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Breptův editorial

Brepta v říši módy

... a mě baví ji hrát! Jako správná intelektuálka 
bych samozřejmě měla prohlásit, že módní trendy 
jsou povrchní záležitost a to, co mají lidé na sobě,  
absolutně není důležité. Já však tento názor ne-
sdílím. Ze způsobu oblékání se dá o člověku zjistit 
opravdu hodně. Jaké má povolání, jak je kreativní, 
jak chce být vnímán okolím nebo jak se zrovna cítí. 
A v neposlední řadě, jestli má vkus a cit pro věc ☺. 

Přiznávám bez mučení, že mojí oblíbenou zábavou je sle-
dovat, co mají lidé v tramvaji a na ulici na sobě. Převtělím 
se v přísnou Františku a v duchu hodnotím jednotlivé kreace  
a přiděluji známky. Nekompromisně strhávám body za špat-
né boty, nevhodné punčochy či nesoudnost. A naopak se 
nechávám inspirovat povedenými kombinacemi, které pak  
s velkým potěšením zařazuji do svého šatníku. 

Své vášni se oddávám také při cestování. Kromě památek 
a architektury pozoruji lidi na ulicích. Třeba Italové jsou až 
úsměvně styloví v každém okamžiku. I kdyby neměli co jíst, 
stejně mají značkovou kabelku nebo boty. Berlíňané jsou zase 
naprosto svobodní, odvážní a na hony vzdálení uniformitě. Je 
radost dívat se, jak každá mladá dáma vypadá jinak než ty 
ostatní. Má svůj styl… 

A to je dle mého skromného názoru jádro pudla - najít svůj styl. 
Někdo se s ním narodí, u někoho to může být cesta dlouhá 
a lopotná. Já jsem se musela kupříkladu přenést přes divoká 
období mladických výstředností, výrazných barev, krátkých 
sukní, volánů a výrazných náušnic. Dobové fotografie jsou mi 
důkazem a trvalým mementem. Až po čase (a po řadě po-

kusů a omylů) jsem zjistila, že mým mottem musí být jednodu-
chost. Tak se cítím nejlépe a jsem to opravdu já. Žádné velké 

kombinace barev, komplikované vzory či 
střihy, kytičky, volánky, šperky. Stejně tak 
tíhnu k čistému designu věcí, které mě ob- 
klopují třeba doma. Není to ale tak, že bych 
odsuzovala to ostatní a jiné. V barokním 
kostele upřímně žasnu nad záplavou zlata, 
ozdob a tvarů. Spočinutí a zklidnění však 
spíše najdu v gotickém chrámu. A když si 
v duchu vybírám dům svých snů, světe, div 
se, vždy nakonec zvítězí ten funkcionalis-
tický. Tak to mám v životě já. 

A co vy, milí čtenáři Brepty? Sledujete 
módní trendy? Zajímá vás, jak jsou na tom  
s módou lidé v Trojce? Jestli máte svůj 
styl, na to se ptát nemusím. Pokud čtete  
Breptu, není pochyb ☺! 

Vaše říďa 

MÓDA JE HRA… 

Foto: Archiv rodiny Drdlových
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Brepta představuje… 

Martina KusáKová  
– leKtorKa 
Martinu známe jako usměvavou  
a pozitivní ženu vlídnou k dětem  
a jako gejzír skvělých nápadů. Vede 
klienty opěvovaný program Čárytužka, 
výtvarný ateliér pro rodiče s dětmi. 

1. Co tě na výtvarné práci nejvíc baví?
Malování a výtvarný projev vůbec je 
pro mne velmi rozvíjející, osvobozující, 
uvolňující a dokonce i léčebný. Je na 
něm krásné i to, že nemusí jít o žádné 
umělecké dílo, přesto posiluje a rozvíjí 
pozitivní emoce, pro svou jednodu-
chost a uchopitelnost je to výborný 
nástroj na cestě ke spokojenému  
a vyrovnanému životu. Při ponoření se 
do kresby cítím psychickou pohodu, 
která mne a ty, které vedu, sytí energií, 
eliminuje strach a stres. A vést k tvořivé 
činnosti již malé děti je báječné.

2. Tvoje hlavní zaměstnání je ale ještě 
něco jiného, prozraď nám, co to je  
a co tě na něm nejvíc těší a přitahuje?
Pracuji jako arteterapeutka a lektorka 
psychologie a psychoterapie. Mám 
akreditované kurzy arteterapie, což je 
nádherná cesta k uvolnění, relaxaci  
a sebepoznání. Pracuji hlavně s pra-
covníky v pomáhajících profesích,  
kteří hodně myslí na druhé, ale sami 
pak mohou lehce spadnout do syn-
dromu vyhoření. Používám tzv. intuitivní 
kresbu, při které není nutný výtvarný 
talent. K malování za pomocí tzv.  
artefiletiky vedu také studenty.

3. Když se blíží víkend, na co se těšíš? 
Jak si ho užiješ?
Na víkend se těším moc. Každý je jiný. 
Někdy jezdíme se synem na závody. 
Někdy jezdíme po návštěvách a tro-
chu sportujeme. Někdy se věnuji jenom 
sobě a vyrážím sama za vzděláním  
v psychoterapeutickém výcviku. 
Někdy pracuji s rodinou na zahradě 

nebo na chalupě. Nejraději ze všeho 
však mám společné výlety. Procházky 
přírodou a poznávání nových míst je 
pro mě obraz ideálního víkendu.

4. Máš nějaké oblíbené oblečení, 
boty, zkrátka outfit? 
Mám ráda spíše sportovní outfit. Čím 
jsem starší, tím méně nad oblečením 
přemýšlím. Ale když se mě teď tak 
ptáš, tak si říkám, že asi zase začnu...

5. Která kniha je tvá oblíbená tak moc, 
že ji můžeš číst stále znova?
Mám několik knih, ke kterým se občas 
vracím, třeba jenom ve vzpomínkách. 
Knihu Žítkovské Bohyně od Kateřiny 
Tučkové už jsem přečetla třikrát 
a pokaždé našla něco nového. 
Náhodný byl návrat ke Kytici od  
K. J. Erbena, díky synově povinné 
četbě. Bylo to úžasné a já se nemohla 
od knihy odtrhnout. Syn však nadšený 
nebyl a vinou Záhořova lože dostal za 
tři ☺…

6. Jakou hudbu ráda posloucháš?
Nejsem vyhraněná posluchačka 
konkrétního hudebního směru. Se syny 
jsme si teď oblíbili písničkáře Thoma 
Artwaye. S manželem se rádi vracíme 
k Pink Floyd nebo k The Rolling Stones. 
S kamarádkou nebo se svojí mamkou 
si občas zajdu na koncert klasiky. Když 
se sejde parta přátel, je fajn kytara a 
zpěv. Pokud jsem sama, asi nejčastěji 
sáhnu po Kryštofech,  
u kterých mě baví Krajčovy texty… 
Například když se nedaří, tak si  
s trochou ironie a nadsázky ráda na-
hlas zařvu s sebou „Malý princ zmizel, 
z Tracyho tygra zůstal stín, Mauglí má 
krize, Pú má splín, jsme zkrátka trochu 
zvláštní tým...“ ☺

7. A co sport, co je tvoje parketa?
Jako malá holka jsem závodně 
běhala. No, opravdu! ☺ A právě teď 
jsme se se sousedkou rozhodly, že 
budeme chodit běhat. Chodíme třikrát 
v týdnu, běháme 5 km a už se těším 
na výsledek ☺ Zatím je to báječné. 
Zeptej se za měsíc. Také jsem holka 
z hor, takže miluji lyžování, a to i když 
prší, sněží, duje vichr. Když jsem v zimě 
u rodičů, musím na lyže. Ta atmosféra 
zimy a lyží je jedna z nejkrásnějších 
vzpomínek na dětství.

8. Co by sis koupila, kdybys za dva 
dny musela utratit řekněme… dvě stě 
tisíc?
Těsně před minulými Vánoci přišel 
manžel s trochu bláznivým n nápadem 
– místo šíleného nakupování a uklízení 
se věnovat sami sobě a cestování.
Slovo dalo slovo a my byli ve vzduchu 
směr HongKong. Bylo to nejnádher- 

nější vánoční usebrání s rodinou, jaké 
jsem kdy zažila. Byli jsme všichni pořád 
spolu, stále jsme si povídali a sdíleli 
společně úžasné zážitky, které nebyly 
povrchní, ale opravdu hluboké. Proto 
bych všechny větší peníze, které by 
nebyly nutné pro novou střechu nebo 
kotel, určitě zase investovala do po-
dobné cesty.

9. Co bys řekla svým dětem, kdybys 
jim měla dát jednu (no, třeba i dvě) 
nejzásadnější rady do života?
Právě o minulých Vánocích jsme se  
s rodinou setkávali s moudrostí jiné 
kultury a hodně si o ní povídali. Místní 
obyvatelé žijí tak, aby celý život rozví-
jeli šest dokonalostí pro dobro všech 
bytostí. Náplní jejich životů je jedna 
cesta – štědrost, mravnost, trpělivost, 
horlivost, moudrost a meditace.  
Pokud ovšem nevidí, že jsou tyto 
dokonalosti jejich vlastní podstatou, 
jsou přesvědčeni, že dochází  
k zatemnění mysli – strachem,  
hněvem, chamtivostí a zmatkem.
A vlastně tam jsem svým synům řekla, 
že se s touto filosofií plně ztotožňuji  
a byla bych ráda, kdyby ji i oni měli 
celý život na paměti.

 Petra KuPKová 
– finAnČní úČeTní
Petru známe jako sportovkyni, mi-
lovnici květin, floristku, velmi zručnou 
a šikovnou ženu, nápaditou lektorku 
Batolátek a Mrňousků.

1. Co tě na práci pro Trojku, tedy práci 
pro mnohé z nás takřka nezvladatelné, 
nejvíc baví?
Před pár lety by mě ani ve snu 
nenapadlo, že bych něco takového 
někdy mohla dělat. Já, kreativec... 
Ale dostala jsem příležitost a je to pro 
mě obrovská výzva. A to mě na tom 
vlastně baví.

Na návštěvě u našich lektorů
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2. Tvoje hlavní zaměstnání je ale ještě 
něco jiného, prozraď nám, co to je  
a co tě na něm nejvíc těší a přitahuje?
V lednu 2015 se na mě usmálo štěstí 
a začala jsem pracovat ve filmové 
produkci Radima Procházky. Trojkovým 
nemusím představovat ☺. Odhalování 
filmového zákulisí je pro mě velmi  
zajímavé, zábavné, kreativní, rozšiřuju  
si neustále obzory a zkrátka je to pro 
mě práce snů.

3. Když se blíží víkend, na co se těšíš? 
Jak si ho užiješ?
S rodinou či přáteli v přírodě, na kole, 
běžkách, výletech… Ale přiznám se, že 
jednou za čas na mě padne vysloveně 
lenora a o víkendu nechci dělat vůbec 
nic. ☺

4. Jaké je tvé oblíbené jídlo? Vaříš 
ráda?
Jéjej, těch je, ale jedním slovem italská 
kuchyně, a ráda!

5. Jakou hudbu ráda posloucháš?
Teď jsem objevila Marcuse Millera - 
jazz, jinak ZAZ, James Brown, hudbu 
Morriconeho, Annu K., Kašpárka  
v rohlíku.

6. A co sport, co je tvoje parketa?
Teď pilates, kolo, lezení, ...

7. Co by sis koupila, kdybys za dva 
dny musela utratit řekněme… dvě stě 
tisíc?
Letenky někam daleko.

8. Co bys řekla svým dětem, kdybys 
jim měla dát jednu (no, i třeba dvě) 
nejzásadnější rady do života?
Buď optimista a nikdy neříkej nikdy!

LuCie Černá – LeKTorKA 
Lucii známe jako hudebnici s bá-
ječnými nápady, trpělivou a klidnou 
tak krásně, že z ní děti na kroužku 
skoro nemohou spustit oči. i jí jsme  
se zeptali:

1. Co tě na práci s dětmi a muzikou 
nejvíc baví?
Na dětech mě při muzice nejvíc baví 
jejich spontaneita – z ní totiž pramení 
spousta dobrých nápadů. Připravím si 
pro děti konkrétní aktivitu, ale dopředu 
není nikdy stoprocentně jasné, jak 
vlastně bude probíhat. Teprve až při 
aktivitě samotné společně s dětmi 
zjistíme, zda nás baví, zda nás něco 
učí a zda je reálné ji tímto způsobem 
dělat. Z reakcí dětí se vlastně učím  
nejvíce a jejich nápady mě pak  
inspirují pro další práci s nimi.

2. Tvoje hlavní zaměstnání je ale ještě 
něco jiného, prozraď nám, co to je  
a co tě na něm nejvíc těší a přitahuje?
Již pár let pracuji v Ústavu experi-
mentální botaniky AV ČR jako odborná 
asistentka v laboratoři reprodukce 
rostlin, kde se s kolegy zabýváme 
studiem genů řídících kvetení rostlin. 
Už odmalička mě kytky a potažmo 
příroda zajímaly a z povahy jsem 
člověk všímavý a zkoumavý, takže 
„něco zkoumat“ mě vždycky hodně 
bavilo. Být součástí vědeckého týmu 
a projít celým procesem od prvotních 
experimentů až po zajímavý objev mě 
na této práci přitahuje nejvíc.

3. Když se blíží víkend, na co se těšíš? 
Jak si ho užiješ?
Když mám volný víkend, nejraději ho 
trávím venku v přírodě. Tam si totiž 
nejvíce odpočinu. Mám ráda pohyb, 
takže nasednout na kolo nebo hodit 
krosnu na záda a vyrazit na nějaký 
výšlap je pro mě ideální volbou.

4. Máš nějaké oblíbené oblečení, 
boty, zkrátka outfit? 
Oblečení nosím především pohodlné. 
Nejčastěji mě uvidíte v džínách, tričku 
a keckách. Dobře se cítím v out- 
doorovém oblečení – miluju trekové 
boty na nohách! Místo sady kabelek  
u mě ve skříni najdete sadu batohů 
(nejoblíbenějším doplňkem je samo- 
zřejmě krosna ☺). Ale z elegantní 
módy mám ráda šátky, těch mám 
doma opravdu hodně.

5. Která kniha je tvá oblíbená tak moc, 
že ji můžeš číst stále znova?
Nikdy jsem nebyla kdovíjaký čtenář, 
takže mě teď nenapadá knížka, 
kterou bych četla několikrát za sebou. 
Vybavuji si ale jednu, kterou jsem četla 
v dětství a po letech jsem ji přečetla 
znovu. Je to Poselství od protinožců od 
Marlo Morganové. Miluju knížky  
(a mám to tak i u filmů), které vás  
„donutí“ nad věcmi, které se kolem 
nás v životě dějí, přemýšlet. A tohle je 
právě jedna z nich. Asi si ji v létě do 
nějakého batůžku zase nabalím ☺!

6. Jakou hudbu ráda posloucháš?
Poslouchám jakoukoliv hudbu – mám 
ráda hudbu klasickou, ale i populární. 

Přitahuje mě hudba sedmdesátých let, 
takže ráda poslouchám kapely, které 
v této době vznikaly (Led Zeppelin,  
The Doors, Pink Floyd apod.). Když chci 
z hudby cítit energii, pustím si rock. 
Když si chci odpočinout nebo v klidu 
pracovat, poslouchám něco „mírněj-
šího“ (kde zní jen zpěv a kytara/klavír). 
Na opuštěný ostrov bych si vzala  
s sebou hudbu Josého Gonzálese.

7. A co sport, co je tvoje parketa?
Mám ráda cyklistiku a nejvíc mě baví 
vysokohorská turistika, tzn. túry, nejlépe 
několikadenní. A občas si v Alpách 
prolézt nějakou tu ferratu.

8. Co by sis koupila, kdybys za dva 
dny musela utratit řekněme… dvě stě 
tisíc?
Myslím, že bych dokázala vykoupit 
nějaké hudebniny. NUTNĚ potřebuji 
country kytaru, taky tenorovou kytaru, 
elektrickou kytaru, trochu lepší digitální 
piano, lyru, velkou kalimbu, pentato- 
nickou flétnu, koncovku (fujarku)…  
No už jsem tu částku asi přesáhla,  
že? ☺

9. Co bys řekla svým dětem, kdybys 
jim měla dát jednu (no, i třeba dvě) 
nejzásadnější rady do života?
Že je dobré se v životě rozhodovat 
srdcem a ne hlavou. A taky se nevzdá-
vat, protože vše je v životě možné.

Moc děkuju všem vyzpovídaným 
holkám a těším se v Trojce 
na viděnou! 

JK
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Jak se žije s … 

Můj muž má k módě i módním trendům veskrze 
kladný vztah. Rád obléká kvalitní anglické košile, 
potrpí si na perfektně vyčištěné kožené boty, 
má přehled o zásadních módních značkách. 
Dokonce, když spolu jdeme do společnosti, zjišťuje, 
co si beru na sebe já, aby se se mnou mohl  
sladit. Potud je to sen všech manželek toužících  
po voňavém a upraveném muži… 

Můj muž má však i naprosto pevné a neotřesitelné zásady…

Za prvé: nákup oblečení se může odehrávat pouze jedenkrát 
za rok a nesmí trvat déle než 10 minut.
 

Za druhé: žádný kus oblečení nesmí stát více než 500 korun, 
žádný pár bot více než 1000 korun.

Za třetí: osvědčené kousky je nutné nosit stále dokola, až do 
roztrhání.

Za čtvrté: žádná součást outfitu nesmí za žádných okolností 
působit „buznovsky“. Naprosto nepřípustné jsou vypasované 
košile, úzké džíny, šátky, pánské kabelky, šperky, běžecké 
kalhoty, gel do vlasů.

Za páté: šatník musí být úsporný, aby se celý vešel do jedné 
úzké skříně.

Tak, dámy, chcete ho??? 
Edita Janečková

Mému muži je jedno, co nosí. Pokud je to 
pohodlné a cenově vyhovující (jako například 
boty od Vietnamce), vezme na sebe spokojeně 
cokoliv. Díky svým tchánům, kteří jej o Vánocích  
a narozeninách zásobují novými, kvalitními kousky, 
bývá oblečen celkem slušně. Pravda, kalhot 
„vorvaňů“ se odmítá zbavit, dokud jsou alespoň 
trochu funkční, a mezi jeho oblíbené oděvy patří 
velký zelený kabát s kapucí. Kalhoty i kabát 
jsou poměrně luxusní značky, přesto, ve spojení 
s šedivým vousem a nestandardně posazenou 
čapkou, mohou zapůsobit specifickým dojmem. 

Bylo to v zimě, když jsme šli z vinárničky poblíž Anděla okolo 
místních bezdomovců. Ti, spatřivše mého zarostlého muže 
v řečeném kabátě, nezaváhali a radostně jej zdravili. Ano, 
poznali spřízněnou duši, kamaráda, souputníka! A kamarád? 

Potěšeně pozdrav opětoval a chlapci pak na sebe ještě chvíli 
mávali. Alespoň zůstane stranou zájmu lepých čtyřicátnic, 
říkala jsem si. Ale ouha!

Nedávno můj utajený bezdomovec přinesl bílé polosuché, 
které chutná víc mně. Ajaj, copak, ptám se? Ušetřil jsem nám 
spoustu peněz, pravil. Koukej! A kdovíodkud vytáhl obrovský, 
černý, dvoudílný oblek. Parádní oblek na motorku. Co to stá-
lo, ptám se. Je to moc kvalitní, zněla odpověď. Je to Goretex! 
A dvojitá vrstva! No kolik? Málo, polovic než nový! A je skoro 
nenošený, to víš, nový bych si nekoupil… Vítězoslavně mi 
dává potěžkat tu obří věc a mně dochází, že o pěti tisících  
se tu nebavíme… 

Ano, mému muži je fuk, co má na sobě a kde to získá. S jedi-
nou výjimkou. Když jde o motorku, svůj skoro metr devadesát 
rozhodně neošidí. A co. Sluší mu to moc. A aspoň se bude líbit 
lepým čtyřicátnicím… 

Jolča Kurzweillován

Svého muže jsem poznala před osmnácti lety  
a byla jsem okouzlena vším: humorem, inteligencí, 
vlídností a oblečením. Když jsem ho poznala, nosil 
manšestrové kalhoty a jednobarevné svetry  
– vše v barvách tmavě zelené a hnědé… Působilo 
to na mě bezpečně, protože i já jsem se halila  
do teplých barev podzimu a klidné noci….  
Takže se nám často stávalo, že se nám některé 
kusy popletly…

Časem jsem – posílená o další zkušenosti – začala experimen-
tovat s barvami. A abych v tom nebyla sama, navezla jsem 
do experimentu i svého muže. Ale ouha… Červené tričko se 
propadalo v šuplíku stále hlouběji a hlouběji a světle modrá 
košile se ztratila pod vrstvou hnědých a zelených favoritů… 
Ve volných chvílích jsem potají chodila a barevné kousky 
vytahovala na světlo, ale můj muž se držel tvrdě svého. 

Až jednou došlo na světle modrý svetr… Jiný tam už zkrátka 
nebyl. Můj muž na něj kouknul se skepsí v koutku oka, rozbalil 
si ho na gauči, nedůvěřivě přešlapoval, šel se podívat do koše 
se špinavým prádlem, zda by náhodou nějaký ten kousek 
přece jen ještě nezvládl jeden den… Mnul si bradu, vzdychal. 

Nakonec si ho oblékl a mohli jsme vyrazit. Byl na nás pěkný 
pohled: já spokojeně pokukovala po modrém svetru, můj muž 
byl nesvůj z té „křiklavé“ barvy. Dorazili jsme na místo určení 
a některé přítomné dámy modrý svetr mému muži pochválily 
(co na tom, že já ho půl roku přesvědčuji o tom, jak mu to 
bude slušet). Nejistota z mého muže začala pomalu opadá-
vat. Po víkendu jsem svetr vyprala a uklidila do skříně – pěkně 
poslušně pod tmavě zelené a hnědé kousky. 

O týden později ráno vstávám a vidím svého muže, jak se 
chystá do práce, světle modrý svetr na sobě… Ach ano, ano, 
ano. Průkopníka mám na světě! 

Jako správně namotivovaná žena jsem zakoupila opět několik 
barevných kousků a nenápadně je integrovala do zajetého 
systému skříně – inkluze s předstihem, milé dámy…

Dnes po 18 letech vztahu vidím velkou změnu. Máme doma 
kousky tmavě modré, tmavě zelené, hnědé, ale i červené, 
světle modré a nejvíc odvahy si můj muž dopřává  
v ponožkách – ty nosí oranžové, strakaté (zeleno-červeno- 
žluté) atd. A opět mě okouzluje svým humorem, inteligencí, 
vlídností a oblečením… 

Jana Češková

Nekompromisní pan Janeček 

Překvapující pan Kurzweil

Barevný pan Češek
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Jak se žije s … 

Můj muž je elegán. Všimnu si toho zřídka. A dlouho 
jsem o tom neměla potuchy. Soustředila jsem se 
zbytečně na děravá trička, košile z blízkovýchod-
ních trhů vyrobené bůhví z čeho. Tuhle realitu mi 
vydatně cloní i jeho záliba v montérkách z Bau-
maxu, které vydává za sportovní kalhoty (znáte  
tu kombinaci šedé a oranžové?), pletené ponožky  
v sandálech (ano, stačí trochu povolit pásky)  
i Tomášova láska k tričkům z americké prezident-
ské kampaně, takže často zapomenu. 

Ale pak zazvoní budík, z mého muže se stává bezpečnostní 
analytik a on konečně může ukázat svou pravou tvář. 

Překračuje kupičku montérek a vytahané ornitologické tričko 
s puštíkem z víkendu, na zem padá pruhovaná noční košile,  
za dveřmi šatny se odehraje proměna kukly v motýla a můj 
muž elegán v růžové košili a kvalitním obleku narychlo pře-
jede černé botky kartáčem a odlétá do velkého světa! 

Martina Pojarová

Přátelé, prozradím vám tajemství. Miluji tajně 
svého manžela. A poskytnu vám čtyři důvody, 
proč ho lze milovat, občas i ze stejného důvodu 
nenávidět.

Na této fotografii vidíte stavitele vzdušných zámků. Hledí  
vstříc budoucnosti, v hlavě má alespoň sedm filmových pro-
jektů a nebojí se ani výšek, ani hloubky pod sebou. Oblečen 
je ve své ošoupané šusťákovce, která pamatuje i naši minulost 
bez dětí. Světle šedé teplákovité kraťasy jsem mu zakoupila 
v řetězci Lidl. Ocenila bych opravdu kvalitní pohory, které 
možná dožijí i náš čas v důchodu. Vidíte vizionáře, jenž se 
nezabývá podružnostmi: nepořádek, nedochvilnost, neplatná 
technická, nekrytá kreditka, jmeniny dětí a tisíc dalších prko-
tin. Stejně velkorysý je však i k mým slabostem. 

Tento snímek ukazuje modela firmy Lidl v živém vysílání Čes-
ké televize s citronem v ruce. Toto je jedna z mála módních 
značek na našem trhu, která splňuje kritéria dostatečné 
ležérnosti a zároveň nenápadnosti muže, jenž nesnáší po-
psaná trika, příliš úzké výstřihy u krku a upnutosti v jakékoli 
podobě.

Další fotografie má mít reprezentativní charakter. Sebevědo-
mě založené ruce a 100wattový úsměv. Námořnické tričko 
mu vždy sluší. Můj muž je mužem radostným a dychtivým.

Poslední obrázek mě velmi baví. Toto je momentka z udílení 
Cen kritiky, kde si Radim přebírá cenu za svou práci.  
V nevhodně padnoucím sáčku, vytahaných manšestrákách  
a s výmluvně pokrčenými rameny demonstruje převahu 
ducha nad tělem.

Resumé: Žiji s mužem, který módní trendy nesleduje, nicméně 
si na sebe obléká jen věci, které jsou mu příjemné. A tento 
přístup má ke všemu. Nejde s mainstreamem, nedemonstruje 
žádnou skupinu, je vždy a za všech okolností jen svůj… 

 
Eva Procházková

Elegantní pan Pojar

Vyznání panu Procházkovi

Foto: Archiv rodiny Procházkových
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Breptovy objevy

Všichni to víme. Existují lidé přirozeně elegantní, 
vždy vkusně upravení, s citem pro detail. A není to 
kapitán Exner. Toho si vymysleli. I v reálném světě 
ale takoví lidé existují, dokonce i mezi námi v Nové 
Trojce. Vyslanci elegance, zkrášlující prostor pou-
hou svou přítomností.
A pak jsou lidé jako já. Šaty nosíme hlavně proto, že by nám 
jinak byla zima. (No, a taky aby nás nezavřeli…) Obecně 
preferujeme pohodlí před vzhledem. A hodně kapes.  
Aby ale nedošlo k mýlce: i my samozřejmě dokážeme  
zvýšit průměrnou úroveň vkusného a moderního oblečení  
v místnosti. Když z ní odejdeme.

A zde se, přátelé, naskýtá otázka, kterou si vědecká obec 
zatím pohříchu nepoložila: jak je to vlastně možné? Jak mo-
hou již po tisíciletí vedle sebe koexistovat dva tak rozdílně se 
chovající exempláře stejného druhu? Evoluce měla přece již 
dost času na to, aby byli lidé, považující libovolné ponožky 
přibližně stejné barvy za pár, odstraněni z genofondu lidstva. 
Leč nestalo se. 

Odpověď na tuto záhadu se podle mého soudu skrývá  
v prastaré moudrosti východních filosofií, které operují  
s myšlenkou převtělování duší. Jen považte, kolikrát jste  
si už u svých ratolestí řekli: proboha po kom to dítě je…?  
Něco mohou vysvětlit geny, ale co třeba vytrvalé  
odhazování žluté čepičky z kočárku, když modrá, z totožného 
materiálu, je ponechávána na hlavě? Proč si některé děti již 
od nejútlejšího věku odmítají vzít na sebe věci po svých souro-
zencích, zatímco jiné s klidem dotrhají oblečení pamatující 
prezidenta zakladatele?

Jak logické se toto chování náhle začne jevit, když připus-
tíme, že dítě estét mohlo být v minulém životě šlechticem  
na francouzském dvoře, zatímco jeho nic neřešící protějšek  

je reinkarnací prérijního indiána, který si přece vždycky  
vystačil s pruhem látky, aby se neřeklo… 

Proč si někteří i velmi inteligentní a čistotní lidé instinktivně 
otírají ruce o přední stranu košile či kalhot? Protože v minulém 
životě byli kováři a měli tam halenu. 

Proč existují nesmírně hrdě se tvářící a zároveň opravdu 
příšerně oblečení lidé? Protože jejich posledním pozemským 
údělem byl život středověkého rytíře. Jejich podvědomí  
se tak stále domnívá, že ať už si na sebe vezmou cokoli,
brnění to schová.

Proč někdo i v zimních měsících tíhne k děravým džínům? 
Někdejší člen žebravého řádu. Piercing? Vzpomeňme na 
flagelanty. Lidé s kapesníky v každé kapse? Nesmějme se  
jim, kdysi zažili morovou epidemii. Proč se muži oblékají rychleji 
než ženy? Protože minulost je bohužel plná válek a muž 
podvědomě tuší, že je v zásadě jedno, v čem ho na bojišti 
zabijí. Jak mohlo Louise Réarda v roce 1946 napadnout něco 
tak šíleného jako bikiny? Asi se kdysi narodil na Tahiti a pod-
vědomě cítil, že stud i chlad jsou věci relativní, zatímco látka 
je věc reálná a objektivně nákladná… 

A tak dále. Schválně si to zkuste a zjistíte, že na jakýkoli módní 
výstřelek můžete najít vhodné historické zdůvodnění. Kromě 
těch případů, kdy je vkus určen diktátem uměle vyvolané hys-
terie. Jako například ledvinka. Nejdřív to bylo v pořádku, pak 
to bylo blbě, teď už to zase začíná být v pořádku. Ostatně 
návratu ponožek do sandálů dávám, jako bolševikovi, tak rok, 
maximálně dva… 

Všechno ostatní se ale dá vysvětlit teorií šatníkového buddhis-
mu. Tak schválně, kým jste v minulém životě byli vy…? 

Jan Růžička

Šatníkový buddhismus 

Brepta pro dětské čtenáře
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Breptovy objevy

Před časem mi na hodině dětské jógy obohatil 
Honzík můj slovník, když při jedné hře pronesl:  
„Milé dámy, pánové a kidi.“ Kidi jako děti, to se  
mi líbí. Ovšem ono to není jen tak, kid jako dítě 
není zrovna lichotka. Jak říká má poradkyně,  
kid je někdo, kdo je mrňous a koho ten starší může 
tímhle oslovením setřít. Např.: šel jsem na hřiště,  
ale byli tam jen samý kidi. Nebo: byl jsem v kině, 
ale bylo to pro kidy. Chápete? Kid je někdo, komu 
je deset, pro někoho, komu je patnáct… To by 
bylo v úvodu, abyste se do toho tak nějak dostali, 
kapišto?

(à propos – kapišto asi kidi neříkaj)

Myslela jsem, že budu hlavně psát o módních trendech ve 
slovníku dnešních kidů. Toto pole se mi jevilo nejplodnějším. 

Jen tak by the way jsem se dcery zeptala, jestli je teď něco  
in v oblékání, a čekala jsem, že řekne, že každý nosí, co se mu 
líbí, teda mně to tak připadá, když kouknu na kidy…  
A následoval asi desetiminutový proslov samozřejmě 
okořeněný přítelem internetem – fotky všeho tam najdete,  
ale to vy víte. Dívky nosí džíny s dírama. Že není díra jako díra, 
jsem zjistila z těch stovek fotek. Mohou být velký díry na kole-
nou, příčný „řezy“ všude nebo díry podšitý třeba leopardí lát-
kou. Džíny hlavně úzký a taky s tím vysokým pasem, viděli jste 
to? Hrozný, neznám nikoho, komu by to slušelo, a to zaříznutí 
– myslíte, že je to příjemný? Na nožky sportovní, jako běžecký 
tenisky nebo conversky. Horní polovina těla, přiznávám,  
to mě teda překvapilo. Croop top a cardigan – hustý názvy, 
ale neskrývá se za nima žádný velký neznámo. 

Uvědomila jsem si, že cosi jako croop top mi babička ušila 
na dovolenou do Jugošky, bylo mi čtrnáct, takže už takovej 
odrostlej kid. A cardigany zase nechybí v šatníku mé kolegyně 
Edity, takže je trendy, in a cool (ani jedno z těchto tří slov se 
prý zas tak moc nepoužívá). 

A pozor, zlatý hřeb je na hlavě! Messy drdol. To mi připadá 
naprosto boží. Už se nenosí drdoly uhlazené, vyumělkované 
různými udělátky, messy je drdol ležérní, lehce rozcuchaný, 
nedbale elegantní. Hustý, to mám ráda. 
Z populárních osob má poradkyně uvádí: Emma Watson, 
Ed Sheeran, Tom Felton, Lisa a Lena, Christina Perri, Shawn 
Mendes, Petr Lexa (Slza), Justin Bieber (beliebers jsou jeho 
fanynky), Sia, Selena Gomez.

Populární činnosti a věci: dab (vítězné gesto, můžete vidět 
např. u Tatiany Vilhelmové v pořadu Tvoje tvář má známý 
hlas, asi ji to naučili její kidi, ne moc dobře nebo na to prostě 
nemá talent a věk), instagram, fb, messenger, musica.ly, 
snapchat, chodit do fitka (starší pipiny), Starbucks,  
Bubbleology (kidi), shopping.

Takový tip: „Vždycky choďte upravené, protože nikdy nevíte, 
koho potkáte.“ (pozn.: kosmetická taštička a unicorn  
overálek nesmí chybět!!!) 

Jak jsou na tom kidi páni? Opáčko, kid je mrňous, pán je 
borec, týpek, kterýmu se hustě něco povedlo. 

Já to vidím tak, když se kouknu na kida, který sedí půl metru 
ode mne, že kid sedí furt připojen k wifině, nechodí a nejezdí 
tam, kde se nemůže připojit, a žere youtubery jako Homer 
donuty. Kid je mimoň, ach jo, nemusel by sedět denně 
mraky hodin u kompu. Obléká se různě, vytahaný trička, 
úzký barevný džíny, vlasy nagelovaný a u starších teď prý frčí 
kabáty. Velmi populární je parkour, kid zná a třeba i umí front 
flipy, back flipy, side flipy, dashe, cashe, kongy, speedy. Smaží 
minecraft, world of tanks, call of duty. Sleduje youtubery 
– Taryho, Smusu, Sahira, Goga, Jirku Krále, Pedra, Gejmra – 
„zdravím všechny gejmrovce a gejmrovkyně“ (tuhle hlášku 
miluju a slyšela jsem ji už milionkrát). Jede v nerfkách – na 
youtube najdete takovýho tlustýho dospělýho týpka, kterej  
se v blástrech orientuje líp než ve svým vlastním obýváku. 
Kapitolou sám o sobě je trik zvaný bottle flip. Nevím, kdo tuhle 
blbost vymyslel, ale budiž, nikomu to neubližuje a do roka  
a do dne po tom ani pes neštěkne. 

Mé oblíbené kidí výrazy jsou: get rekt – udělat si z někoho 
srandu, stěr – setřít někoho, easy – snadné, cheaty – pod-
vůdky („On čítuje!“ = stěžuju si, že je v něčem lepší, že jako 
podvádí). 

Tak kámo, tohle libový čtení už je u konce, buďte v pohodě  
a držte si furt LOL. 

Sestavila: Zuzana Sadílková

Odborní poradci: Ema Kantorová, Julie Grosmanová,  
Magdalena Janečková, Miki Kantor 

Jak to vidí naši kidi 
aneb ze života trendy dítěte
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Brepta byl při tom

Omlouváme se těm čtenářům, kteří nezaregistrov-
ali akci Teribear hýbe Prahou. Následující text  
jim pravděpodobně nebude dávat smysl.  
Ostatní si mohou vychutnat vyprávění, nalezené 
na zvetšelém pergamenu při výkopových pracích 
před Novou Trojkou…

Je večer, 14. července, léta Páně 1420. S těžkým srdcem 
hledíme od staroslavné Prahy přes Vltavu. Vojsko nevídané 
si přivedl Zikmund, ta liška ryšavá, aby nás na hrdle ztrestal. 
Rytíře k boji cvičené, v ušlechtilé oceli zakuté, proti nám, 
kteříž v potu tváře chléb svůj dobýváme. Pramalé jsou šance 
naše v boji nastávajícím. Kdyby alespoň již započal! Co na 
tom, že živi jeho konce nespatříme; jesť čekání na něj horší 
než vřava bitevní…

A hle, již nemoudré se přání plní. Níže po proudu tisíce kopyt 
vodu do výše rozstřikují a na pole špitálské se hrnou. Nad ním 
vrch Vítkov a za ním – poslední volná stezka ku Praze… 

Tak přece měl táborský hejtman pravdu, když kázal na 
vrchu onom obranné sruby vztyčit. Rychle na pomoc jejich 
posádce! Po strmých svazích cesta klopotná, ryk strašlivý 
odvahou naší otřásá. A pohled nahoře: běda! 

Jak železná řeka ženou se rytíři! Však úzký, úzký je vrcholek 
Vítkovy hory, nemnoho jich může tryskem jet vedle sebe!  
A na srubu stojíce, konečně jednou se na nás páni nemohou 
dívat svrchu! Tož tu máš, čeho sis do Čech přišel nabrat! 
Kácí se rytíři ze svých koní, rudnou ocelové pláty. Kéž by se 
míšeňští otočili, ale žel, zbabělci nejsou. Znovu a znovu vrhají 
se do útoku! 

A běda, sám hejtman táborský byl teď z hradby stržen na 

dosah míšeňských mečů! Tu všichni na pomoc se hrnou 
vysekat ho z té řeže. Jsem blízko: odhazuji sudlici a oběma 
rukama statné tělo postrkuji dalším. A rychle také nahoru  
do bezpečí hradeb, než klatě, noha sklouzne po blátě  
a krvi… Slyším za sebou kopyta. Otáčím se a… aj, jak rychle 
se ten meč k mé přilbici blíží… 
Procitám zmaten, kde to jsem a jak jsem se sem dostal? 
Vyhrabu se z křoví a zástup převeliký se mým užaslým 
zrakům zjevuje. Jak podivně ti lidé vypadají! Zaplesám, když 
rozpoznám lámanou češtinu: zřejmě jsme dostali posily  
z nějakého dalekého venkova. Nepřítele nevidět, ale přece 
se všichni kamsi hrnou! 

Chytím nejbližšího druha: „Rci, reku milý, kde boj zuří  
největší? Chci se ještě do bitvy zapojit!“ 
Podivně se onen muž po mně podívá a šaty moje úkosem 
obhlédne. „No dobře, ale za koho?“  
„Jak to myslíš,“ nasupím se, „za naše přece!“
„Aha, no tak výborně,“ pokrčí on rameny. „Tak si vezmi 
tenhle formulář, vraž tam 3XXTZR, tady už je napsáno Nová 
Trojka, a támhle to odevzdej. No a můžeš běhat!“
„Běháním chceme Zikmunda porazit?“ vykřiknu v úžasu. 

„Zikmunda neznám, ale máme na dostřel Škodovku,“ odtuší 
chlapík nadšeně.
„Tak toho zase neznám já,“ připustím. „Jesť on uherský vel-
mož, neb kletý papeženec?“ 
Ale už jenom k zádům jeho jsem byl promlouval, neb on od-
kvapil, botek svých nešetře. Nerozumělť jsem ničemu, hlava 

Bitva na Vítkově

Zatím s úsměvem

Králíček Duracell v převleku za M. Řeháčka

Hstoricky první použití vítězného gesta BC N3  
- vztyčené libovolné tři prsty

Pouze úsměv může zářivostí konkurovat zelenému tričku
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mne bolela a měl jsem vidiny. Kol domy a věže převysoké, 
lidé divní, šatu chatrného. Dřevěné sruby naše měl jsem za 
budovu kamennou. A proč všichni dokola běhali, nevěděl 
jsem… Leč jiné jsem sobě rady neměl než běhati s nimi. 
Po čase přivykl jsem tomu. Ráno jsem vždy z křoví svého 
vylezl a běhal. Časem jsem pochopil, že v boji přituhuje. 
Jakási Tereza Maxová, ta liška blonďatá, prý přivedla hojnost 
soupeřů. Hejtmanka naše, sestra Markéta, se stále vážnější 
tváří volala na nás různá čísla. I mně strkala jakési papíry, 
jako by si snad myslela, že umím čísti. Ztráty naše narůstaly. 
Tu koleno, tu šlacha odpírala poslušnost. Než ustoupiti  
nebylo kam. 

„Neznám bolest,“ slyšel jsem šeptat kolem pádící sestru 
Kateřinu, jejíž rychlosti nebyl jsem mocen dosíci, ani když 
jsem třetího dne odložil kyrys. 
„Neměl byste si sundat i tu přilbu?“ pokoušela mne sestra 
Petra, „je dosti teplo…“ 

Leč odolal jsem, pokoušel se mi totiž kdosi namluviti, že jinak 
sympatická ta žena se za lékaře vydává, což bylo očividné 
bláznovství. Žena – ranhojič…? Raději jsem pospíchal za 
naším kapitánem, v naději, že alespoň on bude ozbrojen, 
kdyby se přece míšeňští objevili. Nebyl, navíc mne rozčilova-
lo, že mne jeho manželka neustále předbíhá. Odložil jsem 
tedy i opasek s mečem.

I tak jsem ale cítil, že sil ubývá. I náš největší rek, bratr Martin, 
kterýž zřejmě i ve spánku kol Vítkova kroužil, měl pohled 
skelný. Udatný bratr Vítek byl zřen, kterak hromadu odpad-
kovou prohledává, mumlaje cosi o čipu – patrně šílenství ho 

posedlo. Do boje se vydala i sestra Gabriela, práče sotva 
desetidenní. 

Aj, ta práčata naše! Jak statečně si vedla! Nikoho neživila, 
na množství mil nehleděla, nejednoho vrávorajícího stařešinu 
podepřelo nedospělé rámě. Mladí, jež pod vahou sudlice 
museli by padnouti, válčili zde po boku protřelých veteránů. 
S hrdostí jsem na ně patřil, hle, zde národa budoucnost!

Ale když už i nejmenší musí do boje, tu je s námi jistě zle, 
pomyslil jsem si. A skutečně, nemohl jsem dále. Kdykoli jsem 
však zmožené tělo chtěl do prachu podél cesty složiti, někdo 
ze Sadílkovic houfce mne opět sebral a kupředu popohnal. 
A tu, v nouzi nejvyšší, spásný pokřik: posily, Janečkovi jsou tu! 

Zřejmě vojska z Loun či Slaného, pomyslil jsem sobě, tam je 
bratří hojnost. A mnozí další přicházeli, nekončící zástup, že 
je ani vyjmenovati nemohu. Co jméno, to hrdina! Když nohy 
mé již poslušnost odpíraly, jiní se chopili praporu a nesli ho 
dále. Na sedmdesát bojovníků jsem napočítal! A pak náhle: 
konec… Všichni se zastavili.

„Co to, již neběháme 
dále?“ otázal jsem se.
„Ne, už je konec, dokáza-
li jsme to! Jsme v první 
desítce!“ kdosi mne 
poplácá po zádech.
Jaká úleva… Tedy vítězství! 
V bohabojné pokoře sejmu 
konečně helmu. A tu uzřím 
něco neskutečného, co 
dosud okraj přilbice mi stínil. 
Obrovský komoň a na něm 
povědomá tvář…
„Co… co to je…?!“ nanej-
výš rozrušen ukazuji prstem.
„No… Žižka přece. Proto 
se to tady taky jmenuje 
Žižkov… Už dlouho… Kvůli té 
dávné bitvě přece…“ 

Dávné bitvě? Náhle mne osvítí podivná myšlenka. „Jaký rok 
píšeme věku Kristova?“ otážu se naléhavě. „Dva tisíce  
sedmnáct,“ kdosi řekne a já v úleku ustoupím o několik  
kroků. Žel, vítkovské svahy jsou stále strmé… 

Procitám na polním lůžku. Bratr felčar se nade mnou sta-
rostlivě naklání. Byl bych dal přednost sestře felčarce, když 
teď už vím, že to jde.

„Bohu díky, probudil ses! V bitvě jsme zvítězili!“
„Já vím,“ mávnu rukou. „Za pár století tu bude Žižkov a…“ 
zmlknu, když pochopím, že mi nikdo neuvěří. Ostatně ještě 
štěstí, že dnes velel právě bratr Jan. Jak by se město ono 
jmenovalo, kdyby velení měl bratr Beneš Mokrovouský z Hus-
tířan, bratr Smil z Křemže nebo bratr Boček Puklice z Kozořic, 
nechci ani domyslet. Natož bratr Jan Pardus z Vratkova. 
„To by nebylo právě hezké jméno pro město, Pardusov 
– Zvratkov…,“ dumám nahlas. 
Felčar mi přiložil ruku na čelo. „Měl by sis odpočinout, 
bratře…“
„Ba ne! Vpravdě naopak. Běhat se pořádně naučím. Tak se 
v budoucnu povedou války, věř mi! Pořádně běhat, o tom 
to je. Začnu, hned jak se uzdravím, a povedu k tomu i své 
potomky, dá-li mi Hospodin to požehnání…“
„No dobře… dobře…,“ chlácholí mě muž a jeho starostlivý 
hlas mne nabádá ke klidu.
 „Jak myslíš, ale teď si hlavně odpočiň, bratře Drdlo…“ 

Jan Růžička

Brepta byl při tom

Foto: Markéta Vokrouhlíková

Další použití vítězného gesta BCN3

Boj ještě neskončil. 
Kde je ten čip...

Brána ke slávě



BREPTA Listopad 2017 / číslo 19 10

Breptovy srdeční záležitosti

Článek a rozhovor do rubriky Srdeční záležitosti? 
Ode mě? O módě? To mám velkou radost.  
Je to tak, móda JE moje srdeční záležitost  
a zábava. Už od 80. let, kdy jsem ve svítivě  
neonové kombinéze značky AKAS (Alena  
Karlíková Style, předlistopadové podnikání 
mamčiny kamarádky) brázdila sjezdovky, kdy jsem 
střídala styl grunge (teda než umřel Kurt Cobain) 
se stylem Shalom/Oceán nebo se stylem nákolen-
ky/sukně/Mňága a Ždorp. Sekáče byly můj druhý 
domov zvláště na střední a na VŠ, a to nejen  
z důvodu omezených finančních prostředků,  
ale protože občas skrývaly hotové poklady. 

Časem se hledání a kombinování různých druhů oblečení  
a šperků stalo mou vášní, k čemuž mi velmi napomohla i Nová 
Trojka, kde jsem díky mnohým z vás pronikla do tajů tvorby 
šperků a dalších doplňků. A postupem doby jsem zjistila,  
že mě mnohem více těší nakupovat u českých návrhářů  
a malých prodejců, kteří mi udělají radost neobvyklým 
kouskem, já jim udělám radost nákupem, stanou se z nás 
postupně kamarádi a nemusím navštěvovat řetězce uniformní 
nekvalitní konfekce (i když… samozřejmě že tam zabrousím).
A to nemluvím o další radosti, když mohu ve svém nepře-
berném depozitu oblečení najít něco pro sebe nebo pro své 
kamarády a použít to jako převlek na párty v jakémkoliv stylu. 
Aha! Právě teď mě napadlo, že si ve skříni vy-tvořím novou 
sekci ‚kostýmy‘, to je super... Ale zpět tedy ke slíbenému 
rozhovoru. Dan má sice trochu rýmičku, takže není moc  
v náladě, ale zkusím si s ním popovídat, pije tu čaj,  
tak to snad půjde…

V: Dane, chtěla bych s tebou probrat pár věcí o módě, říkala 
jsem ti přece o rozhovoru do Brepty?
D: Tak já si k tomu rozhovoru dám další čajíček. Tak se ptej.

V: Počkej, to ale není rozhovor, že já se ptám a ty odpovídáš, 
to má být spíše jako náš dialog. Třeba o tom, jaký vliv na tebe 
mělo 11 let soužití se mnou.
D: Jako z hlediska módy, jo?

V: No asi jo, když to má být o módě…
D: No… tak asi jsi mě ovlivnila v pozitivním slova smyslu,  
že jsem odstranil některé své módní prohřešky…

V (skáču mu do řeči): Myslíš jako látkový kapesník ve tvaru 
boule v kapse u manšestráků? (Má pravdu ten chlapec!  
To byla jedna z prvních podmínek našeho vztahu: jestli má 
fungovat, vyndáš tu kouli z kapsy!)
D: Přesně tak.

V: Ale zas tak moc dalších prohřešků nebylo, ponožky  
v sandálech jsi nenosil a bílé ponožky v mokasínech už jsi 
přestal nosit dávno. Jo, naučila jsem tě nosit šály, to mě těší.
D: Taky jsem začal častěji nakupovat oblečení a boty a pustil 
jsem se i do barevných kombinací!

V: Jojo, tvoje žlutozelené ponožky z Ponožkovic a červené 
kalhoty mám ráda.
D: Tak červené kalhoty bych si předtím asi sám od sebe ne-
koupil. Musím říct, že jsem se v tom víceméně zhlédnul a sám 
dokonce ty barvy vyhledávám. (Dan se odmlčí, zasní a pak 
vzpomíná, jak se v létě díky košili seznámil v Myší díře s partou 
pankáčů, kteří ho zastavili se slovy: Hezká růžová košile.  
A jak jim na to řekl: Vám to taky sluší...)

D (pokračuje): Dalo by se říct, že v současné době se spolu 
shodneme na tom, že co se líbí tobě, se líbí i mně a naopak…

V: Je to tak, občas mi i doporučíš, co by se mi mohlo líbit  
a slušet mi. Jsem si vychovala svého módního poradce. 
D: No tak už vím, co se ti líbí, že jo.

V: Jooo, a ještě mě podporuješ v tom, že se ráda převlékám 
na kostýmové párty a nenecháš mě ve štychu.
D: Paĺo Habera se mi loni v létě fakt povedl, to jo!

V: ... co bychom tak ještě řekli. To, že občas jdeme do práce 
ve stejných barvách, je úplná náhoda, že jo?
D: No, co na to říct...

V: Že zase tak švihlí nejsme. Já si jenom ladím večer šaty, 
prádlo, silonky, svetr a kabelku a boty s bižuterií…
D: … a já dnes přemýšlel, že si koupím k hodinkám s černým 
páskem i hnědý pásek, abych to mohl ladit s botama, 
páskem a aktovkou.

V: Hm, takže jsme švihlí.
D: ☺

V: Ale ne, já bych řekla, že nás to prostě baví. Mě to baví. 
Někoho baví vařit...
D: ... to tebe rozhodně moc ne...

V: … někoho zahrádka a kytky...
D: ... ehm... (kašle)…

V: ... a mě prostě baví móda. Nemyslím nejnovější trendy. 
Prostě se chci cítit dobře celý den. Už jsem párkrát strávila 
den v něčem nepadnoucím nebo v čem jsem se necítila 
dobře. A to ovlivní i náladu.
D: Tak já si jdu vzít pyžamo, protože mám náladu jít spát.

V: Hm, tak jo. A ne že zase najdu u tebe v posteli obě kočky!
D: ☺

Takže tak. To jsme my dva. Asi není co dodat. Vlastně jo!  
Je na čase plánovat kostým na trojkovou párty!
A na co se těším zrovna teď nejvíc? Zrovna teď se těším 
na předělávání pokojů a skříní, což znamená, že všechno 
oblečení, i z těch nejzapadlejších koutů, musí ven.  
A co se do skříně vrátí? Použiju osvědčený způsob otázek: 
Dělá mi tento kus ještě radost? Viděl světlo světa před méně 
než rokem? A před méně než půl rokem? Pokud je odpověď 
NE alespoň na jednu otázku, pravděpodobně se do skříně již 
nevrátí. A ani to, co mi už nesedne, do čeho plánuju v daleké 
budoucnosti znovu zhubnout a nebo nedej bože přibrat. Vše, 
v čem se necítím skvěle. Prostě toto všechno musí pryč. Svěží 
průvan v šatníku je nezbytný. A totéž platí o obuvi, milé dámy. 
Zimě zdar a módě zvlášť!

MÓDNÍ IKONY NOVÉ TROJKY: VERČA A DAN DRDLOVI 

Foto: Archiv rodiny Drdlových
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Brepta podrobil módnímu výslechu několik  
trojkových lektorů. Vybral si zajímavé a kreativní 
osobnosti, což v Trojce není zase až tak těžké ☺. 
Záludné otázky kladl sportovkyni Zuzaně Sadílkové, 
výtvarnici Evě Procházkové, keramičce Patricii 
Weinrichové a klavíristovi Milanu Bělanskému.  
A co na sebe ohledně módy prozradili?  
Čtěte dál… 

1. Co ty a móda? Baví tě, je 
ti lhostejná, nebo dokonce 
pohrdáš módními trendy?
Pro Zuzanku je důležité mít 
svůj styl, nenechat se ome-
zovat módními trendy a jít 
si svou vlastní cestou. Evě je 
móda naprosto lhostejná  
a Patricie je něco mezi, příliš 
to neprožívá. A co náš jediný 
oslovený muž? Nepohrdá 
ničím, o čem málo, nebo 
dokonce nic neví. Lhostejné 
je mu máloco. Ve vztahu  
k módě u něj převažují pocity, 
na něž si vzpomíná  
z dob svého dětství. Se střídavými úspěchy se snažil vypadat 
upraveně, dával si záležet na tom, co si oblékne. Málokdy to 
prý bylo jednoduché. Dnes rád sleduje, co, kam a kdy se nosí. 
Často ovšem nemůže souhlasit. 
(Pozn.: Brepta to má stejně, někdy jsou ulice spíše „módní 
peklo“.)

2. Jak bys charakterizoval/a svůj styl?
„Něco mezi Lidlem a burzou,“ říká Zuzka. A dodává, že zatím-
co v práci musí být povinně „sporty“, v civilu se obléká někdy 
až trochu praštěně a ráda kombinuje zdánlivě nekombino-
vatelné. Eva to bere ryze prakticky. Pokud nemá oblečení díry 
a nevypratelné fleky, je to módní trend! (Brepta toto vnímá 
jako opravdu odvážnou definici.) Co se týče Patricie, není 
to prý žádná fiflenka, preferuje pohodlné a příjemné věci. 
Maminka nazvala její šatník „šatníkem sicilské vdovy“. A teď 
pozor! „Pohodlný, uvolněný, společenský, elegantní, jedi-
nečný, okouzlující - zkrátka styl Milan Bělanský.” (Brepta musí 
souhlasit☺.)

3. Oblíbené barvy?
Zuzka bez zaváhání střílí zele- 
nou, šedou a růžovou. Eva je 
rozhodná jako vždy. Oslovuje 
ji modrá, oranžová a černá. 
Patricie volí elegantní kombi-
naci černé, šedé a bílé (Brep-
ta jí má také moc rád ☺)  
a Milan je černobílý klasik.

4. Kytičky, nebo proužky?
Vedou proužky! Jednoznačně 
u Evy i Patricie. Milan nemá 
rád ani jedno, ale když už, tak 
proužky. Jediná vyhraněná 
romantička v této lektorské partě je Zuzka, což Brepta  
už dávno tušil. 

5. Nejdražší věc v tvém šatníku?
Zuzčiným pokladem je růžový kožíšek (ekologové, klid, je 
samozřejmě umělý ☺), který stál tisíce. (Breptovi se nepodařilo 
zjistit přesnou částku, Zuzka je jako vždy trochu tajemná...) Eva 
hrdě hlásí, že cena žádné věci v jejím šatníku se nepřehoupla 
přes dva tisíce. (Breptovi je jasné, že srdce každého manžela 

teď zaplesalo nad její skromnos-
tí.) To Patricie se může pochlubit 
výstavními kousky. V jejím šatníku 
má pevné místo kabelka od 
Prady i šál LV. Z platu v Nové
Trojce si však tyto cennosti 
nepořídila, šlo o dárky. („Více 
takových štědrých dárců!“ volá 
Brepta.) „Docela těžká otázka 
pro chudého studenta,“ říká 
Milan a ještě dodává: „Drahé je 
mi všechno, co jsem přijal jako 
dárek nebo na co jsem si dokázal 
ušetřit. Nejdražší pak to, k čemu 
mám nějaký citový vztah.“ (Ach, 
krásné…)

6. Jsi spíše „čistič“, nebo nedokážeš nic vyhodit?
Holky jdou všechny ve stopách „Viktora čističe“. A ještě jim  
to prý dělá dobře. Jen Milan nedokáže nic vyhodit. („Vždyť 
on ho čas a malý byt naučí,“ směje se pod vousy Brepta…)

7. Máš něco, na čem ulítáváš? 
Zuzana má slabost pro tílečka, Eva pro náušnice z vietnamské 
kolekce na Ohradě, Patricie pro boty. I ty na podpatku, které 
si pak ovšem víc prohlíží, než nosí. A Milan je muž každým 
coulem. Ulítává na klasicky upečené kachně s karame- 
lizovaným zelím a bramborovým knedlíkem. A narvaná 
peněženka ho také nenechá chladným. (No toto…)

8. Jsi spíše konzerva, nebo každou sezónu provětráš šatník, 
abys dostál/a módním trendům?
Tady se projevilo odlišné ženské a mužské vnímání. Holky jsou 
konzervativní a módními trendy se nenechávají svazovat. 
Zatímco Milan rád provětrává, i když módní trendy nezná ☺. 
(Nemělo by to být naopak? Brepta je zmaten…)

9. Snažíš se, co 
se týče módy, 
ovlivňovat i svého 
partnera, děti?
U Zuzky a Evy 
vzbudila tato 
otázka bouřlivý 
smích. (Brepta 
tedy opravdu neví 
proč…) Patricie 
partnera neovlivňu-
je, nicméně všimla 
si, že její přítel má  
v šatníku pouze 
černé a šedé 
oblečení. Milan 
partnerku mo-
mentálně nemá, 
a kdyby měl, tak ať si prý nosí, co chce. Nemusí to ale být 
rozervané džíny nebo vyšpulený hrudník. (Co si pod tím má, 
proboha, Brepta představit???)

10. Všímáš si ostatních lidí, co mají na sobě? Hodnotíš je? 
Odhaduješ podle oblečení, jací jsou?
Zuzka je typická kritická Panna. Takže hodnotí… Eva si všímá, 
ale nehodnotí. Patricie bedlivě sleduje, pozoruje, chytá 
inspiraci. Z výtvarné školy je zvyklá na hodně divně oblečené 
lidi, takže už ji jen tak něco nerozhodí, a nehodnotí. Milanovi 
doma říkali, že je kritik–teoretik. On se řídí příslovím, že „šaty 
dělaj člověka“. Milan tedy vnímá, hodnotí, odhaduje. Ne vždy 
však s úspěchem… 

Odpovědi lektorů zaznamenal Brepta s pomocí říďi EJ.

Breptův dotazník

Foto: Archiv N3

Breptův módní dotazník 
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Prvopočátky vztahu k módě se u každého z nás 
ukládají již v nejranějším dětství. To, do čeho vás 
oblékali rodiče, jak moc jste mohli tento výběr 
ovlivňovat a kolik trapných vzpomínek spojených 
s nevhodným outfitem si pamatujete, vás v souč-
tu formuje do módního nadšence, či naprostého 
ignoranta. Samozřejmě hraje roli i množství min-
dráků, jež si pěkně v uzlíčku nesete cestou neces-
tou…

1. KAPiToLA
 Je líné, nudné a vlekoucí se nedělní odpoledne. Je mi 10 
let, poslouchám rádio, něco si kreslím a do toho se ozve 
jasný příkaz: „Evo, pojď rychle sem, vyzkoušíš si tu halenku... 
Evo!“ Odvelím se do protilehlé části našeho panelákového 
bytu a preventivně zatnu zuby. Máma neděli co neděli šije 
oblečení pro celou naši rodinu. Je nesmírně výkonná, velmi 
šikovná a hodně popudlivá. Zkoušení čehokoliv v podobě 
sešitých polotovarů se dá přirovnat k mučení 1. stupně. 
Drobné jehličky se zabodávají do rukou, krku, zad a kamkoliv 
jinam. Tato nechtěná akupunktura v nás vzbuzuje hrůzu, ale 
nejde jí uniknout. Maminka nervózně popotahuje za rukáv, 
vytáhne tři špendlíky a s obvyklým: „Drž!,“ předělává to, co 
nesedí. Do večera je nutné tento šílený proces zopakovat 
ještě několikrát. Výsledkem je nový kus garderoby, který 
prověří pondělí.

 Prvním, kdo se dokázal vymanit z moci naší domácí 
švadleny, byl otec. Jeho podivný argument, že se mu vždy 
po týdnu nošení nových kalhot rozpáře poklopec, přijala 
matka s pozdviženým obočím a přestala hledat v Burdě 
pánské modely. Brácha se chopil příležitosti a se stejnou 
výhradou, opět to byly kalhoty a ledabyle všitý zip, dosáhl 
svého. Zůstala jsem tedy jen já a nespočet módních kreací. 
Z Burdy.

 Jen jednou jedinkrát jsem se vzepřela. Na Západě evident-
ně prudce módní prošívaný šusťák moji spolužáci považovali 
za obzvlášť komickou látku, z níž mi maminka spíchla ka-
bátek. Tento model jsem na sobě měla opravdu jen jednou 
a větu: „Eva dneska přišla do školy v županu, ha ha,“ slyším 
dodnes v uších. 

2. KAPiToLA
 Je mi přes dvacet, užívám si svobody, mládí a začínám 
konečně sebe samotnou bavit. Maminčinu štafetu šití 
přebírám a tentokráte si já hledám střihy, kupuji látky  
a hodiny a hodiny trávím šitím svých vlastních modelů. 
Kytičkové halenky, sukně až na zem, kalhoty do mírného 
zvonu… Vypadá to na dítě květin, ale v takové umírněné 
podobě. Hledám se a rozhodně ne v lesklých časopisech. 
Začínám aktivně tvořit svůj vnější obraz. Tehdy ve mně  
dozraje přesvědčení, že nechci jít s davem. Stává se ze  
mě tichý solitér.

 Někdy v té době se potkávám se svým budoucím mužem. 
První rok chození jsem si vyslechla nespočet drobných 
výhrad k mé garderobě, účesu i botám. Vypadalo to, že se 
mu vlastně nelíbím. Každopádně mě musel hodně milovat, 
když černé sukně s hnědofialovými halenkami, sponečky 
ve vlasech a kožené šněrovací kozačky zvládal trpět  
a neodešel. Jediné, co schvaloval, ba i obdivoval, byla 
instalatérská kožená brašna zakoupená v Řempu. Tento 
kousek doplňoval můj bizarní celek a dodával mu intelek-
tuální esprit. Dlouho mi ji záviděl, až jsem podlehla své lásce 
k němu a brašnu mu věnovala. 

3. KAPiToLA
„Ty máš krásnou sukni. Kdes ji koupila…?“ Tohle miluji.  
„U vietnamců, stála 60 korun.” A můj manžel se zlobí: „Proč 
to řikáš? Nemusíš to vždycky hned prozradit.“ No nemusím, 
ale mě tahle hra hrozně baví. Já mám ve svých čtyřiceti 
letech konečně módní koníček. Chodím nakupovat k viet-
namským a čínským spoluobčanům.

 Najdu pěkné triko s famózní cenou a pak jen chvíli čekám, 
až se někdo zeptá. Předpojatost k tomuto oblečení je 
součást hry. Vzhledem k tomu, že se zcela neorientuji v mód-
ních značkách a nesnáším nákupní centra, jsem jaksi lůzr, co 
se týče módy obecně. A tak jdu svou cestou. Už nešiju, ale 
lovím v lovištích, kam se dáma neodváží. Ve finále ale najdu 
i hotové perly. 

4. KAPiToLA
 Móda je hra. V principu variuje stále stejné prvky  
v omezených obměnách. Někoho baví víc a někoho méně. 
Já mám hry ráda, ale jiné. Dá-li mi někdo vybrat: krásné šaty, 
nebo krásný obraz, nebudu se muset rozhodovat. 

Eva Procházková

Breptův fejeton

O špendlících a lidech

Foto: Archiv rodiny Růžičkových



13BREPTA Listopad 2017 / číslo 19 

Vážení čtenáři, dovolte nám podělit se o radost  
z husarského kousku, který se podařil našemu 
redakčnímu týmu. Shodou náhod podařilo se 
nám k rozhovoru získat osobu, která jako by byla 
k tématu tohoto čísla přímo předurčena. Stejnou 
měrou známý fotbalista a módní ikona, uvolil se 
tento vytížený sportovec poskytnout nám rozhovor 
pod jedinou podmínkou – přeje si zůstat v ano-
nymitě…

Red.:Dobrý den, vzhledem k tomu, že vás nemůžeme oslovo-
vat jménem, jak vám vlastně můžeme říkat?
X.Y.: No tak, nechci vám radit, ale oslovení ´mistře´ je takové 
neutrální, a myslím, že se to ke mně docela hodí…

Red.: Dobře… mistře… takže, především děkujeme, že jste 
souhlasil s rozhovorem…
X.Y.: Ale to je samozřejmé, považuji osvětu za své poslání.

Red.: Chtěli jsme totiž názorně demonstrovat, že móda není 
jenom čistě ženské téma, že i vytížení muži s nedostatkem 
času a náročnými pracovními závazky se o ni mohou zají-
mat…
X.Y.: Ne mohou, musí! Jak vždycky říkám, i ve vápně musíte 
padat stylově!

Red.: Takže byste obecně souhlasil s názorem, že muži by 
na svůj zevnějšek mohli více dbát? Že jít alespoň trochu se 
současnou módou není žádná ostuda?
X.Y.: Tak určitě. Ale o tom vlastně zas tak moc nevím. Já si 
totiž pochopitelně nemohu dovolit jenom držet krok s tím,  
co se momentálně nosí, já chci být vždycky o krok napřed.

Red.: Aha… A jak se to konkrétně projevuje?
X.Y.: Tak třeba, vidíte ty brýle? Tak ty vůbec nepotřebu-
ju, vidím výborně. Ale očekávám, že mohutné, pěstěné 
plnovousy již brzy vyjdou z módy a nahradí je právě velké, 
hranaté brýle. A vidíte, už jsem napřed!

Red.: A jak poznáte, že plnovousy vyjdou z módy? 
X.Y: Budou muset. Protihráči mě přestávají stahovat za tričko 
a chytají mne za vousy, takže si je budu muset oholit. Tím 
pádem automaticky vyjdou z módy. To je výhoda, když 
určujete trendy. A ty brýle jsem našel v šuplíku po dědovi, 
oldschoolové věci jsou obecně in.

Red.: Promiňte, ale jak jste přicházel, zdálo se nám, že se tak 
trochu motáte. Přičítali jsme to únavě po tréninku, ale když 
teď vidíme ta silná skla… 
X.Y.: No jistě, moc v nich nevidím. Ale není to tak hrozné, 
jako když frčelo skejtové oblečení. To s tím rozkrokem u ko-
len. To jsem skoro nemohl ani chodit… Ale když chcete něco 
dělat pořádně, musíte tomu taky něco obětovat.

Red.: A nestačilo by si je třeba posunout na čelo?
X.Y.: Zbláznili jste se? Jako Bartoška?! Jako taky musíte vědět, 
kde má ten oldschool svoje hranice! 

Red.: Zkusme to jinak. Co byste poradil mužům, kteří nemají 
tak velké ambice jako vy, ale prostě by do toho světa mód-
ních trendů chtěli nahlédnout.
X.Y.: To je těžké, buď to ve vás je, nebo není. Těžko to můžu 
někoho naučit. To není nějaká získaná dovednost, já jsem 
geniální od přirození.

Red.: É… snad bychom raději řekli přirozeně geniální…
X.Y.: To máte jedno. Důležité je mít sebevědomí a nebát se 
experimentovat. A kdo to potřebuje, může se holt učit od 
ostatních. Od toho jsou tu koneckonců lidé jako já, aby je ti 
ostatní mohli napodobovat.

Red.: Tak sebevědomí vám opravdu nechybí, to je jasné.  
Ale my jsme tak nějak doufali, že z našeho rozhovoru bude 
zřejmý ten přínos povědomí o módě pro praktický život 
mužů. Toho jsme se zatím příliš nedotkli. Tak co třeba vaše 
oblíbené oblečení?
X.Y.: Jak to myslíte?

Red.: No, jestli máte nějaké oblečení, třeba tričko, sako,  
košili, které máte raději než jiné, takže je nosíte často…
X.Y.: To jako naznačujete, že bych si stejné oblečení měl  
na sebe vzít dvakrát?! No to snad nemyslíte vážně! Z kterého 
časopisu jste říkali, že jste?

Red.: Brepta, mistře…
X.Y.: Neříkali jste původně Haarper´s Bazaar?

Red.: Ne, Brepta, mistře…
X.Y.: Sakra, tak to jsme to museli domlouvat v době, kdy byly 
v módě ty Versaceho špunty do uší… Tak to se nezlobte, ale 
končím rozhovor. Musíte si nejdřív osvojit ty základy, lidi. Tohle 
je východ…?

Red.: Pozor mistře! Ne… Au, to muselo bolet… No nic, skříňky 
umí pan Novotný opravovat výborně…

Nu, a v tomto bodě jsme, vážení čtenáři, náš záznam již 
ukončili. Rozhovor sice nedopadl úplně podle našeho 
očekávání, zato vám ale můžeme spolehlivě prozradit  
podobu příštího módního trendu. Bude to výrazné tetování  
na čele, vzdáleně připomínající část písmene H. Podobného, 
jaké můžete nalézt například na skříňce od požární hadice  
v Nové Trojce. 

Jan Růžička

Interview se známým fotbalistou

Breptův rozhovor

Foto: Wikipedia
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Brepta zve do Trojky 

Že je v naší trojkové kanceláři plně obsazeno, že 
čtyři nepřetržitě zasednuté židle doplnila ještě 
pátá, a už je to tedy loket na loket, vidí každý, kdo 
jen do kanceláře vstrčí čumáček. Se svými kole- 
gyněmi se denně potkávám a přirozeně okukuju, 
co mají zrovna na sobě, někdy kritizuju, většinou 
chválím. Ženy naše kancelářské vidím jako kočky, 
každá má svůj styl a švih, ale každá je jiného dru-
hu, povahy a zaměření. 

BriTsKá VeLiTeLsKá KoČKA ediTA
Tato kočka se po Trojce pohybuje tiše, až neslyšně, je 
všudypřítomná, hbitá, jemná a čiperná. Ač britského druhu, 
obléká se s francouzským šarmem a osobní rafinovaností. 
Nemá vyloženě oblíbený kousek oblečení. Můžeme ji potkat  
v šatech elegantních (to když se chystá na návštěvu radnice), 
v šatečkách dívčích hravých (to když je léto nebo romantická 
nálada), v košili pánského střihu a sukni s vysokým pasem (to 
když je potřeba vzhledu dodat trochu přísnosti), v přiléhavých 
džínách, teniskách a sportovní mikině (ležérně sportovní styl 
jí též moc sluší), v oblečení na pilates (to když se chystá na 
pilates). Asi nedokážu vybrat, který její modýlek mám nejradši. 
Přemýšlím a možná to vyhrává kombinace košile + sukně s vyš- 
ším pasem a těsně na druhém místě by byla mikina klokanka. 

siAMsKá finAnČní KoČKA MArKéTA
Vedle britky vzpřímeně sedává siamka na svém modravém 
obláčku podprdelníčku. Je to druh velice štíhlý, pružný, oheb-
ný s aristokratickým vzezřením a držením těla. Je to kočka 
sportovně založená, praktická, vždy nápomocná a v oblékání 
elegantní. Jejímu šatníku vládnou šátky, Markéta bez něčeho 
kolem krku by ani nebyla Markéta. Barva šátku je vždy pečlivě 
sladěna s barvou oblečení, které je podobně jako u britky vel-
mi různorodé, nápadité a šikézní. Šatičky, sukně, halenky, trič-
ka, džíny, svetříky, často je též viděna ve sportovním oděvu, 
který je rovněž pečlivě volen a barevně kombinován. Nejradši 
mám žlutou bundičku Salomon. Tato kočka nezapomíná ani 

na ostatní kamarády ze zvířecí říše. Hrdě na své hrudi vysta- 
vuje veverku či sovu a právě svým veverčím modelem mi 
vždycky udělá radost, to je pro mne to nejoblíbenější, co na ní 
ráda vidím.

LViCe KreATiVní JoLČA
Zády k siamce si na svém křesílku přede lvice Jolča. Tato 
kočka z divoké přírody se pohybuje velmi rychle, po Trojce 
dokáže svištět rychlostí větru, ale věrna své zvířecí kolegyni 
dokáže také dlouhé hodiny klimbat ve stínu stromů či přítmí 
kanceláře. (To neberte vážně, je to jen taková literární 
nadsázka…) Lvice je přírodou krásně obdařena, proto jejímu 
šatníku mohou dominovat výstřihy. Ne příliš často obléká 
šaty, což myslím, že je škoda, je dle mého názoru vyloženě 
šatový typ. Ať už květy, pruhy, puntíky, jednobarevné, hlavně 
s výrazným dekoltem – tak vidím Jolču. V trojkové skutečnosti 
je však převážně viděna v delší volné suknici, tričku, triku či 
svetříku. Významným atributem jejích modelů je šperk na krku 
–  tak jako k Markétě patří šátek, Jolčinou neodmyslitelnou 
součástí je náhrdelník, často její vlastní výroby. 

Černá PuMA ŠTěPánKA
Proč jsem Štěpánce vybrala pumu? Je to kvůli její barvě. 
Nevím, jestli je Štěpánčinou oblíbenou barvou černá, ale 
rozhodně vím, že ji málokdy zahlédnete oblečenou do jiné 
barvy než právě černé. Sama říká, že kalhoty vůbec ne-
nosí, a je to pravda. Sukně je jejím věrným druhem v práci, 
v kuchyni, na výletě, na zahradě, na kole, a až se konečně 
začne naplno věnovat lyžování (má k tomu nakročeno), jistě 
bude brázdit svahy v černé vlající sukni. Donedávna bourala 
svůj barevný diktát sukní červenou z dílny naší slavné dvorní 

Kočka vedle kočky sedá, volné místo už se najít nedá
aneb Co frčí v kanclu
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Breptův kaleidoskop 

švadleny, nevím, co ji proboha vedlo k tomu, že se červeně 
pokoušela nenápadně zbavit na trojkové burze. Štěpka má 
také v oblibě tílka, svetříky, líbí se mi, když občas vytáhne 
barevné punčocháče. Doporučila bych jejímu šatníku svěží 
větřík – více barev, sukně zachovat, proložit nějakými šatečky 
a návrat k líčení, to pumu vždy krásně zvýrazní.

KoČKA AngorsKá MATeřsKá HeLenKA
Obdivuji Helenčiny vlasy, trochu mi připomínají bohatou srst 
angorské kočky. Helenka se po Trojce pohybuje výrazně, její 
kroky vždy dokážu poznat. Je plná života, smíchu a dobré 
nálady, kterou bohatými doušky obdařuje všechny přítomné. 
Proslulá jsou její volná trika, kterých má v šatníku jistě pořádný 
komínek, pokud je tedy nevěší na ramínka. To nevím. Myslím, 
že má ráda všechny barvy, červenou počínaje, pastelovými 
barvičkami pokračujíc a všemožnými pruhy, nápisy a motivy 
konče. I ona na své hrudi tu a tam vystaví nějakého tvora ze 
zvířecí říše, např. znám její moudrou sovu. Bohužel se brání 
sukním a šatům, a i když zmíněná trika jsou vážně super hustý, 
doporučila bych Helence zařadit i výrazněji ženské modely. 
Musím ještě pochválit její kalhoty, nejsou to jen klasické džíny, 
ale má v šatníku různé střihy, typy a barvy. Také by se Helenka 
neměla obávat přiléhavějšího oblečení, např. elasťáky na 
pilates ji moc sluší. 

KoČKA MáJoVá LeonKA
Leonka říká: „Ať ve svém šatníku pátrám, jak pátrám, vždycky 
skončím u kalhot a volného svetru.“ Inu, je to pravda. Sukně, 
šatičky, halenky, to na Leonce neuvidíte. Já jsem jí přesto 
přiřkla májovou tříbarevnou kočku, nevím proč, asi to bude 
intuice a na tu má člověk dát. Vidím ji v dlouhých šatech, mo-
hly by mít pruhy nebo velké květy, výrazný dekolt ozdobený 
šperkem. Anebo tmavé kalhoty, botky na podpatku a roze-
vlátou barevnou halenu s módními motivy ptactva, motýlů, 
vážek či jiné havěti. Jestli si na něco tahle kočka potrpí, pak 
jsou to rozhodně náušnice. Ty ráda střídá a nedrží se při jejich 
výběru při zemi. V jejích lalůčcích můžeme pozorovat kovové 
kruhy, barevné visící kusy, všelijaké pecičky, kolečka, květiny. 
Myslím, že by jí také slušel dnes velmi populární messy drdol. 

KoČKy V KAnCeLáři oBČAs PrACuJíCí
Do této kategorie bych zařadila ženy, které v kanceláři ne-
mají svou židličku, ale pro chod Trojky jsou s tímto místem též 
nemálo spojeny.
Vendulka – v civilu nenápadná kočka, kdo ji však někdy viděl 
v pracovním outfitu, viděl bohyni, pulzaci ženství a vkusu  
v tom nejlepším slova smyslu.
Petra K. – kočka, která má svůj styl, jde o naprosto ojedinělé 
a originální spojení sportovního a takového hand made stylu, 
vše má své místo a význam, včetně doplňků.
Petra V. – kočka romantička, to je evidentní, má ráda květy, 
halenky, tuniky, šatičky, barvy a originalitu, oranžová barva 
vlasů jí jde k duhu. 

Zuzana Sadílková, mňau
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Brepta v obrazech

Retro móda na retro fotkách. Poznáte nás?


