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Breptova doprava aneb Jak cestujeme?
Breptův editorial

DOPRAVNÍ KOLAPS
Můj vztah k dopravě a dopravním prostředkům
v průběhu času prošel značnými změnami. Dělím
svůj život v tomto smyslu na období PŘED narozením dětí a PO něm. V důsledku porodu se
zřejmě část neuronů v mém mozku přesunula z oblasti RYCHLOST A ADRENALIN do oblasti
STRACH. Jinak si to nedovedu vysvětlit…
V období PŘED jsem řídila automobil, dokázala hýkat
nadšením vedle řidiče, který nejezdil zrovna předpisově,
a lety služební i soukromé jsem si užívala se vším všudy.
Na letišti jsem byla schopná přemýšlet, zda parfém si v duty
free obchodě koupím hned nebo až při cestě zpět, jestli si
v letadle dám bílé víno nebo colu a co se bude podávat
na palubě k svačince.
V období PO přišla zásadní změna. Auto neřídím, pokud se
nepočítá jízda po louce v malém Peugeotu pro pobavení
našich dětí. Namísto spolujezdce má můj muž vedle sebe
policistu ve službě. V autě zásadně nespím (ani v noci),
neustále pomrkávám po tachometru, zda se naše rychlost
pohybuje v mezích vyhlášky, napjatě kontroluji stav na silnici
vpředu a pomocí zrcátka na své straně vozidla i vzadu. Prostě a jednoduše – při jakkoliv dlouhé trase jsem nepřetržitě
ve střehu. Můj současný vztah k rychlosti, myslím, nejlépe
vystihuje fakt, že při jízdě na kole si přibrzďuji nejen z kopce,
ale i na rovině. Aby se mi to moc nerozjelo…
Nejdramatičtější proměnou však prošel můj vztah
k přemisťování se vzduchem. O cestě letadlem jsem několik
let nedokázala vůbec uvažovat. Což ovšem jedinci
s výhřezem bederní ploténky dost komplikuje život, protože
dlouhé cesty autem znamenají v lepším případě bolest,

v horším pak naprostou nehybnost, případně pobyt
v nemocnici na kapačkách. Jistě uznáte, že nevrlá matka
pohybující se opatrně v mírném předklonu není zrovna dobrým předpokladem pro ideální průběh rodinné dovolené.
A tak po letech přesvědčování sama sebe, že už jsem toho
v životě viděla dost a všechny sochy, obrazy a další skvosty si
můžu pohodlně najít na internetu či v kvalitních obrazových
publikacích a že moře v Bibione je stejně krásné jako třeba
v Řecku, jsem se prostě naštvala. Věděli jste například, že
více lidí za rok je zabito osly než v důsledku letecké havárie?
Rozhodnutí bylo jasné – poletím!
Velmi odvážně jsem spolu se svým manželem vybrala již
v lednu dovolenou na krásném řeckém ostrově, namotivovala děti a začala se těšit. Čím více se blížilo léto, bylo mi jasné,
že mi to jen tak neprojde. Pochopila jsem, že není normální si
už od dubna každý večer před usnutím představovat nástup
do letadla. Bylo na čase poradit se s odborníkem. Ten potvrdil správnost mého rozhodnutí překonat sebe sama a pro
jistotu doporučil vhodné medikamenty, které jistojistě zabrání
mému útěku z letištní haly. Nebudu vás napínat. Na dovolenou jsem odletěla a zase se letadlem vrátila zpátky.
Hned na podzim jsem se letecky přepravila ještě na romantický víkend se svým manželem. Úplný happy end se však
nekonal. Místo doporučené poloviny tabletky potřebuji
dvě na každý let. Ani tato dávka mě však nedokáže zbavit
naprostého ochromení strachem po celou dobu strávenou
ve vzduchu. Pochopila jsem, že takový stav dokážu bez větší
zdravotní újmy vydržet maximálně tři hodiny. Tedy destinace,
které jsou od naší vlasti vzdálené více než tři hodiny letu, jsou
mi nadále zapovězené. Ledaže by mě někdo uvedl do slastného, ale totálního bezvědomí. Ale nestěžuji si, zisk z tohoto
malého vítězství je obrovský. Křišťálově čisté moře a bělostná
Pieta od Michelangela naživo. To je přece nádhera!
Abych nebyla jen negativní a ustrašená, i v období PO
se dopravuji ráda. Miluji vlaky (samozřejmě ty naše pomalé,
ne žádné japonské šílenosti) a výlet na Karlštejn si ráda s dětmi vystřihnu každé léto. A také ráda jezdím žlutými autobusy
nejmenované značky. S kávičkou, novinami a filmy, na které
bych jindy neměla čas. Mým nejoblíbenějším dopravním
prostředkem však nadále zůstávají vlastní, lehce do X
tvarované nožky. Chodím a někdy i běhám s radostí. Ani ne
tak proto, že je to považováno za zdravé. Spíš je to prostě
hezké, uklidňující a člověk toho po cestě nejvíc nejen vidí,
ale také slyší a cítí. V rychlosti totiž často nestihnete postřehnout, že vám něco utíká…
Dopravujte se tedy pomalu, bezpečně a hlavně do míst,
která máte rádi!
Edita Janečková

Foto: Archiv N3
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Dnes vás veze Pepa z depa
Rozhovor s Josefem Šubrtem

Zažil jsi nějaké nestandardní cestující? Měl jsi nějaký zajímavý zážitek s pasažéry? (Na tuto otázku řidič taktně mlčí,
zeptáme se tedy jinak): Jsou noční cestující jiní než denní?
Už jsi budil někoho, kdo na konečné spal?
Jsou o dost hlučnější a občas i vulgární, ale to bývají i ti
denní. Spáče jsem už určitě budil, někdy se mi to stane
i ve dne…

Jsou místa, která zná prakticky každý Pražan. Třeba takový autobus. Ale jaké to je, být jeho řidičem
a znát jej nejen jako pasažér, ale i zevnitř, zespoda
a ze shora? Ptáme se dnes pana Pepy Šubrta,
který je povoláním řidič autobusu, a to dokonce
pověstné linky č. 136. Rozhovoru se účastní také
jeho žena, naše milá, dříve pravidelná, nyní příležitostná dobrovolnice Kristýna.

Jak to přišlo, že řídíš právě pověstný autobus č. 136?
Pan denní výpravčí neměl zrovna řidiče, který měl mít službu.
Takže jsem zkrátka zaskočil.
Je něčím specifický?
Je to celkem dlouhá trasa – jezdí z Kobylis na Jižní Město přes
Žižkov. A potkávám v ní známé lidi – když jsem touto linkou
jel naposledy (a to už je hodně dávno), tak jsem potkal na
Proseku Helu, vystupovala až na Floře. (A taky je vždycky
nacpaný, dodává Brepta – že bychom my ze Žižkova
doufali, že pojedeme s panem Pepou?)

Tak tedy otázka první: Jak ses dostal ke své práci?
Vyučil jsem se pro Dopravní podnik jako automechanik.
A autobusy tedy nejen řídím, ale i opravuji.

Jela jsi s ním někdy jako pasažérka?
Ano. Sama a občas i s dětmi. Děti baví jezdit v prázdném
autobuse ke garáži, když už končí na trase. A když jsem
byla dítě a můj otec pracoval jako řidič autobusu, tak jsem
s ním taky ráda jezdila a to jsem mohla až dovnitř garáže,
do myčky a podobně. Ale teď už tě tam jen tak nepustí.
Jakým nejzvláštnějším dopravním prostředkem jste jeli?
Já Jindřichohradeckou místní dráhou. A Kristýna zubačkou
ve Vysokých Tatrách.
Bál ses někdy za volantem?
Nebál, kdybych se bál, tak bych asi nemohl jezdit autobusem a mít zodpovědnost za cestující.
(To je tak rozumná a logická odpověď, že se trochu stydím
za tu otázku!)
Co vaše děti, čím jezdí nejraději?
Naše děti jezdí nejraději vlakem a tramvají.

Jezdíš pro radost, nebo pro peníze?
Pro radost i pro peníze, jak jinak.

Čím jezdíte do práce?
Já jezdím metrem. A Kristýna tramvají.

Co tě na tvé práci nejvíc baví?
Různorodost pracovního týdne. Buď ty autobusy opravuji,
nebo je řídím. A hlavně mám čas na své dvě děti Matěje
a Adélku.

Jaký máš vztah k řízení auta, baví tě to nebo to přenecháváš
ženě?
Auto mne moc řídit nebaví a žena neřídí. A tak jezdíme
jen na hory a na dovolenou pod stan. Jinak rádi jezdíme
vlakem.

A co na ní nejvíc nesnášíš?
Ucpané silnice.

Kde jsi byl nejdál?
Autobusem v Itálii. A letadlem v Bulharsku.

A poslední otázka: Pepo, neřekl bys nám nějakou veselou
příhodu ze zatáčení?
Jednou se mi stalo, že jsem našel v autobuse notebook
a pracovní tašku. Bylo to v pět ráno na Zbraslavském
náměstí, a když si pro tyto věci přišel majitel, tak mi chtěl dát
nálezné, otevřel peněženku a ejhle – byla prázdná…

Byl jsi v nějakém muzeu dopravy (třeba ve Střešovicích
nebo v Kopřivnici)? Co se ti tam nejvíc líbilo?
Byl jsem ve Střešovicích a nejvíc se mi tam líbila koňka.

Co je na ní nejtěžší?
Asi vstávání a občas to, že přicházím domů z odpolední
směny po půlnoci.

A kde jsi byla nejdál ty, manželka řidiče autobusu?
Autobusem v Římě.

Kolik má autobus druhů brzd? Slyšela jsem neověřenou
informaci, že celé čtyři, je to pravda? A jaké?
Každý typ autobusu má jiný druh brzd. Třeba autobus typu
SOR NB 18 má brzdy vzduchové, dvouokruhové, kotoučové.
Více by ses dozvěděla při dnech otevřených dveří
v Dopravním podniku, bývají každý rok v měsíci září.

A co je na ní obzvlášť zajímavé?
Pestrost tras autobusových linek.

Hrál sis jako kluk s autíčky nebo spíš s pistolkami či něčím
jiným?
Hrál jsem si s vlaky. Doma jsme měli kolejiště. A rád jsem hrál
fotbal.
Jsi fanda i do jiných strojů, vlaků a tramvají?
No jasně, vlakem jezdím rád.
Bavilo by tě řídit i tramvaj nebo lanovku?
Bavilo by mne řídit lanovku. Větší zážitek z řízení a velký
rozhled do kraje.

Jaký byl nejstarší autobus, se kterým jsi jel, a jak se ti s ním
jelo?
Nejstarší autobus, který jsem řídil, byl první kloubový městský
autobus řady Karosa B 741.
A nejmodernější?
Nízkopodlažní SOR NB18 kloubový.
Líbila by se ti v Praze trolejbusová doprava? Řídil jsi někdy
trolejbus? Je to jiné?
Určitě ano, ale myslím si, že by kapacitně nestíhala vozit
cestující. Trolejbus jsem nikdy neřídil, ale když jsem v nějakém
městě, kde jezdí, tak se jím svezu rád.

Takže pokaždé jedeš jinou linkou? To tedy přijdeš do depa
a tam ti je prostě přidělen volný bus? Já myslela, že každý
má svou linku... Nebo jsi specialista-záskokář? To tedy musíš
dobře znát Prahu? A víš vždycky, kde je jaká změna, objížďka, problém, nebo vám to nějak hlásí centrála? Máte vůbec
centrálu? Povídej!
Jak kdy, někdy mám dvakrát za sebou stejnou linku. A ano,
když jedu z garáže, tak mám přidělený autobus zrovna ten,
který je určený pro danou linku. Buď je to krátký, nebo dlouhý autobus – pokaždé je to jiné. Žádný řidič nemá svoji linku,
mění se to podle služeb. Trefila ses, jsem specialista-záskokář.
Ty linky, které občas jezdím, znám dobře, a když dostanu
linku, kterou jsem dlouho nebo vůbec nikdy nejel, tak si ji
buď předem projedu, nebo se podívám na mapu. (Brepta
komentuje: Safra – kdo by tohle řekl? Podívá se na mapu!
Prostě typický chlap…). To podle toho, kolik mám času.
Prahu docela znám, ale ne celou, jen tu část, kde jezdí
autobusy z garáže Kačerov. Co se týče změn a objížděk,
je-li to dlouhodobá změna, tak to máme napsané u jízdních
řádů. Když je nečekaná nehoda anebo změna, tak nám
to zahlásí z vysílačky. Tou už je vybaven každý autobus.
Směny jsou dlouhé zhruba 9,5 hodiny, ale někdy jsou i kratší.
Obědváme a svačíme v autobuse, k tomu je vyhraněný
čas na konečné. No a na WC chodíme, kupodivu, také na
konečné. Občas to jsou nenápadné cihlové boudy, občas
to vypadá jak trafostanice...
Jaké závady jsou na autobusech nejčastější? A je k takovému opravování velikých strojů potřeba veliká fyzická síla?
Nebo spíš intuice? Či máte stroje, které vám zjistí, co autobusu je, jako to je v některých autoopravnách?
Závady jsou různé, občas nefungují dveře, nesvítí správně
světla atd. Fyzická síla potřeba je a někdy i ta intuice. Takový
autobus se opravuje na velkém zvedáku nebo v opravárenské jámě.

Děkuju za rozhovor a těším se v Trojce nebo ve sto třicet
šestce na viděnou!
Jolana Kurzweilová

Brepta cestuje…

Vlakem
Cestovat vlakem je vcelku příjemná záležitost.
Pokud se váš vlak nezpozdí o 20 minut v minus
pěti stupních pod nulou. Také potom záleží vedle
koho, nebo dokonce s kým do vagonu nastoupíte. Cestu vám sice mohou zpříjemnit lidé,
kteří jsou potichu a jen tak sedí a pozorují ostatní,
ovšem i skupina vedoucí zajímavou a smysluplnou konverzaci. Problém však je, když si sednete
vedle člověka, který nerespektuje soukromí
nebo je prostě jen moc široký, a vy jste potom
namačkaní na sedadle, na kterém máte obyčejně položenou i bundu s aktovkou. Nejhorší je ale,
když do vlaku nastoupí skupina neukázněných
mladíků, kteří stále křičí jeden přes druhého,
a ani to nedává smysl. Co se týká dochvilnosti
vlaků, nemohu si stěžovat. Vlak má zpoždění
jednou za měsíc, a to přibližně 10 minut. Páni
a paní průvodčí bývají většinou milí, pokud
je ovšem člověk před vámi nepotěší
nevlastnictvím jízdního průkazu. To
se poté ptají na spousty otázek,
na které ani vy občas neznáte odpověď. Ve vlaku nejčastěji koukám
ven z okna a přemýšlím nebo si
dělám věci do školy. Mám cestování vlakem vcelku rád, pokud se
nepokazí něčím, co jsem již uvedl.

Metrem
Plán metra od Adama Vodičky (9 let), nadšeného obdivovatele veškerých kolejových dopravních prostředků.

Matyáš Poletín, gymnazista, 14 let

2x foto: Archiv rodiny Šubrtů
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Jak se žije s …

Jak se žije s …
kdy nám dávali jídlo i peníze. Zajížděli si s námi i o několik
kilometrů dál, než oni sami potřebovali… Pokaždé nám řidiči
vyprávěli, že oni jsou výjimka, ale že všichni ostatní jsou nebezpeční a ať raději vůbec nestopujeme.

Jak se žije s profesionálním řidičem
Na žádost Brepty se s vámi chci podělit o své
zkušenosti, které jsem za posledních 20 let
nashromáždila. Zdálo by se, že mít doma
profesionálního řidiče je stejné jako mít muže
s jakoukoli jinou profesí. Každá má svoje výhody
a nevýhody. Pokud někdo nachází u profesionálního řidiče výhody, tak do toho. Já vím hlavně
o nevýhodách. Řidičem či řidičkou jsme
v současné době téměř všichni, takže část
postřehů vám bude povědomých. My je jen
zažíváme v koncentrované podobě díky soužití
s osobou samostatně výdělečně činnou ve smluvní autodopravě. Je to na dlouhé vyprávění,
tak to vezmu spíš telegraficky.
Pořád na cestě
Život, aspoň v našem nastavení, je hodně nepravidelný, nevyzpytatelný a těžko naplánovatelný. Mužovy odjezdy ve dvě
v noci. Příjezdy ve tři ráno. Sprcha v půl druhé v noci. Několik
dní volných. Snídaně v jedenáct. Přespávání v hotelech.
Série dní a nocí, kdy je manžel a otec na cestách. Večeře
v půlnoci. Stravování v motelech a bufetech u benzínek.
Práce o víkendech. Spánek v autě na parkovištích. Každoročně desítky tisíc najetých kilometrů.
Noha na plynu. Nervy, jak se dostat na letiště včas, když je
v Praze zácpa. Semafory. Zatáčky. Zkratky, které nejsou jen
kratší a pohodlné. Protrubování. Vybržďování. Zdvižený prostředníček. Jízda brzda – plyn. Neslušné komentáře k řidičským
dovednostem jiných řidičů a řidiček. Objížďky. Kolony. Zlost
na zákazníka, který přijde pozdě a čeká, že řidič zpoždění
dožene. Debaty s kamarády o převodovkách, o aditivech,
o autobazarech. Při výměně auta plné tašky věcí, které se
nashromáždily ve starém vozu a do nového se nehodí. Ve
schránce pravidelně zásilky s nabídkami výhodného leasingu
či úvěru. Sledování cen nafty u každé benzinky, kterou cestou
na chalupu míjíme.
Děti v autě
Cestování s dětmi je samostatnou kapitolou. Žádné drobení
v autě, vždyť večer se poveze zákazník – ředitel či prezident.

Svačinky jedině na parkovišti. Ale jak zacpat dítěti pusu při
jízdě aspoň na chvíli? Zpěv a stále nové sloky písničky, jak
šla Madlenka po poli a koho tam potkala. Žádné špinavé
botičky, které okopávají sedadlo před sebou! Žádné drobky
na sedačce! Žádné skvrny od vylitého pití! Žádné mastné
prstíčky! Čokoláda? Ani náhodou!
Bezpečností opatření – žádné opírání se při spánku o dveře.
Svézt autem cizí děti? No, to je obrovská zodpovědnost. Cizí
děti radši nebrat! „Víš, kolik jsem viděl na silnicích bouraček?“
A naše děti do auta k někomu cizímu? Úplně výjimečně,
pokud náhodou auto i řidič projdou auditem bezpečnosti.
Ale radši si je profesionální otec odveze do Pece pod Sněžkou
sám, klidně pojede na otočku.

Všechny úkoly se nám podařilo splnit a vybrat i dostatek
peněz a především jsme stihli do Prahy dorazit jako první.
To nám zajistilo výhru v celé soutěži, ve které stopovalo
stejnou trasu dalších jedenáct dvojic (vždy holka a kluk).
S kamarádkou Janou jsme se přihlásili, protože jsme zarytí
soutěživci a máme rádi adrenalin a nejistotu s dávkou nebezpečí, rádi cestujeme a poznáváme nové země, kulturu a také
lidi. Obzvláště nám šlo o nové a nevšední zážitky.

Honza Červeňák

Foto: Archiv Honza Červeňák

Na závěr
Abych byla upřímná. Několik výhod jsem si při psaní tohoto
příspěvku uvědomila.
V dobách, kdy ještě nebylo běžné na většině čerpacích
stanic najít čisté WC, jsme měli přehled, kde zastavit a kam si
jít odskočit. Kde je možné si odskočit zdarma a kde ne. U které
pumpy mají pitelné kafe a kde se radši na jídlo nezastavovat.
A asi nejhmatatelnější výhodou je, že svému muži, co se týče
řízení, plně důvěřuju. Má oči všude. Předjímá události, přemýšlí
za ostatní řidiče. Jezdí bezpečně a na jistotu. Nečiní mi tedy
potíž usnout na sedadle spolujezdce v žádné situaci – cestou na dovolenou, na chalupu či z večírku u známých. A po
mnoha pokusech obhájit svoje řidičské schopnosti jsem to
vzdala a prostě se nechávám vozit. Což je většinou celkem
pohodlné.
Míla Kramná
P.S. Původně jsem aspirovala na to, popsat složitou situaci
okolo taxislužby a smluvní autodopravy, ale ukázalo se to jako
úkol, pro který nemám patřičný nadhled. Uvádím alespoň
slovníček slangových pojmů:
Drožka: vozidlo taxislužby, Drožkář: taxikář, Rito: zakázka,
Ježdění přes drát: získávání zakázek přes dispečink,
Světluška: taxi jezdící s rozsvíceným transparentem na střeše,
znamená, že vůz je neobsazený a můžete si ho odmávnout,
Štafl: místo vyhrazené pro čekání vozů taxi.

Jak se žije na stopu
Absolvoval jsem Mistrovství ČR v autostopu.
Pořádala ho druhým rokem cestovka Jedu.cz.
Cílem bylo co nejrychleji se dostat z Prahy do Atén
a zpět. Museli jsme po cestě plnit úkoly, například
vyfotit se s místními v moři, podojit zvíře, svézt se
na oslovi, zdokumentovat tradiční přípravu jídla,
zhlédnout sportovní utkání. Navíc ještě
o konečném pořadí rozhodovala výše vybrané
částky přes hlasování, jež šla na Konto bariéry.

První noc jsme unavení téměř nebyli a byli jsme ochotni jet
beze spánku dál a dááááál. Z celkových šesti dnů jsme spali
jen tři „noci“, a to ty tři uprostřed – i přesto, že jsme spali ty
noci za sebou, ke konci už nás únava dostihla v plné míře.
Jeden naplno v autě spal a druhý dával pozor, abychom
nepřejeli důležitou benzínku či výjezd...

Vtipné bylo, že jsme se na přípravu docela vykašlali. Neměli
jsme naplánovanou cestu ani vyhledané fráze. Zato jsme ale
měli dva pepřáky, které jsme po cestě strategicky nechávali
zavřené v kufru aut. ☺

Jak se žije s motorkářem
Ono se řekne motorkář. Prostě chlap, co jezdí na
motorce. Ale co když je to motorkář OPRAVDU?
Takový, co si přivezl motorku domů ve čtrnácti
a ani po pohrůžce vykázání z domu se jí nevzdal?
Takový, jenž stroj dovede nejen uřídit, ale taky celý
rozebrat a zase složit, který jej miluje, komunikuje
s ním, rozumí mu, stará se o něj, má k němu něžný,
vřelý vztah?
S takovým motorkářem si pořídíte dvě děti, on se stane
motorkářem bývalým a vy jste v klidu. Až jednou...
Jedeme sami dva v autě (velké děti už dávno mají svůj program).
„Musím ti něco důležitýho říct,“ praví bývalý motorkář velmi
vážným tónem.
Vzpomenu si na všechny právě se rozvádějící kamarády
a krve by se ve mně nedořezal.
„Tak povídej.“
„Koupil jsem si motorku.“
Zajímavé, jak reálně hrozná zpráva může být vlivem okolností
zprávou pozitivní, ba vítanou.
„A co s ní chceš dělat?!“
Jen se na mě podívá, ani si na čelo nezaklepá.
Z bývalého je zase motorkář. A jaký! Neboť ve svém věku
brzkých padesátin už se nemusí spokojit se strojem nízkého

výkonu a subtilního vzhledu, dnes si zaslouží stroj velký, statný,
spolehlivý, zkrátka adventure.
A vzápětí ho také doveze domů.
Díváte se na ně, na muže i na stroj, a nevíte, komu to sluší víc,
jestli veliké červenostříbrné motorce nebo černému jezdci vedle ní (jo, široká ramena a výška 190 cm jsou v motorkářském
obleku ještě širší a impozantnější).
A začínáte trochu závidět.
Co teď?
Přece s ním nakonec nenechám jezdit nějakou – blondýnu?
A tak si nechám koupit svůj vlastní obleček, helmu a další
doplňky (vzpomínku, jak jsem si první těhotenské šaty jako
hlupáček vlastnoručně ušila, rychle zaplaším) a usednu za
borce.
„Prosím tě, musím taky dejchat, vždyť mě uškrtíš,“ praví motorkář, ještě než vyrazí, a já o trochu povolím zoufalé sevření,
kterým jsem si chtěla zachránit život.
Panebože!
To není normální rozjíždění, to je zrychlení jak v kosmické
raketě. Hrůzou ani nedýchám – a sakra – co to dělá, chce mě
zabít??? V zatáčce se naklání, div neškrtá botou o asfalt a já
si jenom zoufale říkám – nesmíš vyvažovat, nesmíš vyvažovat
– a zavírám oči. Aspoň to budu mít rychle za sebou, myslím si
odevzdaně. Měla bych napsat závěť a vydědit toho cvoka.
Nebo umřeme spolu? Chudáci děti!
Kdyby aspoň zastavil, abych se mohla trochu vzpamatovat.

Cesta do Atén byla překvapivě rychlá a na málo stopů. Jeli
jsme s řadou ochotných a nápomocných lidí. Ke konci se
nám k našemu velikému překvapení povedlo stopnout i autobus přímo do Atén, pak jsme se stavili na pití s mladými Řeky
a ti nás svezli v noci na motorkách po městečku, poté následovalo spaní na pláži u moře.

Ale ne, jel dál a furt. A co byste řekli? Po první jízdě následovala druhá a další a další, až mi to došlo. To, co s tou motorkou vlastně chce dělat. Chce pořád znovu zažívat ten pocit,
že je svobodný. Že není spoutaný pásy (a předpisy), že cítí silnici, vůni větru, trávy a lesa, déšť, přírodu a benzín, že se svým
strojem souzní a rozumí si navzájem. Že je to všechno dočista
opravdové.

Cesta z Atén byla asi nejhorší... Museli jsme vyjet až na okraj
Atén a odtud ještě ujít dalších asi devět kilometrů pěšky
k dálnici, což nám zabralo asi tři hodiny, uff. Obecně cesta
zpět byla horší než cesta tam, což přičítáme povinnosti jet
přes Albánii. To ve výsledku znamenalo jet po malých silnicích
v Řecku (kde se blbě stopuje i na dálnici). Každý nás
popovážel jen po pár kilometrech. Jak jsme dojeli k Pogrodci
v Albánii a opustili smolné Řecko, štěstí nám zase přálo.

Bude jezdit do horských průsmyků, bahnitými cestami,
divokými lesy, sám nebo s dalšími podobnými šílenci. Ale
já, pyšný batůžek, se těším, jak v létě (nebo zjara nebo na
podzim) se svým motorkářem taky pojedu... někam. Ven. Na
cesty. Za větrem a za svobodou.

Typickým znakem na stopu byla celková pohostinnost řidičů,

Jolana Kurzweilová
Foto: Archiv rodiny Kurzweilů
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Jak se žije s …

Breptovy řidičky

Můj život s pilotem
Protože otec mého manžela je pilotem dopravního letadla u ČSA a byl vzorem pro svého
syna již od mala, manžel stále nosil v hlavě, že sen
o pilotovi si musí splnit. Jako všechno u nás, začalo
i létání nenápadně. Přišla otázka: „Co kdybych
si udělal kurz?“ „A co by to bylo zač?“ „No jen
tak, pilot malého letadla.“ V tom jsem se zarazila, koukla na manžela: „Vždyť je to nebezpečný,
vždyť můžeš spadnout, zabít se...“

Řidičky Nové Trojky
,mám papíry!“ A od té doby už jsem se strachu nezbavila.
A tím to zdaleka nekončí. Pak přišly noční lety, lety bez viditelnosti na zem a nakonec i to, čeho jsem se obávala nejvíc
– akrobacie. V tu chvíli mi přišlo, že vlastně to obyčejné létání
nic není, ale lítat s hlavou dolů, dělat výkruty a já nevím co
ještě, je prostě fakt nebezpečný. Teď, po pár letech, strachu
trochu ubylo, ale šimrání kolem žaludku mám vždycky. Ale je
pravda, že pohled ze shora je k nezaplacení.
Tereza Cibulková

Bylo mi ale vysvětleno, že riziko pádu oproti nehodám v autě
je mnohem menší a že je to vlastně úplně bezpečné cestování. Ne jsem neřekla, a tak bylo zaděláno. Rok chodil do
letecké školy, trochu té teorie, lety s instruktorem, tak jsem
byla relativně v klidu, až do doby, než přišla sóla. Nácvik jako
že to zvládne sám. Probíhá to asi tak: instruktor si vyhlídne
krásnou louku, lehne si a kouká do nebe. Sólista je ve vzduchu, potí se za knyplem a snaží se se nezabít. A tak se to
opakuje několik leteckých hodin, až jednou přijde den: „Hurá

Jak se žije s cyklistkou

Foto: Archiv rodiny Cibulkových

Jolča má nepřehlédnutelné přednosti a v pestrosti
zájmů jde přirovnat snad jen k barevné paletě
pavího ocasu. Vězte, že cyklistika má v životě Jolči
místo podstatné, asi jako má v mé duši motocykl.

ní, zadní, pozor, Jolčo, neupadni? Je to takové malé těkavé
nic – neuchopitelný, těžko popsatelný pocit, taková vibrace
pod hrudní kostí – je to pociteček svobody. Ten pocit, který se
v nás předpisy a směrnicemi řízený svět snaží ubít. A nesmějte
se (mám ho taky…).

A co to Jolču pohání k tomu, aby naplánovala nesmyslně
dlouhou a náročnou trasu, tu si pak v reálu díky svým orientačním schopnostem ještě čas od času vydatně prodloužila, aby v úmorném poledním vedru či odpolední dešťové
přeháňce, zarudlá námahou, zcuchaná větrem a zpocená
štěstím přenášela svou váhu střídavě do pedálů velocipédu
a ve stoupání si donekonečna opakovala: levá, pravá, před-

Každopádně její cyklistice fandím, občas jedu na výlet s ní.
Jolčina cyklistika mi svým způsobem život i zjednodušila. Když
má uprostřed léta narozeniny, nechce po mně již léta nic
jiného než novou gumu…
Jaroslav Kurzweil, manžel cyklistky

Cestování s kočárkem
Protože neřídím, jsem zcela odkázaná na MHD.
Někdo by to mohl považovat za „eco“, případně
„cool“ přístup, ovšem pouze do té doby, než máte
dítě. Když se narodil Vincík, opravdu jsem byla
nějaký čas přesvědčena, že se můj život smrsknul
do pětikilometrového okruhu kolem bytu, protože
představa cestování s kočárkem v MHD byla děsivá.
Nakonec mě po šesti týdnech k první cestě donutila preventivní prohlídka u specializovaného (tudíž vzdáleného) lékaře.
Uznala jsem, že vstávat v pět, abychom stihli dojít na osmou,
není řešení. A teprve tenkrát mi docvaklo, že existují i nízkopodlažní tramvaje. Sice jezdí pouze jednou za půl hodiny,
ale to bylo zcela vyváženo představou, že nebudu muset absolvovat adrenalinové shánění pomoci s nakládáním kočárku. V tu chvíli jsem si velmi oddechla. Mělo to pouze jeden
háček. Nízkopodlažní tramvaj nesmí člověku ujet před nosem
právě ve chvíli, kdy venku leje jako z konve, nikde v dohlednu
žádný úkryt, natož kavárna, dítě se vzbudí s bolením a má
hlad. A přesně tahle situace nás hned při návratu z oné prohlídky u lékaře naučila jezdit jakoukoliv tramvají.
Od té doby se stále učím tipovat, kdo se jako první nabídne
s pomocí. Tady je můj žebříček:
1) ženy středního věku, je jedno s kolika taškami, případně na
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Statistice to zrovna neodpovídá, ale pět židlí
v kanceláři Nové Trojky patří pěti ženám, které
se raději nechají svézt, než aby se samy vrhaly
po klíčcích a řadicí páce. Na důvod, motivaci či
dokonce filozofii jejich vztahu k ne/řízení jsem se
jich neptala, ale zjistila jsem ledacos zajímavého!
Proč vlastně neřídím já?
Získání mého řidičského oprávnění přišlo současně s dospělostí
(zde tedy žádné zanedbání), následovaly však obstrukce
ze strany rodičů (chlapce, který by mi svěřil auto, jsem tehdy
ještě neměla). Nejdříve byl problém v ještě nesplacené
půjčce na našeho pětirychlostního Favorita, následovala
obava, že špatně vidím (jako jediná z rodiny jsem nosila
brýle). Opakovaná lež se stává pravdou. Tehdy jsem
se smířila se svojí neschopností řídit.
Teď už chlapce mám, ochotně mi auto půjčuje. Často mě
i přemlouvá. Vždycky na jaře projdu jakýmsi řidičským
coming outem. Na čas tomu sama uvěřím. Budu řídit! Od teď
a napořád… Dojedu z Prahy na chatu, někdy i dvakrát. Svezu
maminku do vedlejší vesnice na nákup a ona mě pochválí,
jak hezky řídím (auto je naše a podstoupila jsem laserovou
operaci očí). Vůz postupně ozdobím barvou zahradního
plotu a sloupků v garáži. Ani pořízená zeleno-bílá dekorace
na černé metalíze nedokáže manžela odradit, aby podněcoval moji chuť řídit. S láskou jeho nabídky odmítám, řidičské
příležitosti dále nevyhledávám. Jsem závislá a nejspíš mi to
dělá dobře. Nebo ne? Přijde zase jaro a já vyrazím na chatu?
Jednou či dvakrát?
Jak to mají ostatní?
Stejně dlouho jako já vlastní řidičák i Štěpánka. Edita by
průkaz mohla mít, kdyby jí ho před (mnoha) lety neukradli
na večírku v Paláci Akropolis, Jolča ho má uložený na úřadě
vydávajícím nové řidičské průkazy (možná ale již ve skartovačce), no a Helenka má tip na autoškolu pro ženy, takže
u ní je to také na spadnutí!

dlouho netušila, že existuje něco jako otáčky motoru a že
pokud chce rychle přidat, musí přeřadit na nižší rychlost!
Dokážete si představit, jak zatajení této skutečnosti může
zkomplikovat předjíždění?! Jolča to ví přesně – blíží se auto
v protisměru, silnice se zužuje, děti na zadních sedadlech
kvičí… Štěpánka by se občas ráda svezla rychle, zato Helence, která se zatím specializuje pouze na couvání, vyhovuje
spíše pozvolnější tempo (konkrétně píše, že při rychlosti
150 km/h se cítí nepříjemně!).
Odpovědi na otázku, jaký je holek nejoblíbenější spolujezdec,
jsou rozličné. Pro JK je to její osobní řidič JK, Editini parťáci
jsou Sting, Axl Rose či David Koller (asi si s Janečkovými občas
někam vyrazím). Štěpánka má také jasno. Jejím favoritem je
učitel autoškoly! Helenka doposud svezla jen svého Honzu,
kterému se z intenzivního zážitku hrůzou postavily všechny
vlasy (v té době ještě disponoval bujnou kšticí).
Přívlastky ideálního auta: bezpečné, zelené, s automatickou
převodovkou a věčně plnou nádrží, velké, provedení v kůži
barvy bílé kávy, spolehlivé, Volvo.
Řidič tvých snů? (cituji):
Jolča: „Ve snu občas řídím.“
Edita: „James Dean, ale ten by Volvo za své Porsche asi nevyměnil. Takže můj manžel.“
Helča: „Můj Honza, ale bez těch keců, co u toho má… A ve
snu Brad Pitt, ale ten má asi řidiče, co?“
Štěpánka: „Vydrž, právě ho vyhlížím!“
Začátek roku je ten pravý čas na řidičská předsevzetí. Třeba,
možná, snad…
Z kanceláře zdraví Markéta Vokrouhlíková zatím (ne)slavná
řidička

Nejdál se z nás autem vypravila Štěpánka. Dojela až do
Německa! Obdivuhodné! Edita se v Českých Budějovicích
ocitla také nedaleko hranic. Jolča v dobách největší řidičské
slávy dorazila do Louňovic (těch, které jsou dál od Prahy!)
a Helenka při své první a zatím poslední řidičské zkušenosti
neplánovaně zacouvala Škodou 105 do zahrádky.

jak vysokých podpatcích (protože přesně vědí, jaké to je),
2) bezdomovci (protože na Balabence nikdo jiný nevystupuje),
3) muži středního věku, ovšem
záleží na tom, zda nesou kufřík či
brašnu, případně na pohodlnosti
oděvu (protože si po chvíli přece
jen vzpomenou, jaké to bylo),
4) chlapci (protože je tak vychovaly jejich matky středního věku),
5) holky (protože netuší, co je
čeká).

Touha po rychlosti není nic, co by naši kancelářskou partu
významně pronásledovalo. Coby řidičky, jsme se k takové
frajeřině, jako je rychlá jízda, nedopracovaly. Dokonce Jolča

ŘIDIČKA ZUZANA

Nástup a výstup do tramvaje jsme tedy zvládli poměrně rychle, a tak se snažím od pražských matek pochytit další dovednosti, které by se nám s Vincíkem v budoucnu mohly hodit.
Například jak postavit kočárek, aby nebylo možné olíznout ani
tyč, ani okno a tlačítko pro vysouvání plošiny bylo mimo dosah. Případně jak zvládnout nástup s dětmi s ročním rozestupem. Nebo jak zvládnout nástup s dětmi s ročním rozestupem,
když druhá jsou dvojčata. Nebo jak zvládnout nástup s dětmi
s ročním rozestupem a psem s velmi krátkými nožičkami (ano,
jede pod kočárem). Pražské matky jsou velmi šikovné.
Do metra jsem se zatím neodvážila.
Bohdana Linhartová

Řidičák jsem si dělala někdy v pětadvaceti v autoškole
v Biskupcově, můj instruktor se jmenoval nezapomenutelně
René Pristaš. Na první lekci mi řekl: „Tak si sedněte za volant
a pojedeme na Balkán.“ Neklaplo to. Ale postupně jsem
začala být poměrně šikovná, šlo mi to. Občas jsem tedy
Reného asi štvala, když jsem odmítala držet volant oběma
rukama, když jsem nechtěla jet třicítkou na Jarově, když jsem
při couvání nepoužívala zrcátka a radši se otáčela.
Písemný testy jsem zvládla na první pokus, s jízdama to bylo
horší. Při té první zkušební jsem měla odbočit přes tramvajový
pás, jela sice tramvaj, ale já věděla, že bych to stihla, René mi
to ale zašlápl a zavrčel: „Chcete nás zabít?“ Naše názory se
rozešly, a já to napoprvé tedy nedala. Nespravedlivé. Druhý
pokus, vylítla jsem na parkování, který se mnou René nikdy
netrénoval. Nespravedlivé. A já se dovtípila a zeptala jsem

Foto: Archiv rodiny Vokrouhlíkových
se, kolik mám dát, abych to napotřetí udělala. Bez okolků řekl
sumu – a bylo to. Moje první a doufám, že poslední podplácení. A znechucení, že to takhle funguje nefunguje.
S čerstvým řidičákem jsem byla opravdu aktivní, měli jsme Fabii a já jezdila často. Nejsem asi úplně standardní řidič, mám
takový výkyvy, buď jezdím připosraně, nebo jako Chiron.
Nerada podélně parkuju, nerada předjíždím a jezdím potmě.
Naštěstí jsem nikdy nebourala, jen jsem jednou předním
nárazníkem vzala velkej šutr. To když jsem machrovala u Mirky
v Popovicích.
K autům nemám žádný citový vztah, vůbec jim nerozumím.
Nejvíc mě na řízení baví pouštět si hodně nahlas hudbu a „být
silnice král“.
Zuzana Sadílková
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Breptovo ohlédnutí

Breptova dopravní anketa

Vánoce pro trojkové děti
Obraz první: Zuzka – „skoronová“ koordinátorka tradičních
akcí – se tváří vesele a energicky. Vánoční dílny jsou vymyšleny, materiál objednán, perníčky napečeny, divadelní
kus vybrán.

Obraz pátý: Novou Trojkou voní už od vchodu svařák. Začínají
se scházet první návštěvníci. U dveří zvoní kurýr. Veze knoty…
Je odeslán i s knoty zpět do tmy. Cha, my máme své hrdiny!

Obraz třetí: Zuzka sedí u internetu v recepci a vypadá
nezvykle nervózně. Knoty pro výrobu svící ještě nedorazily.
No nic, zaurgujeme dodavatele a bude dobře, ještě je čas.

Obraz šestý: Děti pobíhají, na střídačku zdobí (a hned ujídají)
perníčky, vyrábějí svíce (i s knoty!) a malinkaté Ježíšky.
Dospělí ochutnávají cukroví (jak ho někdo může dělat takhle
maličkaté?), domácí vánočku a popíjejí lahodný svařáček
dle Maruščina receptu. Pohoda, klid, dalo by se říci idyla.
Dokonce i členky trojkového týmu, tvářící se v poslední době
mírně vystresovaně, roztávají. Poslední akce před dlouhým
vánočním volnem, to už vypadá optimisticky!

Obraz čtvrtý: Den D dopoledne. Knoty ve Trojce stále nejsou. Co teď??? Zuzčin hrdina se vydává na zoufalou pouť
předvánoční Prahou. Sežene? Ale jistě, je to přece hrdina!
Můžeme tedy začít…

Obraz sedmý: Šimon strhne všechny svou energií ke zpěvu
koled známých i těch, jejichž druhé a třetí sloky musíte lovit
hluboko v paměti. Struny jeho kytary i hlasivky všech zúčastněných dostávají zabrat.

Obraz druhý: Zuzka je mírně, ale opravdu velmi mírně rozladěna. Její domluvené divadýlko padlo. Kamarád Urbík nemá
čas. Nevadí, živý betlém bude taky fajn a zvládneme ho
vlastními silami!

Obraz osmý: Tělocvična se proměnila v město Betlém. Marie
– Helenka, Josef – Dan a Ježíšek – Karlík vypadají krásně.
Z tělocvičného skládku vycházejí důstojně Tři králové se svými
dary. Dojemný příběh ožívá v Nové Trojce stejně jako na
tisících jiných míst.
Obraz devátý: Po krátké pauze je z tělocvičny pro změnu
kinosál. Děti uléhají na polštářky a sledují kouzelný příběh
o čaroději ze země Oz. Taková návštěvnost Filmového klubu
Radima jistě těší. A rodiče konečně mohou zasednout kolem
velkého stolu v herně a probrat věci vážné i veselé. Malé
zastavení mezi dopečením posledního plechu cukroví
a obalováním kapra.
A o tom jsou Vánoce v Nové Trojce. Tedy byly… Už loni!
Své dojmy zaznamenala Edita Janečková.
Foto: Archiv N3

BUS VERSUS VLAK
aneb Řekni mi, čím jezdíš, a já ti řeknu, jaký jsi
Pocházím z Náchoda, což je sice okresní město,
ale rozhodně ne žádný významný železniční uzel,
jako třeba Česká Třebová. Čili když jsem začala jezdit do školy do Prahy (v neděli večer tam,
v pátek večer zpátky), volila jsem přímé spojení
busem, vlakem bych musela minimálně jedenkrát
přestupovat ve Starkoči, nebo i vícekrát
v Jaroměři, Hradci…

Ale já bych si autobus vybrala tak jako tak. Cesta trvala
asi tři hodiny, podle toho, jestli se zajíždělo do Chlumce a
do Poděbrad, D11 tehdy ještě nebyla. Sezení jsem většinou
vybírala v zadní části vozu, méně totiž hrozilo, že si někdo přisedne, a v řadě za řidičem, to je prý bezpečnější. Předsevzetí,
že se po cestě budu učit, jsem málokdy dodržela, celou dobu
jsem četla a četla a četla a někdy jsem taky usnula. Tehdy
jsem byla opravdu vášnivá čtenářka, milovala jsem Wolkera,
Zábranu a Ivana Klímu. Pamatuju si, že za jednu cestu jsem
přečetla Hrabalovy Ostře sledované vlaky. A donekonečna
mě bavilo koukat z okna a snít. A vždycky mě bavilo celou
cestu svačit a rovnat si myšlenky v hlavě.
Jsou to vzpomínky starší dvaceti let. Ale až teď mne napadlo,
z čeho pramení to, že jsem takový autobusový typ. Přirozeně
své výhody má jak bus, tak vlak, a dalo by se dlouze porovnávat a třeba se o tom i pohádat. Já bych tuto pomyslnou
polemiku uchopila takto…
Jsem introvert, vyrostla jsem v paneláku, jezdím autobusem
Mé nároky na osobní prostor nejsou velké, zato poměrně
striktní. Cestu busem si užívám sama za sebe, nechci s nikým
zapřádat hovory, nechci být rušena pobíhajícími dětmi, vydržím delší dobu nejít na WC, jsem ukázněná, zodpovědná,

Jak to bylo na burze a po burze
aneb Burzovní poděkování
Moji burzovně nejbližší,
s úsměvem na rtech, radostnou myslí a znovuobjevenou lehkostí na srdci vám oznamuji, že výtěžek Podzimní dobročinné
burzy byl 64 058 Kč. Což je super!
Za utržené peníze pořídíme klimatizaci do velké herny, jak
bylo avizováno. Což je super!
Inspiraci pro poděkování mi přinesl můj dnešní sen. V něm
jsem byla na výletě se svými bootcampovými kamarády (zase
ten bootcamp, promiňte, že s tím opět otravuji…no ale můj
mozek zcela správně vyhodnotil chvíle, kdy zažívám téměř
naprostou bezstarostnost – a to jsou právě víkendy s bootcampovou partičkou). Ale v tomto snu bylo všechno úplně
jinak. Samý problém, průšvih, trapas! Zatímco moji přátelé
trhali ovoce v sadu, běhali přes soukromý pozemek, omezovali dopravu, posmívali se kolemjdoucím…já jsem za nimi
vlála, vysvětlovala, omlouvala se…
Kde že je ta spojitost? Samozřejmě nikoli v onom popsaném
rebelství, ale v množství drobounkých kauziček, které jsme
řešili a které burza pochopitelně přináší…na zemi nalezený
kód, zboží bez kódu, nemám peníze, nemohu si zboží vyzvednout, spěchám, mám jenom tři kusy, jak je možné, že se zboží
nedohledá?!? Tohle není moje bunda, oteplovačky modré,
hlad, žízeň, fronta, klíče, průvan, vedro, do you speak english?
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Zásluhy nelze vyjmenovat. Určitě bych na někoho zapomněla. Každý z vás dobře ví, kde se v burzovním běhu zapojil
(senzační tým montérů stojanů, obětavé a pečlivé aranžování
zboží, trpělivý prodej, bleskové třídění a úklid všeho, dokonalý
a velkorysý bar na závěr). Což je super!
Vzpomínali jsme na ty, kteří kvůli pracovním, rodinným,
rekreačním povinnostem z burzovní partičky pro tentokrát
vypadli.
Radovali jsme se z návratu burzovní matky-zakladatelky!
Velkým potěšením pro nás bylo objevení nových burzovních
pracantů!
Jen tak se to totiž dá zvládnout. A když jsem vyslovila obavu,
jak dlouho (s ohledem na náš věk) budeme schopni tento zápřah zvládat, odpověděla mi moje již jmenovaná
Kamarádka, že prý až do smrti…
Jsem tedy klidná.
Jarní dobročinná burza je naplánována na termín 7.–9. 4.
2016.
Těším se na setkání!
Markéta Vokrouhlíková

Foto: Archiv rodiny Procházků
ohleduplná k ostatním cestujícím. Zajímám se o humanitní
vědy, mám ráda kvalitní hudbu, knihy a filmy. Chodím do fitka
a ráda lyžuju. Autobusem jsem ochotna jet i na dovolenou
do Španělska, nelehám si do uličky, umím dobře spát vsedě,
někdy ani nevystupuji při zastávkách na odpočívadlech. Na
dovolenou jezdím do Skandinávie, do Chorvatska a mým
tajným snem je projet transsibiřskou magistrálu autobusem.
Nemůžu říct, že bych cesty busem přímo milovala, ale rozhodně je vyhledávám.
Jsem extrovert, mám ráda přírodu a jezdím vlakem
Nemusím být zrovna maskáčovanej trempík, kterej jezdí
vlakem, aby spolucestující potěšil svým hrábnutím do strun,
jsem obyčejná holka, která má ráda kolem sebe větší prostor,
ve kterém ale klidně přivítá haldu různorodých lidí. Inu, mám
ráda společnost, ať už v kupéčku, nebo v otevřeném vagóně.
Miluju cesty vlakem a miluju vlaky jako takové – od těch supermoderních rychlíků se stevardy na palubě, občerstvením,
wifinou, až po ty nejobyčejnější motoráčky, které staví na
každé mezi. Ráda se seznamuji, živě si povídám se spolucestujícími, častými tématy těchto hovorů bývá právě cestování,
mé oblíbené toulky přírodou, ale čile se svěřuji i o svém rodinném životě, prostředí, odkud pocházím, a poněvadž jsem
vášnivá kuchařka, zabrousím i na toto pole. Pokud se věnuji
sportu, volím míčové hry, vodáctví a vysokohorskou turistiku.
Jsem fotbalová fanynka. Na prázdniny jezdím se stejnou chutí
pod stan k českému rybníku i do příjemného hotýlku v Karibiku. Hlavně to musí být s partou prima lidí.
Příjemné cestování, ať už vlakem, či busem,
přeje Zuzana Sadílková.

Šubrtovi na výletech
Moje rodina miluje výlety, nejčastěji a nejraději jezdíme na
výlety vlakem po různých místech České republiky. Během
roku rádi vyrážíme na výlety většinou v sobotu. Už v pondělí
se Matěj s Adélkou ptají, co budeme dělat o víkendu, a když
nemají výpravu se skautem, tak většinou vymyslím nějaký
výlet podle počasí. Jedeme třeba do zoo do Ústí nad Labem,
Děčína, Chomutova, Tábora nebo do Plzně. A v zimě rádi
navštěvujeme aquaparky v Pardubicích, Děčíně a v Kolíně.
Na jaře a na podzim chodíme po různých hradech, zříceninách, rozhlednách… Nebo jen tak vyrážíme do přírody.
Na některé výlety chodíme sami, ale většinou přizveme
kamarády. Auto máme, ale tím jezdíme jen na hory a na dovolenou stanovat do Lanžova. Ale i tam se neustále přesouváme na různá místa vlakem ze Dvora Králové nad Labem.
Vlastně i na chalupu do Počátek jezdíme vlakem, sice to trvá
déle, ale nás to baví. A pak to večerní dobrodružství dostat se
z vlakové stanice vzdálené čtyři kilometry od Počátek za svitu
měsíce má taky něco do sebe. .
Kristýna Šubrtová

2x foto: Archiv rodiny Šubrtů
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Breptovy objevy

Breptovy srdeční záležitosti

NOSTALGIE DOPRAVNÍ
Prvním dopravním prostředkem, který jsem
dokázala sama ovládat, byly mé nožičky. Chodili
jsme hodně. Chodili jsme často. Byla jsem členem kroužku mladých turistů a rok co rok jsem si
pečlivě zapisovala do malého deníčku 100 jarních
kilometrů. V době jarních dešťů, ranních mrazíků,
plískanic i nebetyčně krásných čerstvých dnů jsme
sobotu co sobotu vyráželi na celodenní pochody.
Nadšenci i vzpruzenci vždy v doprovodu jednoho
vylosovaného rodiče, který skupinu asi 20 dětí vlekl
kamkoliv, všichni s unifikovanými zelenými chlebníčky táhli své ošoupané nohy tak zhruba 10 až 20
km po vrstevnicích lemujících karlovarské kopce.
Měla jsem to ráda. Chodit má jednu velkou
výhodu, můžu se soustředit prakticky na všechno
zároveň, na krajinu, na své myšlenky, na tělo. Můžu
libovolně měnit tempo a jsem absolutně svobodná. Sláva budiž chůzi!
Když mi táta poprvé odmontoval podpůrná kolečka a nechal mě jezdit na kole na chodníku před naším panelákem,
měla jsem strach. Ale ten se mísil s opojností. Strašně se mi
líbilo, že dokážu udržet balanc. Jezdit na kole byl požitek,
který nekalila ani monotónnost malinkého plácku, jejž jsem
objížděla stále dokola, dokud to šlo. V mém pubertálním věku
začala naše rodina jezdit na cyklistické dovolené. Byli jsme
bezpochyby průkopníci svého druhu. Naše první cyklovýbava
se skládala z jednoho unikátního otcova kostitřase, který vážil
tunu, měl černou barvu a ohromná řidítka. Máma jezdila na
prvním modelu skládaček. Byla to červená a bytelná mašina
s nejhorším převodem, jaký si dokážete představit. Máma
si alespoň zpevnila svá už tak vypracovaná stehna. Brácha
později dostal svého prvního favorita, ale tehdy brázdil cesty
na nějakém sportovním kole. No a já měla dětské kolečko
zelené barvy. Bylo mi malé, koleny jsem šoupala po silnici, ale
co už. Hlavně že to jelo. Žádné helmy, žádné seřizování, světlo
měl jen táta, který jezdil vepředu, a máma, která se loudala
vždy 300 metrů za námi. Většinu kopců i kopečků jsme tlačili
a já se doopravdy naučila milovat i to. Užívali jsme si poklidnou jízdu, kterou nám naše stroje umožňovaly, i klid silnic, jenž
je v nenávratnu.
Absence automobilu v naší rodině nám dopřála nespočet
historek spojených s cestováním vlakem či autobusem. Mám-li si vybrat, vždy zvítězí vlak. Je to pro mě ten nejromantičtější
a nejpříjemnější způsob trávení času, při němž se z bodu A
dostanu do bodu G. Kecám, do bodu B. Drncání, zamlžené
okýnko, zelené koženkové lavice, tvrdé kartonové lístky…
Když jsem byla unavená, schoulila jsem se mámě do klína.
Pravidelné tdm, tdm, tdm přineslo sladký spánek. Vlakem
jsme jezdili na všechny dovolené, v létě, v zimě. Maminka
měla a má patologickou potřebu být všude minimálně
o hodinu dřív, proto odjezdy kamkoliv začínaly mírným dusnem ve vestibulu či čekárně libovolného nádraží. Aby jí její
předochvilný plán vyšel, pokaždé udala záměrně špatný čas
a jako krysař z Hamelnu nás dovlekla těsně před šestou ranní
na liduprázdný perón. Až tam táta zjistil, že odjezd je zhruba
za 70 minut. Nemělo smysl vracet se zpátky do bytu. Museli
jsme počkat. Naučila jsem se čekat. A pochopila jsem, že
se své mámě nikdy nemohu vyrovnat. Už tehdy, v 9 letech.
Úleva, že to vlastně vůbec nevadí, dorazila až mnohem,
mnohem později.
Autobus mám spojený s vysokou školou. A nemám ho ráda.
Vždy jsem se v něm cítila stísněně, vždy mi smrděl a mám
ho spojený se stresem, že se zase vracím do Prahy, kam se
mi častokrát vůbec nechtělo. Tento dopravní prostředek mi
zkrátka nepřirostl nikdy k srdci.
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O tom, jak jsem se odhodlala…
A z tohoto
i jiných
důvodů jsem
začala jezdit
stopem.
Velice rychle
Foto: Archiv rodiny Procházků
jsem ze sebe
setřepala strach z možných rizik a rovnýma nohama jsem
skočila do dobrodružství, které rodiče dospívajících dětí tak
nemají rádi. Měla jsem krásně namalovanou ceduli KV
a těšila jsem se, kdo mě sveze. Obvykle mě naložil nějaký pán
ve věku mého táty. Obvykle jel dál než do Varů a takřka vždy
si se mnou chtěl povídat. Dneska to chápu, jet sám z Ostravy do Chebu není žádné povyražení. Strach jsem dostala
opravdu jen jednou. Auto, které zastavilo, mělo neobvykle víc
pasažérů. Řidič vyskočil a dal mi krosnu i desky s výkresy do
kufru a otevřel zadní dveře. Nasedla jsem a v momentě, kdy
jsme se rozjeli, trochu se mi zhoupnul žaludek. Při této cestě
si se mnou nikdo nevyprávěl. Konverzaci zajišťovala mladá
Romka, která seděla vedle řidiče. Bavili se spolu německy
a vypadalo to na vzájemné porozumění. Druhá mladinká
Romka trošku kypřejších tvarů seděla vedle mě, mlčela
a na nohou měla bačkory. Hlavou se mi začal odvíjet hodně
nepříjemný film, který naštěstí skončil tím, že mě ten Němec
vyhodil přímo ve středu Varů, mlčky mi vyndal věci z kufru
a já jsem jen špitla: „Danke.“ Tento druh cestování je
rozhodně nejdobrodružnější. Za to dám ruku do ohně.
Řidičák na auto jsem si udělala ve třiceti letech. Můj manžel
měl odjet na pět týdnů do zahraničí a já jsem dumala, co
s tím časem podniknu já. Nechtěla jsem být sama v Praze, tak
jsem si naplánovala dlouhou návštěvu u rodičů ve Varech.
A tehdy mě napadlo, že si zkusím udělat řidičák rychlokurzem.
Všechno jsem si zařídila a jednoho horkého srpnového dne
jsem došla na místo činu. Do práce si mě vzal sám majitel
autoškoly, který se s ničím nemazal. První den a první jízda.
Vyvezl nás za Vary směrem na Plzeň. Prokličkoval šílenými
serpentinami, které musíte zdolat, pokud chcete opustit
malebné městečko Bečov. A pak zatáhl ruční brzdu a vydal
pokyn, že si mám přesednout. Protože jsme doma neměli
auto, nevěděla jsem vůbec, jak to uvnitř vypadá, ani co je
pod volantem na podlaze. S řízením automobilu jsem neměla
prakticky žádnou zkušenost a v tomto ohledu jsem měla
rozhodně nulovou představivost. Toho dne se událo pro mne
něco tak zásadního, že mohu směle své osobní dějiny dělit na
před Bečovem a po Bečově. Poprvé v životě jsem ovládala
auto, jela jsem asi dva kilometry, sešlápnutá spojka, zařazená
dvojka, v křeči svíraný volant, opocený zadek a naprosto
báječný a neopakovatelný pocit. Tohle byla a je má osudová
láska na první pohled. Hrozně ráda řídím auto, baví mě jízda
samotná, baví mě hladce řadit, miluji sledovat cestu a větrat
si myšlenky, ráda jezdím rychle. A auto mi nesmrdí. Změnilo mi
život, protože završilo mou emancipační dráhu, kterou jsem
spustila se vstupem do manželství.
A tím bych mohla skončit. A ano, letěla jsem letadlem. Vlastně nedávno, dospělá ženská a nic to se mnou neudělalo.
Nijak mě to neovlivnilo. Na zaoceánskou loď se nechystám
a vesmírná doprava mě v podstatě odpuzuje. Co však může
přinést další možný mezník mého obyčejného dopravního
života, je plán mého muže půjčit si karavan. Dlouho, velmi
dlouho toužil po tom odjet s námi na dva měsíce do Ameriky
a tam brázdit krajinu křížem krážem namačkáni v karavanu.
Pokaždé čekal na to, až nejmladšímu dítěti bude alespoň šest
let. Při narození pátého se svého amerického snu vzdal. Asi ne
úplně, ale pochopil, že čekat na konec našeho reprodukčního období nemá smysl. A tak nebudeme čekat, toto
léto nalodíme všechny bez ohledu na stáří a zkusíme kratší
evropskou variantu.
Eva Procházková

Táta: A už jsi tam někdy byla? Já: Ne… Táta: Tak se připrav
na nejhorší. Čekala jsem, že to bude brutální. Už jenom proto,
že to není žádné pilátes ani jóga. A proto, že existuje light
verze pro ženy. A proto, že to vede Zuzka. Rok jsem do Trojky
chodila na pilátes ke Karin a bylo to v pohodě. Jednou jsem
byla u Zuzky a myslela jsem, že umřu. Přece to zvládnu. Choděj tam čtyřicetiletý matky po dvou až třech dětech. Když
to zvládnou ony, zvládnu to taky. Věkový průměr jsem mírně
snížila, byla jsem historicky nejmladší účastník. Taky mě Zuzka
v mých dvaceti letech představila jako Kristinku. Jdeme ven
a začínáme. Skáčeme panáky, to znám, dobrý, zvládám.
Běhání do kolečka kolem hřiště mi připomínalo hodiny tělocviku, stále jsem zvládala, byl to pouze lehký klus, případně
poskok čelem/zadem. Běžíme na Vítkov. Tam to znám, tam
chodím běhat, super, z Trojky je to blíž než z domova. Ale
z domova jdu nahoru pěšky, protože ten kopec nevyběhnu,
a až nahoře zapínám svoji Nike aplikaci a běhám po rovince.
Dneska jsem zjistila, že ten kopec vyběhnu. Nic jinýho mi
nezbylo. Skupina osmi dalších bootcampistů běžela a já nechtěla být pozadu. Nešlo se ulejvat, prostě jsem zatnula zuby
a dala jsem to. Uf. Nahoře jsme směli dát chůzi a vydejchat
se. Žiju a mám radost.
Nahoře si pro nás Zuzka vymyslela tři stanoviště. První bylo
10 sedů lehů, sprintem zaběhnout kolečko kolem památníku
(který je větší, než se zdá), a to celé pětkrát. Místo sprintu
volím velmi pomalý běh, ale stále běžím. Sice za památník
Zuzka nevidí, ale nejsem na základce, abych se ulejvala.
V prvním kole mě nikdo nepředběhl. Ve třetím už skoro všichni. Hroutím se k zemi, abych dala sedy lehy. Je fajn nemuset
běžet, aspoň chvíli, sedy lehy dělám pomalu, abych se vydýchala. Někteří už mají hotová čtyři kolečka, někteří (já) jen
tři, Zuzka nám zbytek odpouští. Hurá.
Jdeme na další stanoviště. Podlézt překážku, pět dřepů,
podlézt překážku, pět dřepů... To celé asi desetkrát. Mám
výhodu, že jsem malá a skladná, překážku podlézám nej-

rychleji a jsem napřed. Kalhoty mám jako prase, cítím nohy,
ale dala jsem to!
Běžíme na poslední stanoviště ke schodům. Seběhneme
je… a otočíme se zpátky. Pět kliků, sprintem schody nahoru,
volně dolů, to celé čtyřikrát. Poprvý dobrý. Podruhý smíme
brát schody po dvou, taky dobrý. Potřetí musíme šlápnout
na každej schod, už to není dobrý, dolů jdu chůzí. Kliky už
nemůžu. Poslední výběh je závod. Beru schody po dvou, fakt
chci vyhrát, ale moje nohy jsou krátké a chlapi běží rychleji.
Přesto nejsem poslední, jupí! Vítěz dostává od Zuzi květinu
a předává mi ji jako správný gentleman za statečnost.
Běžíme směrem k Trojce. Běžíme z kopce, dobrý. Běžíme (sejdeme) schody, dobrý. Máme utvořit dvojice a běžet ve dvojici. Musím si udržet tempo. Dlouho. Velmi dlouho. Velmi rychle.
Takhle dlouho v kuse a takhle rychle jsem nikdy neběžela.
Chci si běžet svým tempem. Snažím se uhnout, aby mě mohli
ostatní předběhnout. Zuzka ale křičí, ať se držím u partnerky
a udržuju tempo. Zpomaluju, protože už fakt nemůžu a chci
nakonec a aspoň trochu se vydýchat. V tu chvíli mám na
zádech Zuzky ruku „jedu, jedu, jedu“. Chce se mi brečet a nadávat. Chci, aby mi bylo osm a bylo přijatelný začít se vztekat
a hystericky brečet. Už vidíme schody. U schodů aspoň trochu
zpomalujeme, chci umřít, běžíme dál. Nebreč, Kristino.
Hurá, přechod, můžu pět vteřin stát. Běžíme dál, teď už je to
kousek. Ještě pár schodů. Jeden z bootcampistů si se mnou
chce povídat, ze mě vychází jen „uhhhh“ a připadám si
nezdvořile, ale mluvení fakt nedám. Nechápu, že jsem se
ještě nezhroutila.
Hurá, jsme na plácku u Trojky, smíme se pohybovat chůzí
a pak si lehnout. Chci se napít a chci umřít. Protáhneme se
a při závěrečném skákání panáka už se směju. Přežila jsem.
A bylo to super.
Kristina Rudišová

Bootcamp pro mozek
S potěšením sleduji, jak v N3 vzrůstá počet zájemců o nejrůznější sportovní aktivity. Jejich vyznavači si dokonce
dobrovolně zvyšují dávky. Běžcům už nestačí zdolat na cestě
z Běchovic na Pražačku hrdlořezský kopec, ale pouštějí se
s odhodláním na trať mezi klasickými atletickými disciplínami
nejdelší, která měří pro mne jen z okénka auta či vlaku představitelných 42 195 metrů. Zájemkyním o džezgymnastiku zase
pomáhá v ještě preciznějším provádění cviků nové rozlehlé
zrcadlo. Ano, znám ten pocit, kdy svaly zaplaví kyselina
mléčná a mozek omámí endorfiny. V té chvíli může i pohled
na sebe sama vyvolat euforii. Víte ale, že k podobným
pocitům štěstí se můžete dobrat i bez zpoceného trička?
Tedy pokud v dané místnosti nepřetopíte…
Již staří Řekové věděli, že ve zdravém těle se nalézá zdravý
duch. Přesněji řečeno, že člověk má trénovat rovnoměrně
tělo i mozek. Pro ten ale příliš mnoho aktivit v N3 není. Myslím
takových, při kterých by se daly dávky postupně zvyšovat,
výkon zlepšovat a návštěvník by odcházel se slastným pocitem překonání sebe sama. A já vám jednu takovou
nabízím – filmový klub.
Náš klub probíhá letos už čtvrtým rokem, takže máme
natrénováno docela dost. Když ale vidím, kolik se schází
běžců, a poslouchám, kam až doběhnou, závidím jim. U nás
je to s návštěvností i vytrvalostí tak trochu na hraně, takže
to se silnějšími tréninkovými dávkami nechceme přepálit.
Je to zatím spíše hrdinně prohraná bitva u Thermopyl než
slavné maratonské vítězství.

A to jsme přitom už zapsali do análů klubu ledasjaké výzvy:
analýzu vlivu světové cukrové mafie na rodinný život v Libni,
voyérskou performanci složenou z rodinného archivu jistého
pana Romana, diskusi s pedofilním oddílovým vedoucím či
napravení namyšleného manžela za doprovodu třicetičlenného dechového orchestru…
A co nás čeká v následujících měsících? V únoru se budeme
dojímat u lovestory, jejíž aktéři si k ní poněkud nešťastně
přibrali ještě úděl disidentů v současné Sýrii, což lze jen těžko
kombinovat, když chcete být spolu. V dubnu budeme varovat, co vše se můžete o svém partnerovi dozvědět, když necháte pubertální děti doma a vydáte se na jachtě dobývat
ostrovy na druhém konci světa… Ti, co už se pomalu zapojili
do přípravy, si určitě všimli, že jsem vynechal březen. Ano, nechávám si ho nakonec, protože v březnu promítáme oblíbený
film mojí ženy, která díky němu ví, že trpělivost přináší nejen
růže: Frankie a Johny. To je, jako když si zajdete do vířivky,
nejde prostě do nekonečna trénovat. Uváděné filmy se vždy
týkají rodiny a mezilidských vztahů, takže jak patrno
z konkrétních příkladů, většinou vyprávějí o lásce.
Zvu tedy tímto všechny zájemce na bootcamp mozku.
Trénujeme jednou za měsíc, startujeme vždy v neděli večer
od osmi. Jsme připravení sestavovat individuální tréninkové
plány, dohlédnout na správné držení myšlenky i formulaci
argumentů.
Radim Procházka Filmem, koordinátor
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Brepta představuje…

Brepta představuje…

Pozitivní, neoriginální, zvědavý Breptův dotazník
nejen o dopravě
Odpovídají tři grácie – lektorky
Nové Trojky, mladé a krásné,
šikovné a… Však čtěte sami.
Jestli ony nejsou nějak moc
vzorné…

zpracované.
7. Jakou hudbu posloucháš?
Nikdy jsem neměla vyhraněný styl.
Poslouchám všechno možné, hudbu
moderní i klasickou.
8. A co vůbec děláš nejraději?
Maluju, kreslím, modeluju. Taky čtu
nebo sleduju oblíbené seriály. Ale na
to vše je potřeba klid a dostatek času.
9. Jakou historickou osobností bys
chtěla být, kdyby sis musela na nějakou dobu vyměnit identitu?
Fridou Kahlo (kromě té nehody) nebo
Paulem Gauginem (kromě té syfilidy).
10. A jakým zvířetem bys chtěla být
(kdyby nebylo zbytí)?
Zvířata mám moc ráda, těžko se
rozhodnout. Rozhodně nějakým, do jehož života nezasáhl negativně člověk.

Patricie Weinrichová

Lektorka keramiky, absolventka
SUŠ Václava Hollara, obor výtvarné
zpracování keramiky a porcelánu.
Líbezná, usměvavá, milá a prakticky
vegetariánská tmavovláska, o které
byste neřekli, co má za sebou – bývala
rebelkou, výstřední umělkyní, vzpurnou
solitérkou. Miluje svou rodinu, zvířata
a umění a my máme rádi ji.
1. Jaký jsi dostala nejkrásnější vánoční
dárek?
Klid, pohodu, odpočinek a lásku
během vánočních prázdnin na venkově.
2. Jaké jídlo máš obzvlášť ráda?
Miluju čokoládu, sladké dezerty,
zbožňuju ovoce všeho druhu a také
mám moc ráda italskou kuchyni.

11. Je něco, co ti dělá na světě
opravdu radost?
Pocit, že se nemusím kvůli ničemu
trápit. Klid, moje rodina. Když dělám
někomu radost já. A největší radost
mi svou přítomností a humorem dělají
moje máma a můj partner.
12. Je něco, co tě trápí?
Vždy se něco najde, ale naštěstí jsou
to všední věci, nic velkého.
13. A poslední otázka, abychom
učinili zadost zadání: Co je tvoje krevní
skupina? Auto, motorka nebo jiný
dopravní prostředek?
Nejsem řidička, ale asi bych si vybrala
auto. Je pohodlné, praktické
a například na takovém festivalu se
dá použít i jako ložnice.☺

4. Jakou knihu právě čteš?
Malevil, který napsal Robert Merle. Je
to krásný postapokalyptický příběh.
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4. Jakou knihu právě čteš?
Hamleta.

1. Jaký jsi dostala nejkrásnější vánoční
dárek?
To se asi nedá říct. Byla jsem ráda, že
jsem s přáteli a s rodinou.

5. A jaká kniha je tvoje oblíbená, ke
které se vracíš?
Vždy a často se vracím k Malému
princi.

2. Jaké jídlo máš obzvlášť ráda?
Asi sushi. Jednou za čas si s přítelem
uděláme radost a jdeme na sushi.
3. Jakému sportu se nejraději věnuješ?
Nejradši tancuju. Začalo to
v tanečních, kde mě tancování tak
chytlo, že jsem pokračovala až do
druhých speciálek.
4. Jakou knihu právě čteš?
K Vánocům jsem dostala knihu Co svět
světem stojí, tak jsem se do ní hned
pustila.
5. A jaká kniha je tvoje oblíbená, ke
které se vracíš?
Nejradši se vracím k Malému princi, má
pro mě veliké kouzlo.
6. Jaký film bys mohla vidět pořád
znovu?
Těch je spousta. Nikdy nepohrdnu
Pelíšky, Rebely a dalšími českými filmy,
a třeba Nedotknutelní jsou super.
7. Jakou hudbu posloucháš?
Jelikož jsem osm let na gymplu studovala vážnou hudbu, občas na ni mám
náladu a pustím si ji. Jinak je to různé,
nedá se to moc specifikovat.
8. A co vůbec děláš nejraději?
Relaxuju na sluníčku v létě.
9. A jakým zvířetem bys chtěla být
(kdyby nebylo zbytí)?
Ptákem, chtěla bych se proletět, kam
by se mi zrovna zachtělo.

3x foto: Archiv N3

Monika Šimáková

Vzděláním učitelka v MŠ a povoláním
studentka filozofické a divadelní
fakulty. Lektorka dramaťáků a pyžámkových večírků, odbornice na primární
prevenci, veselá a dospěláckým
večírkům se v žádném případě nevyhýbající slečna, další z našich trojkových pokladů.
1. Jaký jsi dostala nejkrásnější vánoční
dárek?
To nedokážu říct. Za krásné považuju
všechny dárky.

Veronika Pudlovská

Lektorka výuky na klavír a flétnu. Absolvovala Gymnázium a Hudební školu
hl. m. Prahy, hraje na klavír, tancuje,

6. Jaký film bys mohla vidět pořád
znovu?
Na filmy nemám příliš času, ale od dětství miluju Sám doma a vždy se ráda
podívám na Trainspotting či Amelii
z Montmartru.
7. Jakou hudbu posloucháš?
Vyhýbám se moderním stylům hudby,
uměle vzniklé muzice. Vyrostla jsem
na punkové hudbě a její subžánry mě
doprovázejí dodnes.
8. A co vůbec děláš nejraději?
Nejraději čtu a chodím na koncerty.

kou dobu vyměnit identitu?
Vybrat si jednu osobnost je těžké, jako
první mě napadl Karel Čapek pro jeho
nesmírnou inteligenci a talent. Na
druhou stranu bych nechtěla mít stejný
osud jako on.
10. A jakým zvířetem bys chtěla být
(kdyby nebylo zbytí)?
Asi pes, ten náš se má tak dobře, že
bych si to přála taky. ☺
11. Je něco, co ti dělá na světě
opravdu radost?
Vždy mi udělá radost, když potkám někoho, kdo se na věci dokáže podívat
z více úhlů a není zahleděn pouze do
sebe.
12. Je něco, co tě trápí?
Asi ne. ☺
13. A poslední otázka, abychom
učinili zadost zadání: Co je tvoje krevní
skupina? Auto, motorka nebo jiný
dopravní prostředek?
Auto je pohodlné, ale také ráda cestuju vlakem. Považuju se totiž za šílenou,
až nebezpečnou řidičku.
Jolana Kurzweilová

9. Jakou historickou osobností bys
chtěla být, kdyby sis musela na něja-

Brepta se raduje

IRENA SE VRACÍ
Často o sobě říká, že už dávno není žádná doktorka
(medicínu vystudovala s červeným diplomem), ale přitom
přesně ví, jak v zimě na horách vyřešit zánět středního ucha
u pětiletého dítěte… „Nasaď jí čepičku!“
Zastánkyně nekonečného množství druhých šancí.
Žena, která založila tradici dobročinných burz Nové Trojky.
Do vzpomínek mnoha z nás se vryl obrázek Ireny, která kojí
malého (no, on už zase tak malý nebyl) Samíčka a současně

11. Je něco, co tě trápí?
Bohužel ano, ale když mi to přijde
do hlavy, tak nad tím moc dlouho
nepřemýšlím a snažím se přijít na jiné
myšlenky.

5. A jaká kniha je tvoje oblíbená, ke
které se vracíš?
Je jich víc, ale už jako dítě mě uchvátil
příběh Harryho Pottera a uchvacuje
mě dál. Knížky jsem přečetla jak v
češtině, tak v angličtině.

12

3. Jakému sportu se nejraději věnuješ?
Ráda chodím na spinning či pilates.

zpívá ve sboru, studuje vysokou školu,
vlastně dvě školy… Vždycky se na ni
v Trojce těšíme. Zkrátka naše Verunka.

10. Je něco, co ti dělá na světě
opravdu radost?
Když mám splněné povinnosti a čeká
mě nějaká odměna, třeba prázdniny.
☺

3. Jakému sportu se nejraději věnuješ?
Bohužel nejsem moc sportovní typ, ale
našla jsem zalíbení a velký relax v hotjóze. Také ráda plavu, nejlépe v moři.

6. Jaký film bys mohla vidět pořád
znovu?
Zase Harry Potter. ☺ Ty filmy obdivuju
také z výtvarné stránky, jsou krásně

2. Jaké jídlo máš obzvlášť ráda?
Jím vše zeleninové, jsem totiž už několik
let vegetariánka.

12. A poslední otázka, abychom
učinili zadost zadání: Co je tvoje krevní
skupina? Auto, motorka nebo jiný
dopravní prostředek?
Asi auto. Motorek se trochu bojím
a třeba MHD je občas fakt šílená!

přijímá burzovní zboží k prodeji.
První koordinátorka tradičních akcí Nové Trojky.
Členka pracovního týmu a spolku.
Dcera dědy Petra.
Příkladná maminka tří dětí, kterou jiné (tedy minimálně moje)
děti dávají svým rodičům za vzor.
Obětavá manželka, která bez váhání následovala svého
muže při jeho cestě za prací do cizí země.
Silná žena, která dokázala učinit rozhodnutí a vrátit se sama
s dětmi do Prahy.
Krásná, vzdělaná a inspirativní.
Dobrovolnice na legendární středeční dárkové dílně Nové
Trojky.
Ve Francii hravě vystudovala matematiku a informatiku s lidmi
o polovinu mladšími.
Nejtolerantnější snacha, jakou si kdo dokáže představit.
Kamarádka.
Znalkyně moderních technologií.
Romantická, důvěřivá, soutěživá a hravá.
Řidička sedmimístného Volva s francouzskou espézetkou.
„Pěkný, mami. Tak tam ještě napiš, že je klidná, nikdy nevybuchne, nenaštve se, má nadhled, to se mi na ní líbí. Mám
ji ráda. Snaží se všechno brát s humorem. Je strašně hodná,
prostě skvělá a krásná, komunikativní (s každým si povídá!),
ambiciózní, pracovitá, silná osobnost. Je chytrá.“ A+K
Díky za každou chvíli s ní strávenou.
Markéta Vokrouhlíková

Foto: Markéta Vokrouhlíková
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Brepta zve do Trojky

Breptův kaleidoskop

Jarní akce v N3
Milí breptovští čtenáři,
i v tomto čísle vám chceme připomenout akce, které nás
v následujícím období v Nové Trojce čekají a na které byste
se měli v každém případě vypravit! První v řadě bude únorový
Masopust. Těšit se na něj můžete v neděli 14. února od 10
hodin. Taškařice pro malé i velké vás určitě nezklame. Přijďte
v masce nebo i bez!
V neděli 13. března odpoledne půjdeme jako již tradičně

vyprovodit Moranu. Čím více nás bude, tím větší je šance, že
zima rychle zmizí. Tak neváhejte a pojďte s námi, snad
naposledy v čepici a rukavicích…Vrcholem novotrojkové jarní
sezóny jsou bezesporu Čarodějnice v Zahradě. V pátek
29. dubna se v 16 hodin sejdeme a v Integračním centru
Zahrada rozjedeme oblíbený čarodějnický rej s košťaty
a buřty. A to už bude jaro!!!
Na viděnou se těší všichni z Nové Trojky
(a Brepta s očima na šťopkách)

Breptova kurzovní novinka

Cvičení seniorů
V září nám na Praze 3 probíhala velmi smysluplná akce Týden
seniorů, v rámci které mohli senioři mimo jiné navštívit Novou
Trojku a vyzkoušet si zdarma kondiční cvičení. Přišlo osm žen
a jeden muž a všichni byli s náplní lekce spokojeni, a tak
z jejich řad vznikl nápad, jestli bychom jim nemohli takový
kurz na míru otevřít pravidelně. Jak známo, v Trojce není nic
nemožné, proto od října cvičíme každé úterý od 12 hodin
za velmi příznivou cenu 50 Kč. Mohu prozradit, že nejstarší

cvičence je 76 let a spolu s ostatními tvoří velmi sympatickou, přátelskou a šikovnou skupinu. Jejich nadšení a elán mi
dělá radost, všechny po hodině v tělocvičně odcházíme
s úsměvem na tváři. Doufám, že nám toto pěkné nastartování
vydrží a do našich řad bych ráda pozvala i další aktivní
a pohybuchtivé ženy i muže.
Zuzana Sadílková

Brepta radí

Dopravní rady dědy Petra
V Nové Trojce jsem se mimo jiné také zapojil do celopražské
akce Bezpečné cesty do školy. Na začátku byla bohužel
smrtelná nehoda osmileté Anežky na křižovatce Prokopova x
Rokycanova. Od této hrozně smutné události uplynulo již šest
let, ale stále nám ji připomíná pomníček na zdi garáží, kolem
kterého s dětmi chodím. Snažím se, připouštím trochu stereotypně, dětem zdůrazňovat vždy, když jdeme kolem, jak je
důležité rozhlédnout se na obě strany, i když nám na semaforu svítí zelená. Nedodržení této zásady se stalo tehdy Anežce
osudným. Rovněž mě ničí neukázněnost dětí při okraji ulice,
kdy při rychlosti aut, a mnohdy to je přes 50 km/hod., by řidiči
nezbyl čas zareagovat na vpád dítěte do vozovky.
Velmi mnoho pro bezpečnost našich potomků dělá hnutí
Pražské matky v čele s úžasnou paní Jarmilou Johnovou.
Hluboce se jim klaním a oceňuji jejich práci a výsledky, které
si ostatně můžete prohlédnout sami na stránkách
www.prazskematky.cz.

Brepta pro dětské čtenáře

Co vyhrají princezny?
Panu králi se podařilo získat pro tři princezny tři vzácné dárky:
sedmimílové taneční botky, ve kterých překrásně zatančí
i úplné polénko, kouzelné flétny, na které zahraje líbeznou
píseň i ten, kdo je zcela bez hudebního sluchu, a džbánek,
z nějž nikdy neubude kouzelná emulze, zaručující tomu,
kdo si jí namaže ruce, zručnost a šikovnost.
Poznáte, jaký dárek dostala princezna Patricie, jaký princezna
Markéta a jaký princezna Maruška?
A co myslíte, užijí princezny své dárky, nebo si je raději
vymění ☺?
Námět Jolana Kurzweilová,
technické zpracování a vytvoření bludiště Jan Kurzweil
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I malé dítě ví, že všechny cesty vedou do Říma. Je jedno, jestli
zvolíte auto, vlak, autobus či letadlo. Hlavně se tam vydejte!
Praha je krásná, ale něco jako Pantheon, kde lidé obracejí
tvář k nebi nepřetržitě 2 000 let, tu prostě nenajdete. A můj
tip? Přivstaňte si, vystoupejte uzoučkými schody na střechu
svatopetrského chrámu a kupte si od mnichů za necelé euro
lahodnou italskou kávu. Pak si ji v ranním slunci pomalu vypijte
a kochejte se neskutečnými výhledy na božské město. Úžasné
na tom je, že tenhle luxus si můžete dovolit, i když nemáte
tučné konto. A vsadím se, že si takový okamžik budete pamatovat možná až do konce života!

Když jsem měl přispět do publikace a CéDéčka Pohádková
Trojka, znova jsem se vrátil k tomuto tématu, které děti již
trochu nudí, ale pokud jim sem tam na YouTube pustíte můj
příběh Opatrné autíčko, snad to nebude na škodu a mně to
polichotí.
Děda Petr Hájek

Markéta Vokrouhlíková

Nejezděte z Prahy do Českých Budějovic autem v pátek
odpoledne. Jinak necelé dvě hodinky trvající cesta se v tento
čas mění v nervy drásající zážitek plný pomalého popojíždění
či stání v kolonách. A pokud máte za sebou dvě nezvedené
děti, je to opravdová zkouška trpělivosti. Rekord naší rodiny – tři
hodiny a třicet minut. Uáááá!!!
Edita Janečková
Nabádám všechny milovníky cyklistiky, aby kombinovali
dopravu, a to kolo – vlak. Například přímo na pražském Andělu
(ze zastávky u Ženských domovů!) můžete s bicyklem naskočit
do vlaku, končícího ve stanici Rudná u Prahy. A odtud jet
úžasnou, nepříliš náročnou a líbeznou cestou, obloukem přes
Karlštejn a okolo Berounky zpět na Smíchov, nebo naskočit
zase do vlaku (třeba v Černošicích nebo v Radotíně), a poslední nudný kus cesty se zase popovézt. A takových cest je okolo
Prahy nepočítaně! Do toho!
Jolana Kurzweilová

Vynakládáme velké úsilí, abychom dětem dali do hlaviček co
nejvíce vědomostí a dovedností, ať již ve škole, kroužcích atp.
Zkuste ale své dítě někdy nenápadně pozorovat, jak si počíná
před přecházením a při přecházení ulice. Já to dělám velmi
často, a jen několik rodičů (dvě rodiny z 10?!) z toho vyjde
uspokojivě. Říkám úmyslně rodičů, protože na nich leží
dopravní výchova tím největším dílem. A to už od malička.

skupiny měly dostatek zážitků, které si zbytek (již společné)
cesty mohly sdělovat.

Dvoufázový výlet vlakem
Rodiče malých dětí nechci strašit. Nicméně je nutné vědět,
že od určitého věku (cca 13+) se rodinné výlety začnou více
či méně komplikovat. Toto období bych nazvala: „Řím ano,
Říp ne!“. Pro náš novoroční výlet jsem dostala nápad, který se
ukázal jako geniální. Dokonce i skupinou 13+ byl označen jako
dobrý!!! Otestován byl na vzorku tří rodin.
Princip spočívá v tom, že dospělí odjíždí vlakem v osm hodin
ráno (v našem konkrétním případě opravdu pouze pár hodin
poté, co skončil silvestrovský večírek). V naprosté harmonii
a zvoleným tempem ujdou svých 15 km. Zatímco děti (věková
skladba 7-15 let) se v klidu prospí, nasnídají, starší obstarají ty
mladší (nebo naopak?) a s několikahodinovým zpožděním
následují své rodiče. Při vhodně zvoleném timingu se obě
skupiny potkají na předem domluveném místě.
Perfektně nám to zafungovalo. Výlet si užili dospělí i děti. Obě

Foto: Markéta Vokrouhlíková
Plus: Cesta Leo Expressem z Ostravy do Prahy byla báječným
zážitkem. Slečna průvodčí, tedy spíše stevardka, byla velice
příjemná, kmitala a nosila občerstvení jako divá. Určitě si za
celou cestu ani nesedla, zejména díky partě našich spolucestujících, mladých chlapců, kteří si postupně z jídelního menu objednávali a objednávali… V Praze si asi chudák slečna musela
hodit nožky na stůl.
Minus: Cena za cestování vlakem. Zdá se mi to dost drahé
a přitom konkurence dopravních společností je poměrně
velká. Autobusem je cestování pořád levnější… Škoda.
Plus: Využijte k dopravě po Praze své nohy. Je to levné, zdravé
a překvapivě rychlé!
Zuzana Sadílková
Můj dopravní tip zní: „Jezděte vlakem a nechte se hýčkat
moderními službami a výhledem z okénka.“ Ale pokud vás
nepřesvědčí doporučení ženy se sklony k ekoterorismu, tak
přidávám komentář pravověrného motoristy, který jel vlakem
naposledy ve 20. století a nadšeně komentoval posun v cestování ve 21. století. Z cesty na Moravu vlakem Leo Express byl
jako u vytržení: „Je to tu jako v letadle, podává se káva, mám
dvojsedačku celou pro sebe, je zde teplo, internet a zásuvka.
A nemusím řídit!“ Neuvěřitelná pochvala od profesionálního
řidiče, který je srostlý s volantem, s jeho vozem ho spojuje silná
citová vazba a jinému řidiči než sobě nedůvěřuje…
Míla Kramná
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Brepta v obrazech

Novoroční jízda Nové Trojky aneb Odhalte s námi, co
by jinak zůstalo zahaleno!
Na tradičním vánočním večírku Nové Trojky (který tradičně
probíhal v lednu) získali naši paparazziové inkriminující
a pohříchu indiskrétní dokumenty. Deset fotografií doličných
už ale nestačili přiřadit k patřičným zločincům.

obálce doručí o prvním jarním úplňku na neznámé místo,
vyhraje cenu nedozírné hodnoty!

Čtenáři, teď přichází tvoje chvíle. Kdo to dokáže a přiřadí
správná písmenka a odpověď v zapečetěné nepromokavé

(P. S. Správné řešení je skryto na některé z předchozích
stránek.)
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Do toho!

BREPTA Únor 2016 / číslo 18

