spíš je to, jako kdybychom spolu byli v jedné 
místnosti, tak jak jsme byli zvyklí z dětství.

Od rodiny k rodinnému centru: slyšela jsem, že jste byl 
dokonce na Batolátkách. Jestli ano, jste statečný muž.  
Nebo to bylo cvičení pro rodiče s dětmi? 
Batolátka jsou fajn, mě to tam moc baví, sleduji, jak děti 
různě reagují, jak na ně a na program reaguje naše Ančí. 
Pak si o tom povídáme, doma máme výrobky vystavené, 
program nás inspiruje v dalších aktivitách.

A jelikož jsem avizovala Breptu jako zvědavce zvědavého, 
tak se taky zeptám: Jak se všechny vaše životní role dají 
zvládnout s tím pracovním vytížením?
Je to frmol, ale toho štěstí mít děti si hluboce vážím a těším 
se z toho. Snažím se s dětmi „blbnout“ co nejvíce, prozkou- 
mávat každý křoví, rejpat se v hlíně, chechtat se, baví mě se 
zase stát dítětem, obdivuju ten jejich pohled bez předsudků. 

Nedávno jsme našli mrtvou vosu – a to bylo otázek! Co se 
vlastně stalo? Proč umřela? Kde je teď její dušička? A mám 
rád taky chvíle odpočinku. ☺

Tento Brepta má velmi netradiční téma – ctnosti a neřesti. 
A tak mi nezbývá než do toho zatáhnout i vás. Co nejvíc 
statečného jste v životě udělal?
Včera jsem poprosil dva pány v tramvaji, aby pustili sednout 
dvě nad nimi stojící starší dámy. Ale nějak zvlášť odvážný  
nejsem. Mrzí mě lhostejnost lidi na ulici, snažím se pomoci, 
když vidím, že někomu není dobře.

Jsou lidé, kteří nedovedou lenošit, a jsou pohodáři,  
kteří se umí válet celý den. Jak je to s vámi?
Jéje, já bych tak lenošil! Aspoň tři dny… A pak by mě to 
popadlo a musel bych něco dělat.

Jste upřímný? A vlastně – myslíte si, že upřímnost je ctnost?
Obávám se, že nejsem upřímný, na to nejsem dost odvážný.

Je něco, v čem jste nestřídmý? A jestli ano, co to je?
Alkohol mi nechutná, ale rád si ubalím poloviční Javaanse 
Jongens.

Jste spíš kliďas, nebo se umíte rozčílit a dát tak průchod 
nectnosti zvané hněv?
Jsem dlouho kliďas, ale pak dokážu bouchnout do stolu,  
i když mě to posléze mrzí. Nakonec mě popadne ledový klid, 
který se po několika úderech čela do zdi změní ve všeobjí-
mající lásku a porozumění.

Co myslíte, jaké ctnosti a jaké neřesti by vám přisoudila 
vaše žena?
Myslím, že by byla raději, kdybych byl trpělivější, kdybych 
jí víc naslouchal a nechtěl všechno hned po chlapsku vy-
řešit…

A nakonec přicházejí víra, naděje a láska – tři abstraktní, ale 
opravdové ctnosti. Věříte opravdu v něco?
Naděje umírá poslední, láska neumírá nikdy. To je moje víra.

Moc vám děkuju za rozhovor a těším se v Nové Trojce někdy 
na viděnou!
Těším se také! Na Batolátkách příští čtvrtek!  

Jolana Kurzweilová 

P. S. A teď mi kolegyně říká, že Jan Matásek hrál i v Nové 
Trojce blízké, oblíbené a slavné kapele Žižkovská smršť. Milí 
čtenáři, z tohohle chlapa s renesančním záběrem prostě 
musíte být nadšení!

*  Institut základů vzdělanosti – a kdo se chce pokochat, 
může na jejich facebookové stránce

**  Baťůžek – v motorkářské hantýrce spolujezdec (zejména 
spolujezdkyně)

Breptův rozhovor

Táta, muzikant, motorkář a sympatickej chlap v N3
Jan Matásek 

Breptův rozhovor

Foto: Jan Švácha

3x foto: archiv J. Matáska
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Jak se žije s… Jak se žije s… 

Odskočit si z redakční rady tohoto (námi) 
oblíbeného časopisu znamená vyfasovat úkol, 
o který nikdo nestál. „Proč já? Proč zrovna já?!“ 
Odpověď zamaskována lichotkou: „Neboj, TY to 
zvládneš…“ 

Jo, zvládnu, ale můžu napsat pravdu? Skutečně můžu obnažit 
a pojmenovat neřesti (předpokládám, že ctnosti zvídavého 
čtenáře zdaleka tolik nezajímají) všech svých kolegyň a ne-
obávat se toho, že přestanu být nejoblíbenější členkou týmu?! 
Vnímám, že podstupuju určité riziko, že mi na další poradě při-
soudí úkol vynášení košů s použitými plínami, každodenní úklid 
zázemí, přeházení kompostu, srovnání pastelek podle barev  
a velikostí, možná se dočkám nezbytného záskoku  
v kroužku Sportovní klub v den 100% účasti přihlášených 
klientů, třeba od teď budou každou středu k obědu játra…! 
Zkusím tedy alespoň nejmenovat…

Tak například závist. Tu byste v naší kanceláři jen těžko hledali. 
No snad jen… když… se jedné z nás (každý den ráno) rozezní 
snad všechny telefony najednou… Už jí ZASE volá!... Ptá se 
jí, co právě dělá, jak se má, co snídala a kdy bude svačit… 
Ach, ten je pozorný!... Je to velmi romantické…Ona po chvíli 
odchází na chodbu. Zvídavému oku neujde, že se červená 
(brunátní?)… Co si asi šuškají?... Ne! Proč na něj křičí?!...

Co se lenosti týče, ta se naší kanceláři prakticky vyhýbá. Mé 
kolegyně jsou nadmíru pilné, činorodé, nápadité. Jen často 
mají některé své úkoly raději než ty ostatní. Je to přirozené. 

„Začnu tím nápadem z tramvaje! Určitě to bude překrásný 
výrobek. Jo, jasně, na administrativu taky dojde – hned 
potom. Potom. Potom potom. Zítra. Pozítří. Po víkendu. Před 
poradou! Nebo si počkám na hlas svědomí a OPRAVDU to 
udělám hned po poradě. Uf! Už se to nikdy nestane. Snad.“

Naopak rozhazovačnost je pro ně neřestí tak přirozenou, že 
jakmile se objeví sebemenší příležitost, jak ošatit či nakrmit 
potřebného, strhne se v kanceláři téměř závod, kdo se tohoto 
úkolu bude moci ujmout. Předhánět se ve štědrosti umí  
i v případech, kdy se nevybralo dostatek peněz v odpolední 
herně, kdy nesedí zůstatek pokladní hotovosti (existuje snad 
vhodnější postup než to prostě doplatit ze svého?!)…

Pokud byste se chtěli v naší kanceláři setkat s hněvem, vzte-
kem či násilím, tak snad jedině v momentech nefunkčního in-
ternetového připojení… Tyto neřesti si mé kolegyně schovávají 
do bezpečí vlastní rodiny. Často se tím další den i chlubí!  
„Já na ně zase včera řvala!“ „Chcete slyšet, co mi zase pro-
vedl?!“ „Nikdo mě nedokáže přimět k zoufalství tak jako vlast-
ní děti!“ „Už se to nedalo vydržet, hodila jsem po něm mísu!“

Zato úplatkářství se u nás těší velké oblibě. A to v obou 
formách – poskytnutí i přijetí. Hojně využívaný je také úplatek 
protislužbou: „Kdybys mi pomohla s touhle zatracenou  
tabulkou, asi bych se na burze mohla zdržet o několik hodin 
déle…“ Dále pak úplatek polichocením: „Poslyš, ty jsi taková 
bystrá, prosím tě, mohla bys přečíst a opravit tenhle text?“

Snad největší odhalení si nechávám na závěr. Podle mého 
názoru se totiž jedná o jistou formu diskriminace. Ta vyplývá  
z nesourodosti fyzických konstitucí osazenstva kanceláře. 
Otázka se nabízí: Je vysoký/nízký krevní tlak neřestí či ctnos-
tí? Je lepší ta, která má věčně ledové ruce, protože se její 
srdeční pumpa zřejmě usednutím na kancelářskou židli začne 
flákat? Nebo ta, která přijde do práce, sundá si ponožky,  
otevře okno, otře si upocené čelo…? Je ve výhodě žena, 
která si ráno může obléknout jakoukoli blůzku, nebo ta, která 
stojí před šatní skříní a dlouze kombinuje vrstvy oblečení, 
kterými se hodlá ochránit před průvanem, která i v dospělosti 
zastrkává košilku do spoďárů? Jenže – příroda je spravedlivá! 
Za chvíli tu máme léto!  

Markéta Vokrouhlíková

Popiska: Štěpánka Illichová, Markéta Vokrouhlíková, Jolana 
Kurzweilová, Edita Janečková, Leona Poletínová a Helenka 
Kovářová – DREAM TEAM N3 

„Ano prosím,“ snaživě přikývne plešatý 
stařík před stolcem, „infarkt prosím.“

Petr nahlédne do obřího kodexu po 
své pravici. „No ovšem, jak jsem si mys-
lel!“ Pokývne hlavou a na misku vah, 
které má před sebou, přihodí kamínek. 
Ramena se nakloní ke straně, pod 
kterými hoří malý plamen.

„Tak co tam máme dál…,“ bručí první 
z apoštolů a dál listuje knihou. Co 
chvíli pak přihodí další kamínek, tu na 
jednu, tu na druhou stranu. Když pak 
opět vzhlédne, jsou váhy víceméně 
vyrovnané.

„No vida, to pro vás vypadá doce-
la dobře. Ještě že jste chodil na ten 
bootcamp, téměř to vyvážilo tu vaši 
chronickou lenost!“ prohodí Petr laska-
vě. „A už tu máme poslední zápis, tak 
co to… Ale ne!“

Velký klíčník se náhle zatváří navýsost 
vážně a zklamaně se podívá na muže. 
„Vždyť vy tu máte kapitální hřích, 
člověče!“

Muž si nervózně zamne ruce. „Ale já 
ne… to… to bude nějaký omyl! Já 
přece kapitál nikdy moc neměl…“

„Ale žádný kapitál, kapitální hřích! 
Jeden ze sedmi tzv. smrtelných hříchů! 
Chlape, vždyť vy jste obžera!“

„Kdo, já…? Já a obžera? Ale vaše 
svatosti, to snad je trochu přehnané…“ 
Muž si otírá zpocenou lysinu  
a nervózně pokukuje po miskách vah. 
„Snad… sem tam knedlíček navíc… 
nebo tu a tam… degustace vínečka  
v Trojce, to abych si rozšířil obzory…  
ale obžera to ne, to prosím ne!“

„Jakpak ne? A co ta Nutella, he?“

Na druhé straně stolu se rozhostí 
zděšené ticho.

„Tedy jaksi… ano, Nutella jaksi… sem 
tam vanička… sem tam sklenička…“

„Počkejte, počkejte, co to znamená 
sem tam? Kolikrát přesně?“

„Jednou vaše svatosti, nanejvýš tak 
jednou!“ dušuje se muž.

„No tak to není tak strašné,“ zamyšleně 
soudí Petr a mne si patriarchální vous. 
„Jednou ročně se snad i tak závažný 
hřích, jako je obžerství, dá tolerovat…“

Navzdory tomuto uklidnění mužova 
duše prudce zbledne. „Tedy jaksi… 
ono to… tedy v zásadě… není tak 
úplně jednou ročně. Ono je to… jak 
bych tak řekl… možná spíše jednou… 
maximálně dvakrát!... za měsíc.“

Petr údivem otevře ústa. „Za měsíc? 
Říkal jste sklenička?“

„Ano, ano, taková sklenička to je…“

Petr si posune brýle. „Mluvíme tady  
o dvou deci měsíc co měsíc, každý  
rok vašeho života?“

„No… to je těžko říct… ono se to měří 
na gramy, takže jestli jsou to dvě 
deci… přece to nebudeme počítat…“

„No dobře, tak kolik gramů má ta vaše 
sklenička?“

Mužík cosi zahuhlá.

„Co jste říkal? Musíte nahlas, už jsem 
tu přes dvě milénia, sluch už není, co 
býval, to víte.“

Petr vyslechne odpověď a následně 
upustí brýle. „Kolik?! Sedm set padesát 
gramů? Tři čtvrtě kila tuku a čokolády? 
To si snad děláte legraci! Jak jinak si 
myslíte, že už to obžerství může vypa-
dat?“

„Ale prosím, komu to ublížilo?“ brání se 
zoufale mužík. „A nikdy jsem ji nesnědl 
najednou! Většinou mi vydržela dva tři 
dny, jednou dokonce i týden! Pravda, 
dva dny z toho jsem byl nemocný, ale 
i tak…“

„To je typické lpění na pozemských 
statcích!“

„Měl jsem to pod kontrolou!“

Petr mávne rezignovaně rukou.  
„To tady říkají všichni…“

„Ne vážně, kdybych věděl, že to je 
takový hřích, tak bych toho nechal, 
opravdu!“

Světec si povzdechne a zamyslí se.  
Po chvíli majestátně pokývne hlavou. 
„Nu budiž. Hřešit je lidské, ale od-
pouštět božské. Jak říká můj šéf, jdi  
a nehřeš více.“

„Díky, ó díky!“ jásá duše a uctivě se 
uklání. V tu chvíli světec zamžourá  
a začne hledat upuštěné brýle.  
„Moment, co to máte za zády?“

„Já? Vůbec nic!“

„Ale no tak! Viděl jsem nějaké plastové 
víčko! Dejte to sem!“

Duše svěsí hlavu a položí na stůl těžký 
předmět. „Já za to nemůžu, oni to se 
mnou pohřbili!“

„Člověče, to snad není možné! Prý že 
to máte pod kontrolou! Víte, co by to 
mohlo způsobit za katastrofu, kdyby 
nám sem do nebe tahali lidé všech-
ny ty pozemské neřesti? Vždyť by se 
tím tady někdo mohl nakazit! Alou 
do očistce! Ne, počkat, mám lepší 
nápad…“

Světec si vyhrne rukávy a vztáhne ruku 
nad třesoucí se duši. „Jdi a vrať se na 
zem jako kakaový bob! Ať víš, jaké to 
je!“

Vytryskne světlo a duše mizí. Petr 
zakroutí hlavou. „Ach, ti lidé, kdy se jen 
poučí?“ Ze zamyšlení ho náhle vytrhne 
prazvláštní zvuk. Ostré lupnutí, do-
provázené lehkým skřípěním, jako když 
se trhá silný papír.

„Co to sakr… fuj, abych neklel… co 
to u všech všudy je?“ Zmatený Petr se 
rozhlédne kolem sebe a zrak mu padá 
na stůl. V úleku vykřikne.

„Cherube! K čertu, necháš to být?!“

Ale už bylo pozdě. Plastové víčko 
se válelo pod stolem, zlatavý staniol 
byl roztržen a anděl si s nepřítomným 
výrazem olizoval zamazaný prst. Hřích 
se právě vrátil na nebesa…   

 Text a ilustrace: Jan Růžička 

Scéna: u nebeské brány panuje shon. Duše se tísní 
v dlouhé frontě, andělé je pilně třídí. Zjevní hříšníci, 
tuzemští politici a telefonní prodejci jsou auto-
maticky odesíláni k ponurým branám očistce, ze 
kterého již na dálku zní nekončící smyčka Šmoulí 
hitparády a vůkol se line pronikavá vůně pokrmů 
Ládi Hrušky. Ostatní předstupují před stolec, kde se 
svatý Petr znaveně probírá horou formulářů.  

„Tak další! Jméno, státní příslušnost, bydliště, způsob skonu!“

„Růžička Jan, Velkočínská federace, provincie Če-chai,  
neopatrné zapnutí nedělní debaty Ven-tsi Mor-av-tse.“
„To tady nemám,“ nakrčí světec čelo. „To je něco jako pra-
covní úraz?“

Rychle k němu slétne pomocný administrativní cherub. „To 
bude zdravotní příčina, pane,“ šeptá do posvěceného ucha.

Jak se žije v kanceláři aneb Chvilka nepozornosti 

Jak se hřích vrátil na nebesa 
aneb Vlk v rouše lískooříškovém 

Foto: Zuzana Sadílková
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Brepata byl při tom 

Breptovy objevy Breptovy objevy 

Má je.
Kdo se na ni podíváte, určitě nebudete pochybovat.
A jaké je má a komu co z nich ukazuje? Čtěte až dokonce, 
odhalím vám je.

Protože jsem člověk systematický, ukážu vám je v tabulce:

PS: Seneca považuje za jediné dobro ctnost a pohrdání  
rozkošemi. Přičemž ctnost a rozkoš definuje takto:
„Ctnost je něco vysokého, vznešeného, nepřemožitelného  
a neúnavného. Rozkoš je něco nízkého a otrockého, slabého 
a vrtkavého, jejím domovem jsou nevěstince a krčmy. Ctnost 

nalezneš v chrámu, 
na náměstí… pokrytou 
prachem, opálenou  
v obličeji, s mozolnatýma 
rukama. Kdežto rozkoš 
nalezneš často zalezlou  
v úkrytu a schovávající se 
v temnotách, v sousedství 
očistných a parních lázní, 
zastihneš ji zchoulostivělou, změkčilou, nasáklou vínem  
a voňavkami, bledou nebo nalíčenou, nabalzámovanou  
jako mrtvolu.“

Já bych na rozdíl od kolegy Senecy tak puritánský nebyl.  
Ctnost může být pěkně otravná a mnohdy je pouhou 
zástěrkou (viz Mravnost nade vše). To mně mnohdy ctnostnější 
připadá taková přiměřená neřest. Ježíšmarjá, a může vlastně 
být neřest uměřená – uměřenost je přece ctnost!

Pozn. manželky JK

Když je to tak, mohu přidat i doprovodné slovo k e-mailu,  
v němž mi můj JK zaslal odpověď na Breptův štvavý a zjevně 
podvratný dotaz:

Ahoj, nerozveď se se mnou. Kdyby ti něco v tabulce vadilo, 
změň to – víš, že mou ctností je tolerantnost, podřízenost  
a přizpůsobivost…  

Jaroslav Kurzweil

S pravděpodobně největší koncentrací ctností  
a neřestí se nesetkáte v klášteře, respektive ve 
vykřičeném domě, ale ve východních Čechách  
v Kuksu. Pokud jste dosud toto malebné místo naší 
republiky nenavštívili, nechte se následujícími řád-
ky nalákat k výletu, ať už jste malí, či velcí, budete 
určitě spokojeni, naleznete zde totiž poučení  
i pobavení zároveň. 
K lepšímu navnadění nám pomůže malé historické okénko…

Barokní komplex v údolí řeky Labe založil hrabě František 
Antonín Špork. Původní využití hospitalu dodnes připomíná 
barokní lékárna, která je jednou z nejstarších v Evropě, kromě 
ní je přístupný i klášterní kostel a pod ním umístěná hraběcí 
hrobka. Prostor před průčelím hospitalu zdobí sochy Ctností 
a Neřestí (1718–1720) z dílny Matyáše Bernarda Brauna, který 
je autorem i nedalekých pískovcových reliéfů v místě zvaném 
Betlém.

A teď už šupky hupky prozkoumat jednotlivé sochy. V reálu  
to bude určitě bavit i děti, neb mohou hádat, co která socha 
znázorňuje. A není to nijak jednoduché, leckdy člověk může 
lehce zaměnit ctnost za neřest a naopak, jak tomu ostatně 
bývá i v životě.

CTNOSTI
Levé křídlo hospitalu je svým zevnějškem jednoduché. Před 
ním je na zahradní zdi umístěna řada soch – vrcholů evropské 
barokní alegorie v kameni, a to vpředu Anděl blažené smrti, 
za ním pak následují Ctnosti: Víra s křížem, Naděje s toužeb-
ným zrakem vzhůru, Láska coby matka, Trpělivost s beránkem, 
Moudrost hledící do poučné minulosti i nadějné budoucnosti, 
Statečnost s maršálskou holí, Cudnost se zastřenou tváří  
a párkem hrdliček, Pilnost opřená o úl, Štědrost s rohem 
hojnosti, Upřímnost se srdcem na dlani a slepá Spravedlnost. 
Dvanáctá ze Ctností – Střídmost – byla kdysi přenesena  
na nádvoří a v průběhu roku 2014 se její kopie dočkala 
umístění na původní místo před hospital.

NEŘESTI
Před druhým křídlem hospitalu, jehož západní část byla roko-
kově upravena a ozdobena Nejsvětější Trojicí, jsou umístěny 
Neřesti. V popředí stojí plačící Anděl žalostné smrti. Pak 
následují: Pýcha s pávem u nohou, Lakomství s měšci peněz  
a truhlou pokladů, Smilstvo, ješitně se vzhlížející v zrcadle, 
Závist se vzteklým psem, mlsné Obžerství s tučným vepřem,  
vzteklý Hněv s medvědem, Lenost spící na oslu, Zoufalství 
vrážející si dýku do prsou, roztančená a bezstarostná  
Lehkomyslnost, Pomluva s vyplazeným jazykem a Lstivost  
ve škrabošce s liškou u nohou. Poslední z Neřestí – křivopřísežný 
Podvod – se na první pohled liší od předcházejících, pochází 
až z 80. let 19. století a je z dílny rakouského sochaře Seelinga. 
Od roku 1984 jsou před hospitalem osazeny kopie původních 
soch. Originály Ctností a Neřestí si můžete prohlédnout  
v lapidáriu.

Hezké zážitky z letního výletu do Kuksu vám přeje Zuzana 
Sadílková.  

Sice je ve dvaceti letech trochu „off topic“ psát 
článek z pohledu puberťáka, ale mezi matkami  
ve středním věku, které v Trojce potkávám, si jako  
puberťák občas stále připadám.  
„Jasně, napiš nám něco o drogách!“ znělo nadšeně na brep-
tovské poradě. Drogy jako hlavní neřest v pubertálním věku? 
Asi jo. Respektive na té střední možná možnost zatáhnout 
školu a prospat se („Mami, nám zejtra odpadaj první  
dvě hodiny, tak mě nebuď, jo?“) nebo jen prosedět dopo-
ledne s kamarádkou v kavárně místo na hodině matiky.  
Ale jo, když se jde v pátek večer kalit, hlavně do Retra (kde 
jsem mimochodem minule zahlédla jednu trojkovou matku), 
tak se k těm drogám člověk dostane velmi, velmi snadno. 
Nejtěžším úkolem vlastně je dostat se přes gorily u dveří, pro-
tože oficiálně je vstup až od osmnácti, ale když máte dospělé 
kamarády, kteří vám půjčí třeba řidičák, máte vyhráno.  
A samozřejmě stejné je to s alkoholem nebo cigaretami.  
Jsou to neřesti, které jako rodiče jen velmi těžko ohlídáte, 
pokud chcete, aby vaše dítě mělo nějaký společenský život.

Jako další „pubertální neřest“ mě napadá malování si 
černých stínů přes celé oko nebo tvářenku ala Marfuša.  
Tuto neřest bych zařadila věkově na druhou část základky, 
tedy těch třináct až patnáct let. Měla jsem kamarádku, která 
si koupila rtěnku a nanášela si ji i na oční víčka, protože šminky 

jako šminky. Tady můžu doporučit si s dcerou včas sednout  
a ukázat jí základy toho, jak funguje pudr, případně řasenka, 
a nabídnout jí pomoc, až se bude chtít začít malovat.  
Lepší chodit v pudru a řasence ve dvanácti než jako klaun  
ve čtrnácti.

Další odstavec bych ráda věnovala chlapeckým neřestem, 
ale bohužel s nimi nemám osobní zkušenosti. Jediné, co mě 
napadá, je hraní počítačových her od odpoledne do noci 
a v pozdější pubertě, kolem osmnácti, sukničkářství. Poraďte 
prosím svým synům, ať si klidně užívají mládí, ale ať se pro 
jejich vlastní dobro slečny, které blíže poznají, neznají.  

Kikča Rudišová

Že prý jsem samá tabulka! Někdy je ale prostě vhodné si 
myšlenky pěkně uspořádat. 

Upozornila bych na vlastnosti označené hvězdičkou. U nich 
je možné pozorovat, že se mohou velmi lehce proměňo-
vat. Například nevkus nakupujících může pozitivně ovlivnit 
úspěšnost prodeje. Naopak přemíra výřečnosti vypomáhající 
dobrovolnice může způsobit ztrátu trpělivosti či pečlivosti jiné 
kolegyně. Naproti tomu velmi zatracovaný workoholismus, 
nespavost či hyperaktivita se dvakrát do roka při burze prostě 
hodí!

Díky vám všem, kteří jste byli 
na Jarní dobročinné burze 
Nové Trojky prodávat, na-
kupovat a pomáhat. Výtěžek 
více než 51.000 Kč nám opět 
dovoluje dmout se pýchou!

Na další burze (15.–17. 10. 
2015) se s vámi těším na 
viděnou.  

Markéta Vokrouhlíková 
(roz. Chamtivá)

Ctnosti a neřesti mé polovičky Ctnosti a neřesti z pohledu Matyáše Brauna – Hospital Kuks 

Generační neřesti aneb Co vás čeká s vašimi dětmi 

Burza jaro 2015 aneb Když se neřest mění v ctnost  
a naopak (v tabulce níže označeno *) 

Ilustrační foto

Foto: Markéta Vokrouhlíková

Foto: Petra Vlášková

Ilustrační foto

V soukromí V práci Ve skrytu duše
Pýcha Ne Ne Ano
Pokora Ne Ne Ne
Lakota Ano Ne Ne
Štědrost Ne Ano Ano
Láska Ano Nevím Ano
Závist Ne Ne Ano
Přejícnost Ano Ano Ano
Hněv Ano Občas Ne
Mírumilovnost Ano Ano kromě Putina
Smilstvo Ano (teda se mnou) Nevím Určitě
Cudnost Ano Ne Ano
Obžerství Ano Ano Ne
Střídmost Ano Ano Ne
Lenost Ano Ano Ano
Činorodost Ne Ano Ano
Moudrost Ne Ano Ne
Umírněnost Ne Ne Ano
Udatnost Ne Ano Ano
Spravedlnost Ano *) Ano *) Ano *)
Bezelstnost Ano **) Ano **) Ne *)

Přehled burzovních ctností a neřestí u jednotlivých skupin účastníků burzy
prodávající                   kupující dobrovolníci

CTNOSTI NEŘESTI CTNOSTI NEŘESTI CTNOSTI NEŘESTI
pečlivost přepych* trpělivost šetrnost pořádkumilovnost nespavost*
soudnost osobní zisk* poctivost váhavost dochvilnost a cílevědomost hyperaktivita*
vkus lakota* solventnost nevkus* pečlivost a pracovitost workoholismus*
smysl pro dobrodružství ohleduplnost rozhazovačnost* kreativita a vkus zvědavost*
časová flexibilita časová flexibilita neochota dělit se* taktnost 

a ohleduplnost
obžerství*

důvěřivost závislost 
(na nakupování)

chamtivost* pozitivní myšlení

velkorysost štědrost umírněnost zodpovědnost a spolehlivost
trpělivost vyrovnanost zdrženlivost ochota a laskavost

sebeovládání sklon k násilí odolnost vůči stresu
střídmost pevné zdraví a fyzická zdatnost
sebekontrola schopnost odpouštět

organizační schopnosti
trpělivost
výřečnost*
přátelství či láska
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Toto prohlášení není z mé hlavy, věřte nevěřte, 
jsou to slova našich nedokonalých, místy neřest-
ných mužů. Přiznejme si, jaká je frekvence našich 
nářků, našich výčitek, naší kritiky směřované  
k našim mužům, ochráncům, živitelům? Zaslouží 
si to? Pokud si právě v duchu odpovídáte „ano“, 
čtěte dál, možná budete příjemně překvapeny. 
Oni totiž muži jsou opravdu jiní než my ženy.  
Předně si nestěžují na své ženy tolik, jako my ženy  
si stěžujeme na své muže. 

Muž č. 1, pokud jde o pořadí příspěvku, i když jedničkou je 
bezpochyby i v životě, se jmenuje… To někteří uhádnete sami. 
Ale ráda malinko napovím. Vysoká, štíhlá figura, sportovní  
a literární nadání, dvě děti, krásná manželka, která se jmenuje 
vlastně úplně stejně jako on.

Ctnosti
Pracovitost bobra kanadského, srdce berberské lvice  
a výdrž králíčka Duracella. Tou zdaleka největší ctností je  
ale nepochybně to, že se naučila žít s nectnostmi svého 
manžela, nezešílela z toho a ještě mu občas koupí Nutellu.

Nectnosti (povšimněte si prosím tohoto eufemismu)
Trpí vážnou vrozenou vadou: omezenou schopností říkat „ne“, 
případně „s tím jdi do háje“. Jen obtížně se též vyrovnává se 
skutečností, že noc je určená spánku, nikoli práci, a větší část 
roku tak žije ve stavu spánkového dluhu. To škodí jejímu zdraví 
a také tím stresuje blízké okolí, které s relaxací dlouhodobě 
žádný problém nemá a musí se naopak soustředit spíše na to, 
aby pracovalo alespoň ve dne.

Muž č. 2 byl ve svém vyznání poněkud stručnější. Původně 
to chtěl pojmout trochu z jiného soudku a podělit se s námi 
o přednosti a nedostatky své ženy v sexuální oblasti, což by 
jistě nebylo nezajímavé, leč drobátko bulvární, tudíž jsme sex 
společně přetransformovali do oblasti úklidu (pouze písemně, 
nikoli reálně!).

„Moje manželka je velmi pořádkumilovná. Bohužel to někdy 
přerůstá v drobečko a kapičko maniactví.“

A nápověda směřující k odhalení tohoto eroticky nabitého 
muže? Charisma, jedinečnost a časté oslovování trojkových 
žen roztomilou zdrobnělinkou „maminko“.

Muž č. 3 je na první pohled i na všechny další pohledy 
inteligent. A což teprve když si přečtete jeho příspěvek! Ale 
nejprve napovím. A proč se držet u země, jeho charakteristi-
ku jsem uchopila ve verších. „Postavou je bohatýr, jeho tvář 
nezdobí knír, duší nimrod, žádný asketa, laně prohání od léta 
do léta.“

Ctnosti a neřesti? Těžká otázka – pomůže klasik. Základní 
ctností je pro Platóna: moudrost (sofia, sapientia), statečnost 
(andreia, fortitudo), uměřenost (sófrosyné, temperantia)  
– v překladu Františka Novotného také jako rozumnost,  
spravedlnost (dikaiosyné, justitia). Ústava IV, 427: Patrno tedy, 
že jest moudrá, statečná, uměřená a spravedlivá.

A neřest je z křesťanského hlediska hříšný požitek. Mohu tedy 
odpovědět, že má žena je filosoficky naprosto ctnostná  
a průměrně neřestná v kontextu dnešní doby.“

Milé dámy, jste spokojené? Víc příspěvků nemám. Někomu 
se možná nechtělo, jiný třeba zapomněl, další měl obavy 
z domácí konfrontace. Za sebe mohu říct, že mám z uve-
dených vzorků radost. A přiznávám, že svého muže jsem 
nezpovídala. Tak třeba někdy příště…  

Zuzana Sadílková

Potkala jsem v Trojce holčičku, která chodí do druhé třídy ZŠ 
Lupáčova.

„Ahoj, máš chvilku čas?“

Slušně zhasla mobil, na kterým právě pařila, a řekla: „Co?“

„Věděla bys, co je neřest?“

„Ne, to nevím.“

A můj úkol – zeptat se „jaké ctnosti a neřesti mají tvoji rodiče“ 
právě skončil.

Ovšem když nezabere přímá konfrontace, je tu ještě přítel  
na telefonu. Čili prosba u kolegyň, aby brnkly svým dětem  
a zkusily ze svých ratolestí něco vyrazit po drátě.  
Pardon – bez drátu, tedy mobilem.

A první vlaštovky do mé ankety přilétají… Vesměs mají 
polámaná křidélka, nejsou to žádné idealizované dokonalé 
přebornice.

„Vadí mi na tobě, že kouříš, a táta moc pije. Ty bys teda s tím 
vínem taky měla brzdit!“

„Myslíš, že piju moc vína?“

„Jo. A pak usneš na gauči. A táta taky.“

„Ještě něco, broučku?“

„To je všechno.“

Další vzorek rodinné idyly: „Máma při jídle vydává děsný 
zvuky.“ Tato nebohá žena by zřejmě měla jíst pouze  
v komůrce pro služebnou nebo by neměla jíst vůbec.

Nevím, jestli mohu uvedené příspěvky nějak generalizovat,  
ale i další postřeh je poměrně nekompromisní a stejně jako  
u předchozích dvou pochází z úst dítěte, které má dva souro-
zence.

„Táta by si měl přestat kousat nehty!“

Napadá mne závěr, že v rodinách se třemi dětmi se oslovený 
vzorek (jedno z dětí) dokáže velmi konkrétně, až jadrně vy-
jádřit.

Jakpak to asi zafunguje u dítěte, které má sourozence jedno-
ho?

Žádný popis konkrétních neřestí (nechutností), ale prostě 
padá kosa na kámen. „Jsi nespravedlivá!“

Jinými slovy „protežuješ toho druhýho“, vlastně toho prvního, 
protože já se cítím jako ten druhý a brácha (ségra) je ten 
první, i když věkem je druhej, ale možná právě proto je první – 
mazánek. Ještě se v tom vyznáte?

Já se přiznám, že pomalu začínám ztrácet souvislost, a to jsem 
dokonalá. Nevěříte? Měli byste, protože to o mně řekla moje 
dcera. Neměla jsem původně v plánu být tak osobní  
a namyšlená, ale právě jsem se překonala. Tak tedy – přichází 
další vzorek, tentokrát se jedná o rodinu neúplnou, rodiče 
spolu nežijí. Pro zjednodušení se rovnou ptám pouze na neřesti 
rodičů.

„K tobě (matce) nemám slov. Jsi dokonalá.“

„Zato táta… Hrozně prdí, chlastá a nepřemýšlí. A hodně utrácí 
(pro dobro rodiny).“

Přichází finále, rozluštění, psychoanalýza.

Když už kouříte a nadměrně pijete, nečiňte tak veřejně, ale 
naučte se skrývat, např. za keřem, kontejnerem, za rohem. 
Když hrozí, že usnete na gauči, přikryjte si i hlavu, abyste 
byli nenápadní. Když už nedej bože jíte, střezte se vydávání 
jakýchkoli zvuků. Nehty si kousejte pouze v úkrytu, např. na 
záchodě. Nebuďte nespravedliví, možná jste také vyrůsta-
li v rodině s jedním (druhým, prvním) sourozencem. Nikdy 
neprďte, a pokud musíte, přemýšlejte o tom. Utrácíte-li, vždy 
pouze pro dobro rodiny.

A nebojte se být dokonalí.  
Zuzana Sadílková 

My ženy jsme ctnostné světice Jak to vidí naše děti
aneb Jsme víc samá ctnost či samá neřest? 

Breptova anketa č. 1 Breptova anketa č. 2 

2x Ilustrační foto

Mapa slov – ctnosti a neřesti

Autorka: Míla Kramná 

3x Ilustrační foto
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Breptovy srdeční záležitosti Breptovy srdeční záležitosti 

Tuto dvoustranu věnuje Brepta s velkou úctou 
ženě, o které není přehnané napsat, že je žižkov- 
skou celebritou. Část veřejnosti ji zná z Nové Trojky, 
kde působila postupně jako dobrovolnice, lek-
torka rozličných kurzů a koordinátorka tradičních 
akcí. Další v ní poznávají oblíbenou paní učitelku 
z Chmelnice, která má ve svých prvních třídách 
vždy s velkým předstihem narváno. Ano, hádáte 
správně – je to Mirka Černá alias Miruš, Mirča, 
Mirečka, skutečná hvězda trojkového nebe, která 
opouští pozici koordinátorky tradičních akcí,  
ale snad nikoliv Novou Trojku jako takovou.  
A protože zkušený Brepta dobře ví, že nejsou  
všichni nahraditelní, rád by se jí, zamačkávaje  
nejednu slzu, vyznal následujícími příspěvky… 
A moje vyznání Mirce:

Mirka je člověk, který mě přitáhl do Nové Trojky. Jednoduše 
mě i moje děti okouzlila. V Mirce se snoubí vše, co mně chy-
bí… Neutuchající energie, živelnost, schopnost bavit a očaro-
vat davy, přirozená krása holky z ulice. A krom toho je ještě 
prototypem skvělé a milující manželky a mámy. Až to někdy 
těm méně dokonalým může lézt na nervy. Můj osobní názor 
je takový, že funguje na motorek, protože žádná normální 
smrtelnice nestihne chodit do dvou zaměstnání, mít vzorně 
uklizeno a ještě hrát s dětmi každý den společenské hry. Fajn, 
neumí moc vařit, ale to je slabá útěcha. Stejně ji miluju a můj 
muž a děti taky.

EdITA JANEčKOVá

Teta Mirka je super. Učí nás sprostý písničky, a když jsme hráli 
Staré pověsti české, říkala si Kozy místo Kazi. Je s ní sranda.

KIKI RUSIšOVá

Noční směny s Mirkou

S Mirkou jsem v Nové Trojce pracovala v době, kdy vedla do-
polední cvičení pro rodiče s dětmi, páteční školičku, odpoled-
ní dramaťák a k tomu měla na starosti tradiční akce. Mirky 
bylo všude plno. Jejího smíchu, energie, plakátů psaných 
jejím okrasným rukopisem i nepřehlédnutelné postavy. Ob-
divovala jsem její vždy dobrou náladu, schopnost stále něco 
vymýšlet, nakupovat pro to potřebné věci a přitom zvládat 
své rozverné synky a manžela.

Pak Mirka začala učit ve škole a její přítomnosti v Trojce ubylo. 
Neviděly jsme se tak často, ale navázaly jsme spolu zvláštní 
spřízněnost přes své noční směny. Zjistily jsme totiž, že obě  
často večer usínáme s dětmi a pak resty doděláváme  
v době, kdy ostatní spí. Zatímco já jsem se k činnosti probou-
zela mezi půlnocí a jednou, abych pověsila prádlo, vyklidila 
myčku nebo udělala jiné domácí práce a nad ránem jsem 
pak ještě dospávala, tak Mirka pravidelně začínala svoji ranní 
směnu mezi třetí a čtvrtou, aby si udělala přípravy do školy, 
vyrobila dětem pomůcky nebo hledala inspiraci na internetu. 
Často jsem na ni myslela, když jsem si šla nad ránem lehnout, 
jestli ona už vstává. A pak jsme spolu v Nové Trojce naše 
noční směny probíraly a smály se nad nimi.

Já už na noční práci moc elán nemám, ale tipuju si, že Mirka 
je ranní ptáče pořád.

MíLA KRAMNá

Cením si jejího laskavého srdce, mám ráda její milý úsměv  
a kouzlo mnoha převleků pro vytvoření krásné atmosféry  
a dobré nálady nás všech. 

šTěPáNKA ILLIChOVá

Přijdu do místnosti a vidím ženu v pruhovaném triku, jak dává 
jídlo svému nejmladšímu synovi Vilémovi a vítá mě. „Tak jdete 
na cvičení? Já jsem Mirka a moc se na vás těším.“ 

A to bylo moje první setkání s Mirkou! Od té doby spolu řešíme 
počty martinských rohlíčků („Helo, budeme jich mít dost?”), 
zda budeme mít troubu od Pavly na vánočky (N3 má už svoji 
a půjčuje ji Pavle). Mirko, kolik dobrovolníků na stanoviště? 
Snad se ta akce povedla, co myslíš, Helo?

Mirko, povedla! Vše, co jsi dělala, bylo super! Díky, díky…

hELA KOVáŘOVá

Myslíte tu scénáristku, producentku, manažerku, kostymérku, 
vizážistku, řidičku, režisérku, herečku a komičku? Tak tu znám 
už léta! Zprvu jako klientku Nové Trojky (dívka, co sotva dostu-
dovala, se dvěma malými kluky v herně), pak jako trojkovou 
dobrovolnici (kdo to hraje na piano? Mirka přece!), členku 
sdružení Nová Trojka (její legendární příspěvek na zimní valné 
hromadě v roce 2007, kdy se nám svěřila, že čeká třetí dítě, 
ale zase (!) netuší, jak se to stalo), lektorku páteční školičky 
(malá Helenko, taky je mi to moc líto, ale školička opravdu 
nemůže být každý den) a koordinátorku tradičních akcí v roli 
krasojezdkyně na houpacím koni, poťouchlého rybáře, rom-
ské čertice… Kdo nezažil, o moc přišel…

MARKéTA VOKROUhLíKOVá

MIRCE

Krásná dívka na Žižkově žila,
dobře se učila, nekouřila,
i když v trafice na brigádě byla.
Tam si ji vyhlíd její budoucí muž,
kupoval Hospodářský noviny
a ptal se Mirky: „Kdy už?“
Myslel svatbu.
Ta byla v září 99
a člověk nemusí být vševěd,
aby věděl,
že přijdou děti
a kila navíc
a státnice na peďáku
a nákupy v obchoďáku.
Co jinou by možná udolalo,
to Mirce na kráse a elánu neubralo.
Takový vítr a lesk ve vlasech nemá ani Vinnetů,
hned je tam a hned zas tu,
oheň je jejím živlem,
vždyť narozena v únoru

nezná odpočinku,
pracuje do úmoru.
V očích čertíky
na rtech žertíky,
učitelka líbezná,
žižkovská princezna,
řidička Fordu Galaxy,
Mirko, taková jen ty jsi.
Včera má sousedka přes ulici
dnes paní domu v Popovici(ch).
Zůstaneš mou přítelkyní drahou,
a až po letech vyjdeme si Prahou
a budeme vzpomínat
a dál se spolu smát.

ZUZANA SAdíLKOVá

Moje milá múzo, miliónová Mirko! Můžeš macešsky mizet mimo 
MC, marné. Miluju Mirku mavždy!

JOLANA KURZwEILOVá

Na základní škole jsme si slíbily, že se jednou, až budeme 
„velký holky“, vezmeme. A i když nám to nevyšlo a Vaškovi 
asi těžko můžu konkurovat, oslavíme letos třicet let. Třicet let 
humoru, pochopení, výletů, dovolených, zábavy, dlouhých 
telefonátů, lásky, energie, ohleduplnosti, velkých cílů,  
organizací tábora, času a mého nekonečného obdivu  
k Tobě, Miru. Mám tě moc ráda!

hANKA hEMERKOVá

Milá Mirečko,

zasílám ti pozdrav ze Žižkova. V tom shonu posledních let jsem 
úplně zapomněla na jednu důležitou zprávu. A tou je, že jsi 
bezkonkurenční vítězkou v letité soutěži SUPER DÁMA.  
V porotě zasedali Hanka, Pája, Honza, Vojta, Radim a já. 
Nikdo ze soutěžících nezískal tolik bodů jako Ty. Gratulujeme! 
Neumím vkládat smajlíky, tak Ti posílám jedno neviditelné 
virtuální rozesmáté srdce.  

TVOJE EVA P.

Mirka Černá 

4x foto: Kiki Rudišová
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Brepta je tu opět, aby vás nalákal na akce Nové Trojky! 
Tentokrát vás zve na oblíbený Rodinný pétanque turnaj, 
který se bude konat v neděli 24. května 2015 od 14.00 hodin 
v příjemném parku Rajská zahrada. Přijďte s celou rodinou 
poměřit síly v oblíbené hře původem ze sladké Francie. Kromě 
turnaje se můžete těšit na piknik, zábavu, divadlo a veskrze 
letní atmosféru, která vás naladí na prázdniny. Muži, přijďte 
též, protože opět budeme Chlapi friendly!
A je to tu zase – další, již dvanácté Narozeniny Nové Trojky, 
které oslavíme společně v pátek 19. června 2015 od 19.00 
hodin. Dobrovolníci, zaměstnanci, přátelé Nové Trojky, přijďte 
do Café Vítkov, budeme společně krotit šelmy!  

Váš Brepta 

Brepta představuje… Brepta představuje… 

PETRA VLášKOVá 
dobrovolnice a fotografka Nové  
Trojky, rázná a hovorná, šikovná  
a praktická, každou minutu k něčemu 
využije a jen tak se nenechá odradit, 
spolehlivá a zvědavá… Zkrátka naše 
Petra.

1. Na co, v co nebo čemu (komu) 
věříš? 
Věřím v dobro v lidech, kteří jsou 
kolem mě, i v sebe, v lásku, přátelství, 
upřímnost… V gravitaci a další fyzikální 
zákony. Nevěřím, že ze mě bude  
někdy spisovatelka.

2. Jaký je tvůj oblíbený moudrý citát?
Můj děda měl na papírku u zrcadla 
vystřižené takové motto, na které si 
občas, poslední dobou naštěstí dost 
málo, vzpomenu: „Nejhorší je srážka  
s blbcem.“ A protože moudrých citátů 
není nikdy dost, tak přidám jeden 
Senecův: „Nic nezabere zaneprázd-
něnému člověku tak málo času jako 
život sám. Naučit se žít je ze všeho 
nejobtížnější.“

3. Jakou historickou osobnost obdivu-
ješ (nejlépe pro její ctnosti)?
Asi už jsem dlouho s dětmi doma, takže 
mě nenapadá osobnost historická ani 
současná, ale obdivuji všechny své 
blízké, kteří to se mnou vydrží a obvykle 
jen tiše mlčí.

4. Řekni upřímně, co a komu tak trošič-
ku… nebo hodně závidíš?
Právě teď nejvíc závidím všem, kteří už 
zdolali Breptův dotazník.

5. Co nejvíc lehkomyslného jsi v životě 
provedla?
Vyskočila jsem z letadla. I když s padákem 
a s instruktorem v tandemu.

6. A co nejstatečnějšího?
Vyskočila jsem z letadla.

7. Co tě v posledním týdnu nejvíc 
naštvalo?
Nic mě nenapadá, což je dost pozitivní 
zjištění. Naštvat nebo spíš rozzlobit mě 

často dokáže náš malý Mates, hlavně 
když ne zrovna něžně projevuje svou 
lásku naší ještě menší Andulce. Ale ten 
si mě zas rychle dokáže udobřit.

8. Na co ve svém životě jsi nejvíc 
pyšná?
Na svou rodinu!

9. Jaké nezdravé, nemravně dobré 
jídlo nejvíc miluješ?
Rozhodně čokoládu.

10. Co bys dělala, kdybys měla za 
úkol prolenošit celý den?
Prolenošila bych celý den. Nejlépe ně-
jaký teplý jarní den, venku na zahradě, 
pod rozkvetlou višní, v pohodlném 
lehátku, s knížkou. 

šáRKA VLKOVá 
dobrovolnice Nové Trojky, chytrá  
a ochotná pomoci, tolerantní a čino-
rodá a do všeho zapálená, spolehlivá 
a rozvážná (považte, ani neřve na své 
vlastní děti!) a schopná vše vyřešit… 
Zkrátka naše šárka.

1. Na co, v co nebo čemu (komu) 
věříš? 
Věřím na intuici a občas na náhodu, 
ale potřebovala bych ještě nějakého 
andělíčka strážníčka, který by mě 
občas popostrčil, abych věřila víc  
i sobě.

2. Jaký je tvůj oblíbený moudrý citát?
Citáty jsem sbírala dříve a moc mě 
bavily, ale vede M. Monroe: „Tvé 
oblečení by mělo být dost přiléhavé, 
aby ukázalo, že jsi žena, ale dost volné, 
aby ukázalo, že jsi dáma.“

3. Jakou historickou osobnost obdivu-
ješ (nejlépe pro její ctnosti)?
Rakouskou císařovnu Sissi pro její odva-
hu jednak čelit své tchyni, která chtěla 
mít pod kontrolou výchovu jejích děti, 
a také pro její smysl a pevnou vůli držet 
si svou super postavu.

Nebo Alžbětu Woodvillovou – ačkoli 
byla z rodu Lancasterů, tak si vzala 
krále Eduarda V. z rodu Yorků a rodila 

mu děti jak na běžícím páse. I v době 
války dvou růží vždy stála po boku 
svého muže. Ten si ji vzal jako vdovu se 
dvěma dětmi, byla o pět let starší než 
on, ale klapalo jim to a ona se naučila 
těžit z intrik, které vládly na anglickém 
královském dvoře v 15. století… 
Šikovná ženská. 

4. Řekni upřímně, co a komu tak trošič-
ku… nebo hodně závidíš?
Nezávidím nikomu nic, a asi to ani  
neumím. Spíš mi vadí nespravedlnost  
a taková ta lidská hloupost, po-
výšenost, sobeckost a pokrytectví.

5. Co nejvíc lehkomyslného jsi v životě 
provedla?
Je to už asi jedenáct let, bylo to  
v pátek 13. Jela jsem služebním autem, 
na parkovišti jsem místo brzdy sešlápla 
plyn a vrazila do náklaďáku, co stál za 
mnou. Pak jsem si půjčila druhé služeb-
ní auto a při pokusu předjet zleva  
zdvižku (což je známá „ještěrka“) 
jsme se já a ještěrka srazily … Zkrátka, 
nabourala jsem dvě auta ve dvou 
dnech.

6. A co nejstatečnějšího?
Tahala jsem dvakrát svého ještě ne 
manžela z Mrtvého moře, když mu ta 
strašně slaná voda stříkla do očí a on 
tam plácal rukama a volal, že nic nevi-
dí… Nebo když jsem s egyptskou policií 
hledala ještě ne manžela po celém 
Karnaku ve dvě hodiny ráno (a on 
vysedával v cofee shopu a pokuřoval 
vodní dýmku).

7. Co tě v posledním týdnu nejvíc 
naštvalo?
Když jsem byla nemocná a žádné léky 
mi nepomáhaly. Když jedna „přechy-
tralá hlava“ nedokázala ocenit 
důvtip a pohotovost myšlenek mého 
2,5letého dítěte, které řekne svůj názor 
a velice pěkně to vysvětí. Dotyčná 
osoba to vzala osobně, cítila se dotče-
na a druhý den dceru při návštěvě ani 
nepozdravila, chodila kolem ní, jako 
by tam nebyla (grrrrr, až se mi naježily 
chlupy na zádech, tak mě to naštva-
lo).

8. Na co ve svém životě jsi nejvíc 
pyšná?
Na své krásné a zdravé dcerky a na to, 
že to se mnou ty moje holky vydrží.

Na to, že leccos zvládnu sama, že 
zastanu práci za několik lidi (a to  
i v zaměstnání) a ještě k tomu s grácií 
a s dobrou organizací (to zní asi 
samolibě).

Na to, že jsem přečetla 860 stránko-
vou knihu v anglickém originále za tři 
týdny. A taky na to, že jsem se dala na 
bootcamp light a uběhnu delší vzdále-
nost bez přestávky a baví mě to.

9. Jaké nezdravé, nemravně dobré 
jídlo nejvíc miluješ?
Ujížděla jsem na Raffaellu, mám ráda 
buchty a koláče a dortíky a grilované 
masíčko a domácí chleba s máslem.

10. Co bys dělala, kdybys měla za 
úkol prolenošit celý den?
Ráno bych spala minimálně do 10.30, 
z pyžama bych se převlíkla až od-
poledne, někdo by mi uvařil výborný 
oběd a já bych si v klidu četla časopis 
nebo knihu. Pak bych se koukla na 
nějaký hezky film, šla se projít nebo  
v klidu nakoupit a nechala se hýčkat 
nicneděláním a bezstarostností. Ach! 

MARIE hAVLENOVá
Recepční, provozní a podpora týmu 
Nové Trojky, distingovaná dáma  
v černobílém outfitu, vtipná a chytrá, 
s nadhledem a životními zkušenostmi, 
působící racionálně a drsně, leč  
ve skutečnosti duše alternativní… 
Zkrátka naše Maruška.

1. Na co, v co nebo čemu (komu) 
věříš?
Věřím tomu, že lidé jsou spíš dobří, 
ale někdy dělají špatné věci. Je to 
snad proto, že jim nikdo nevysvětlil, 
co je špatné a proč. Je to velmi těžké 

posoudit. V dávných dobách bylo 
dobré upalovat čarodějnice a dnes 
se na to díváme jako na velmi špatné 
a obráceně. Kdyby někdo z těch 
dávných dob viděl, co děláme a po- 
važujeme za dobré, také by se možná 
zhrozil. Ve jménu víry se tak vlastně 
děje dodnes. No a pak věřím sobě  
a mám na paměti, že pomocnou ruku 
mám na svém rameni.

2. Jaký je tvůj oblíbený moudrý citát?
Je jich hodně, ale napadá mě spíš 
jeden milý a úsměvný od Oscara 
Wilda: Člověk má být stále zamilován, 
to je důvod, proč se nemá vdávat (je 
tam správně ženit, ale takhle jsem si ho 
upravila já).

3. Jakou historickou osobnost obdivu-
ješ (nejlépe pro její ctnosti)?
Já jich obdivuji hodně, ale Brepta tolik 
stránek nemá. Obdivuji je pro to, co 
postavili, namalovali, vymysleli, pro 
skladby, které složili, pro to, co napsali 
nebo udělali dobrého pro lidstvo…, 
ale nevím, jestli to byli cnostní lidé. 
Neznala jsem je a ani si neberu právo 
posuzovat, kdo je cnostný a kdo ne.

4. Řekni upřímně, co a komu tak trošič-
ku… nebo hodně závidíš?
Myslím si o sobě, že rozhodně nejsem 
závistivá. Je to asi špatně, protože jsem 
někde četla, že závist může posunout 
člověka dál… také to chci dokázat, 
také to chci mít… Spíš bych ale řekla, 
že závist není dobrá vlastnost. Ale 
přece jenom něco: trochu závidím 
mladým lidem možnosti, které dnes 
mají a které my jsme neměli. Jenže kdo 
ví, jak bychom je využili.

5. Co nejvíc lehkomyslného jsi v životě 
provedla?
No toho by asi bylo hodně… Za svou 
největší lehkomyslnost asi považuji to, 
že mateřskou dovolenou měsíc před 
narozením svého staršího synka jsem 
využila k tomu, že jsem denně jezdila 
na své nové motorce… Co k tomu 

dodat… Naštěstí jsme oba přežili ve 
zdraví.

6. A co nejstatečnějšího?
Považuji se za vcelku statečnou ženu, 
ale musím říct, že někdy má statečnost 
hraničila spíš s „blbostí“. Škoda, že je 
to už dávno. Jinak možná první seskok 
padákem, ale pak jich bylo ještě víc.

7. Co tě v posledním týdnu nejvíc 
naštvalo?
K naštvání je spousta věcí, takže 
už léta jsem imunní a málo co mě 
naštve… Tím, že se naštvu, nic ne-
změním, spíš si ublížím sobě, tak proč 
bych to dělala. Lidé dělají různé věci, 
ty špatné se jim většinou vrátí odjinud, 
spíš je mi jich líto, že musí „sami se 
sebou žít“. Musím ale říct, že někteří 
naši politici to zvládnou i tak. 

8. Na co ve svém životě jsi nejvíc 
pyšná?
Pyšná? No, jsem matka, takže na své 
dva synky. No a pak už nevím… Třeba 
když se mi něco povede udělat, vyro-
bit, opravit… Nedá se říct, že pyšná, 
spíš takový prima pocit.

9. Jaké nezdravé, nemravně dobré 
jídlo nejvíc miluješ?
To jsou otázky – nemravně dobré 
jídlo… Mám ráda sladká jídla a zákusky 
a smažená jídla a tak. Snažím se to 
omezovat, ale marně, je to silnější než 
já. A pak že jsem statečná. Ale mám 
ráda své slabé stránky, hlavně že jsou 
se šlehačkou nebo s tatarkou.

10. Co bys dělala, kdybys měla za 
úkol prolenošit celý den?
To je hezká otázka. Já jsem už ve věku, 
kdy si mohu dovolit prolenošit den,  
už mi nic neuteče, a občas to i dělám. 
A co dělám: ani vlastně nevím, den 
příjemně uteče a já jsem tak od-
počatá, že nemohu usnout.  

Jolana Kurzweiová

Breptův dotazník 

Breptova pozvánka 

Brepta zve...

3x foto: archiv N3

Ilustrační foto
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CTNOST

Dnešní večer se pomalu přehupuje do noci, výseče dne, 
kterou mám snad nejraději. Mohu být na chvíli jen sama 
se sebou, mohu mlčet, přemýšlet, vnímat jen zvuky ztichlé 
domácnosti…

A teď vidím sebe a svůj dnešní den. Vědomě jsem si zvolila, 
že budu svou nejstarší dceru provázet nástrahami základní 
školy, jež je trochu nad rámec jejích možností. Zvolila jsem 
cestu poznání, které může vést k moudrosti, té nejvyšší ctnosti. 
Každý den se vynoří oblast lidského poznání, která je jí zcela 
vzdálená, pro ni neuchopitelná, nepřeložitelná.  
I zasedneme spolu a já vytvářím tlumočníka mezi světem  
dějepisu, zeměpisu, přírodopisu a čehokolivpisu. Hodiny  
a hodiny žongluji se slovy i obrazy, abych jí zprostředkovala 
svět tak nekonečně vzdálený a abych stále narážela na hrad-
bu nepochopení. I zlobím se, neovládám hněv a vztek. Ta 
hora energie a času je nevratná. Dnes to byl Jiří z Poděbrad. 
Měla jsem na chvíli pocit, že jsme ho pokořili, ale ouha. Zařadil 
se na seznam neuchopitelné matérie. Každopádně já jsem si 
osobně prožila sílu úžasu nad tím, jak moudrý a ctnostný to byl 
panovník, jak moc se vymykal své době a jak obtížné to měl.

Každý den podnikáme pokorně pouť za poznáním. Málokdy 
sklízíme nějaké ovoce v podobě lepších známek. Ale pokud 
nic, tak Hanka vyniká další vysoce hodnocenou ctností  
– a tou je statečnost. Čelí realitě vzdělávání, které ji udolává, 

s obdivuhodnou výdrží. Čelí své umanuté matce, která jí nedá 
vydechnout.

Ctnost je schopnost nepodléhat slabosti. Ctnost je vědomá 
volba. To, co chápu já, začíná chápat i moje dcera, která to 
nemá vůbec jednoduché. Šlape klopýtavě cestou, kterou jiní 
lehce proběhnou. A ona se nezlobí. Díky ní si uvědomuji, co 
znamená slovo pokora.

NEŘEST

Už je noc. Všichni mí nejmilejší spí a mně se nechce…

Chtěla bych prožít jeden neřestný víkend. Vyvázala bych se 
ze všech pravidel, ze všeho počestného a vystřelila bych se 
do stratosféry. Snědla bych asi 4 kila čokolády, vypila 4 litry 
vína (nebo10 litrů piva), ležela bych celou dobu v obrovské 
posteli, přečetla bych 5 knih, neumyla bych ani lžičku od 
kafe, spala bych průběžně tak, jak by mě alkohol udolával,  
a snila bych o všem neřestném, co jsem ještě nezmínila.  
A byla bych úplně sama.

Když jsem byla malá, existovala v mém životě jediná neřest  
a tou byly sladkosti. Mám vzpomínky provázané s chutí do-
brůtek, které po letech dokážu nostalgicky vyjmenovat…  
k pobavení mých rodičů. To klíčové se odehrálo s bonparem 
či karamelou v puse. Pamatuji si dovolené podle jednotlivých 
pytlíčků bonbónů, tabulek čokolád, nedej bože absence 
čehokoliv s cukrem.

Dospělost mi přinesla poznání cukru kvašeného a musím 
přiznat, že to také není špatné. Chvíli to trvalo, ale nakonec 
jsem se našla v sekci pivařů. Víno je fajn, ale orosená černá 
dvanáctka moc nemá konkurenci.

Co však považuji za nejsladší podléhání, je spánek. Pro mne 
to není ztracený čas, je to rozkoš. Denně prožívám muka, 
když se musím probudit. Dokázala bych spát celý den. 
Co – dva dny.

Neřest je slabost. Je to hříšný požitek, kterého se nechceme 
vzdát. Pokud naše neřesti neubližují jiným, mějme je rádi. 
Protože nemusí být vůbec špatné.  

Eva Procházková 
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Vážení čtenáři, nakládejte prosím s Breptou ekologicky. Pokud jste už dočetli, možná najdete někoho, kdo se vašeho Brepty rád zmocní. A pokud vás 
náhodou sedmnácté číslo nudí, odložte ho prosím do tříděného odpadu. 
Autoři své články píší bez nároku na honorář. Předem děkujeme za vaše dobrovolné příspěvky na Breptu do breptovské kasičky. Předchozí čísla najdete  
na webu www.nova-trojka.cz v sekci „ke stažení“. 
Vaše e-maily očekáváme na adrese brepta@nova-trojka.cz. 
Těšíme se s vámi na breptovskou počtenou i na podzim 2015! 

Můj favorit v oblasti ctností je pokora. Dříve bych asi napsala 
něco úplně jiného, ale s postupujícím věkem mi tato vlastnost 
přijde naprosto zásadní. Pokorný by měl být každý nejen ke 
svému životu a zdraví, ale i k životům ostatních. Nechat žít, 
nesoudit, uznat právo dělat věci po svém a nemyslet si, že jen 
já žiju a dělám věci správně. Zdá se to jednoduché, ale není…

Vážím si také nadmíru upřímnosti. Lidí, kteří říkají, co si myslí,  
a říkají to skutečně těm, kterým je to určeno. Nikoliv urážlivě či 
hrubě, ale otevřeně. A to je snad ještě těžší…

Mojí nejoblíbenější neřestí je jednoznačně jistá životní leh-
komyslnost. Lidé, kteří žijí s lehkostí, jsou většinou skvělými 
společníky a je fajn mít je kolem sebe. Asi se s nimi obtížně žije 
natrvalo, ale trávit s nimi přátelský čas je povznášející! Protože 
je s nimi tak dobře, dokážete jim odpustit, že přijdou na rande 
pokaždé pozdě, i to, že flirtují s vaším protějškem.

EdITA JANEčKOVá

Doporučuji každému, kdo chce žít vyrovnán se svými neřest-
mi, stát se milovníkem a chovatelem koček. Tváří v tvář těm 
půvabným stvořením se naučíte považovat neřesti za roz-
tomilé ctnosti. Lze snad kočkám u plné misky vyčítat obžerství, 
kocourům smilstvo a oběma kočičím pohlavím krádeže šunky? 
Jsou snad kočky, soustavně pečující o svůj kožíšek a stavící se 
do fotogenických póz, marnivé? Je možné jejich celodenní 
pospávání na sluníčku a válení se na čerstvě vypraném prádle 
považovat za lenost? Adoptujte kočku, nasaďte si ji do bytu, 
vezměte si z ní příklad a užívejte si svých neřestí s kočičí grácií  
a půvabem.

JOLANA KURZwEILOVá

V hlavní roli… přiměřenost
Ideální Muž (kterému se naši partneři více či méně blíží) je 
přiměřeným průnikem ctností a jejich protikladů.
Toužíme po muži zdrženlivém, ale jeho (občasná) zvrhlost nám 
(občas) imponuje.

Jak úžasné je mít po boku člověka velkorysého a na majetku 
nelpícího! Ale co si počít v situacích, kdy půjčí peníze každému 
dobrému kamarádovi, který ho o to požádá?!
Děláme si starosti o muže nenasytného, který spořádá a vypije, 
co mu zrovna pod ruku přijde. Ale která z nás chce vařit muži 
umírněnému a střídmému?!

Naše životní láska musí být přiměřeně shovívavá a trpělivá. 
Ale potlačovat hněv a vztek je přece tolik škodlivé a často 
neupřímné!

Uvědomovat si vlastní nedokonalost je jistě důležitou ctností, 
ale čeho je moc, toho je i v tomto případě příliš! Mít rád sám 
sebe do určité míry vůbec nevadí.

Od žárlivce raději rychle ruce pryč! Jenže naprostá absence 
této neřesti nás dokáže velmi znepokojit!

No, a na závěr bych snad zdůraznila, že radostněji se nám žije  
s mužem pracovitým a činorodým (když to nepřehání) než  
s mužem neochotným a líným (když to přehání).

MARKéTA VOKROUhLíKOVá

Oblíbená neřest – ráda koukám na chlapy. Vždycky jsem ráda 
pozorovala lidi, muže zejména. Někdy to kamufluju, že je  
to profesionální deformace spojená s mou původní profesí  
fyzioterapeuta, ale zřejmě to nebude tak docela pravda.

Oblíbená ctnost – velkorysost. Člověk by měl být velkorysý.

ZUZANA SAdíLKOVá

hříšně dobrý divadelní tip: Jak kohouti obarvili svět 
Hodinové svižné představení na motivy undergroundových 
autorů. Celá rodina se bude bavit. Uvidíte Moniku Načevu. 
Zavzpomínáte na samizdatový časopis Vokno nebo Magora 
– Ivana Martina Jirouse. A ještě poučíte děti, jaké to bylo za 
socialismu. Underground dětem! V divadle Minor.

MíLA KRAMNá 

Foto: archiv rodiny Procházků

Breptův fejeton Breptův kaleidoskop 

Co je největším hříšným požitkem trojkových dětí?

Autorka: Kiki Rudišová

Brepta pro dětské čtenáře

Ctnosti a neřesti ...
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Brepta v obrazech

Ctnosti jsou… 

STATEČNÁ bitva chlapců s neznámou příšerou na příměstském táboře 

Oběť nejvyšší – není tekutina ve sklenici závadná?  
Role ochutnavače se STATEČNĚ zhostil pan V.J. 

Neznámý hrdina padl, ale jako pravověrný člen 
STATEČNÝCH účastníků BCN3 pokračoval ve výstupu  
na horský štít… 

Příšera odhalena aneb přítomnost muže na Ba-
tolátkách jako neoddiskutovatelná STATEČNOST 

Přežije? Vlastní žena (E.J.) sleduje sebeobětování svého muže  
ve prospěch celku a mlčí – zjevná STATEČNOST 

… kde, zotaviv se, STATEČNĚ snášel spoluúčast pěvců  
bez hudebního sluchu na večerním potlachu 

6x foto: archiv N3

Prostě nudné. Lépe řečeno – nedostižné, hvězdně vzdálené, 
reálně neexistující. No řekněte, kdo z nás si troufne říct, že je 
moudrý, pilný, či dokonce spravedlivý. Na rozdíl od krásných 
neřestí (obžerství, lenost, smilstvo…), ke kterým se vesele 
hlásíme.

Ovšem!

U nás v Nové Trojce se přece jen nějaká ta ctnost najde. 
Zatím jedna. Ale – první vlaštovka přece jen to jaro přivolat 
může. Přesvědčte se sami! 


