Pi psaní iju dva ivoty, íká autorka knih pro eny
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Pvodn snila o tom, e bude veterinákou, a probudila se jako spisovatelka. Dnes knihy
Evy Brabcové baví stovky tená a ona sama ije tak zajímav ivot, e ob as ped í
jakoukoli autorskou fabulaci.
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Eva Brabcová - autorka knih pro eny

Prohlédni fotky

Auto i na íkají, jak málo se dnes knihy kupují, a p itom oni sami se do knihkupectví vypraví jen
tehdy, kdy si chtjí ov it, jak se prodává práv jejich kniha. Je to i vá p ípad?
Ó, to nikoliv. Já tu hrozn ráda. Kdybych u jako dít nenalezla o
Vánocích pod stromekem kní ku, nebyly by to pro m snad ani
ádné Vánoce. V knihkupectví se musím krotit, proto e bych ho
nejradji pemístila dom komplet celé a v letadle mi hrozí, e budu
platit za pepravované kní ky na dovolenou nadváhu. Zajímá mne
historie lechtick ch rod, stejn jako píbhy ze souasnosti. A
obas si se stejnou chutí petu kvalitní detektivku zrovna tak, jako
zamilovan píbh. Man el o m íká, e nemít k dispozici knihy,
zanu íst snad i pytlíky od mouky.
Je ve vaich knihách více reality nebo fabulace a autorské
nadsázky?

EVA BRABCOVÁ
* Narodila se 14.9.1957.
Cel ivot ije v Horních
Poernicích, které jsou
souástí Prahy 9, a jak
sama íká, pamatuje dobu,
kdy to byla malebná
vesnika a do Prahy se
jezdilo na v let.
* Je podruhé vdaná. Má

Základy jsou z reality, pízemí z fabulace a jednotlivá patra z
nadsázky. A stechou je to, e se to vechno dohromady me
pihodit kadému.
Vám se nap íklad p ihodilo, e jste se provdala se za mladího
mu e. M lo s tím vae okolí n jak problém?
íkávám, e i kdybych si vzala teba dvouletho opiáka, je to mj
ivot a já jsem ten, kdo si ponese dsledky. e z toho paní
"Vomáková" zapomene zavít pusu, je její problém. Lidé, na kterch
mi záleí, jako by ani nevnímali, e si beru o tém sedm let mladího
mue. Mám to tstí, e jsem obklopená lidmi bez pedsudk, pro

dv dcery – Katku a Báru.
Od Katky má rok a pl
starého vnouka Kubíka. *
Má také 84 letou maminku
Andulku s duí teenagera.
* Rodinnou smeku
doplují dv jorkíí
babiky Matylda a
Miminka, pubertální ivava
Ennie, stejn jako babiin
jorkíí kluk Arín.

které je dleitjí, aby byl lovk astn a spokojen ne to, co
tomu i onomu eknou ostatní. Mj tatínek se mne tenkrát jen zeptal:
"A myslí, e to je ten prav?" A kdy vidl, e si to myslím, byla to
pro nj vyízená vc.

* Je autorkou devíti
vydanch knih (Papouek
na smetan, ena s.r.o.,
Baculky jsou prima), z
nich ta poslední s názvem
Momentáln mladá vychází
práv v tchto dnech.

A co vy sama? Cítíte se ve vztahu jako ta zralejí a usedlejí?
Já jsem v tomto vztahu zralá asi jako vestka ve stádiu jarního kvtu a o usedlejí se nedá mluvit u
vbec. Patím k tm enám, které pes vechnu emancipaci za hlavu rodiny pokládají mue a jsem
ráda, e mám za km pijít, kdy potebuji teba poradit. Já jsem ten, kdo se u nás vznáí a manel je
tím, kdo se stará o ádné zakotvení. Je mi jen líto, e spolu nememe zaít to, co zaijí partnei, kteí
se vzali v mládí a spolen pak spolu zestárli. Mj mu m nikdy nevidl v dob, kdy jsem nemla dti,
které se samozejm na figue podepíí, máme jen "tvoje" a "moje" dti, ádné "nae", take nás
nepojí radosti a strasti jejich vchovy. Nae minulost, a mnohaletá, nikdy nebude kompletní. Mj
pedchozí manel byl mm spoluákem ze základní koly a spolené vzpomínky byly takovm malm
pokladem. Jene lovk prost neme mít vechno.

Jsou podobné vkové v kyvy ve va í rodin tradiní, nebo jste se stala prkopnicí?
Myslíte, e bych to mla teba uvádt jako rodinnou anamnézu? Napíklad: ddin dan vysok tlak,
sklony k cukrovce, k ploch m nohám a k sou ití s mlad ím partnerem? Pedstavte si ale, bez legrace,
e opravdu moje babika i prababika byly star í ne jejich man elé. Ob o tyi roky. Nevím, má-li to
njakou souvislost s tím, e eny v na em rod jsou bytosti pozitivn ladné, vící, e to nejlep í je
poád je t teprve eká, ale ekla bych, e spí e ne. Mo ná, e volba mlad ího partnera m e njak
podvdom souviset s tím, e hledáme stejn ladné protj ky. Pespíli seriózní i zap kl postar í
mu není to pravé. I kdy na druhou stranu takov m m e b t i ticátník, ale to je mén
pravdpodobné.
Neprorokovaly vám teba kamarádky brzk zánik takového vztahu, nerozmlouvaly vám ho?
Moje kamarádky jsou naladné na stejné vln jako já a a se v mnohém zákonit od sebe li íme, pojí
nás stejná "krevní skupina". Jist by mi rozmlouvaly, kdybych si b vala nabrnkla usedlého bankovního
úedníka, kter vy aduje úderem sedmé veei na stole a jen za nepekonateln problém pova uje,
nemá-li na pruhovan ch gatích od py ama na ehlené puky. Mj man el je pi prvním setkání rozesmál
tak, a se za bicha popadaly a vyhrál to u nich na celé áe.

Necháte si páteli i rodinou mluvit do privátních zále itostí, nebo jste v tomto nekompromisní
a ijete opravdu jen podle sv ch rozhodnutí?
S trochou nadsázky: kdy si zamanu uvait koprovku, proto e mám na ni takovou chu, a mám pocit,
e bez ní zhynu a man elovi se z toho naopak stoí u i do kornoutu, hodím na pánev kus masa, kter
spokojen zdlábneme potom spolu. Pokud bych se rozhodla nechat si udlat krásné silikonové trojky
jen pro svou potchu a spokojenost, nerozmluvil by mi to nikdo ani za pomoci Kecala. Nejsem
nekompromisní, ale zále í, o se jedná. A bez nadsázky: vá ím si dobe mínn ch rad a jsem schopna
na základ toho své rozhodnutí i teba pehodnotit, proto e vím, e se leckdy nadchnu i spla ím
rychleji ne formule 1. Vt inou v ak jedu podle své intuice a vím tomu, e nic se nedje náhodou a
co má b t, to bude.
Napadá m, jestli jste pivedla do cesty nkteré své hrdince mlad ího partnera?
Pivedla a nejednou. A nejinak tomu bude i v pipravované kní ce Momentáln mladá, její hrdinka
Matylda je man elkou, maminkou a dokonce i erstvou babikou, pedev ím je v ak enou, která
nenaíká nad tím, jak jí ivot, a zejména man el hází klacky pod nohy. Matylda toti ví, e na splnní

sn není nikdy pozd, a nemluví o tom, ale rovnou jedná. Vsledkem je nejen splnn sen, ale jako
te nika na dortu jeden mlad, krásn a perspektivní blonák s uhranivma oima…
Do jaké míry m e autor p i psaní spekulovat s tím, co tená e zaujme?
Myslím, e pokud autor chce nco svm tenám sdlit, ml by se zamyslet nad tím, zda je to bude
zajímat. Kdo si rád ve volném ase, kterého máme stále mén, pete depresivní píbh se patnm
koncem? A to teba po dni, kdy mu éf sebral prémie a keek sevkal pas pipraven k odletu na
zaslouenou dovolenou? Lidi pot í, kdy hrdina proívá podobné tkosti jako oni a s problémem se
pere s nadhledem, nevzdává se. Je to taková malá motivace k pekonání Taxisovch píkop, které
nám ivot pipravuje. Osobn mám zku enost, e tohle lidi zaujme a baví. A já bych je bavila ráda.

D láte p i psaní ústupky? Myslím tím, e byste t eba ledacos napsala tro ku jinak, ale bojíte se,
e by to va i tená i nep ijali?
e by to bylo o ústupcích, to si zrovna nemyslím. Mám ale tstí na tak neuvitelné píbhy, které se
kolem mne djí, a nkdy váhám, z kolika procent je vbec mohu ve svch knihách pouít tak, jak se
staly. Take není to o ústupcích, ale o vybalancování té správné hladiny humoru, nadsázky a
opravdovosti..
A kdo vlastn jsou va i tená i?
Moje kníky berou do rukou pedev ím eny a také jim bvají ureny. Ale vím, e teba kníku ena s.
r. o. si peetl jeden léka, znám chirurg a jeho ohlas byl: Tak takhle jsem se dlouho nezasmál. A to
m opravdu pot ilo.
Va í tená sky úsp nou knihou je Papou ek na smetan . Nejedná se doufám o kucha ku?
Vzhledem k tomu, e stejn, jako hrdinka Papou ka na smetan, Vilma, upeu sice o Vánocích
vanilkové rohlíky, ale jejich vsledná podoba je taková, e je nutno je jíst likou, je kuchaka to
poslední, co bych mohla napsat. Papou ek je humorn ladn píbh Vilmy, její pubertální dcery
Kamily a snad a nad hranice lidskch moností nepraktického tatínka. Humor je to, co pí i nejradji.
Teba pro proívat drama ne astné lásky, hroutit se a v et se z toho, kdy je lep í nezdárného
milence pra tit po hlav litinovou pánví, zastlat do peiáku a odjet na dovolenou do exotickch kraj.

Vy jste to nkdy udlala?
Kdybych to udlala, nepsala bych asi kní ky v teplouku domova, ale za mí emi a doufala, e mi tam
nkdo dopraví v chutné bucht zapeen poádn pilník. Tímhle pirovnáním myslím spí to, e
zoufáním lovk nic nezmní, tak e jsem pro vybreet v kout sud slz, pak poádn otít oi a s hlavou
vzhru se vrátit do ivota. Vím, e to mnohdy opravdu neb vá snadné, ale kdy se lovk zhroutí,
stejn niemu nepom ete. A sob u vbec ne. Nebo snad myslíte, e se vás záletníkovi z elí, na
poklopec si vrze pás cudnosti a va imi slzami naklíí jeho smysl pro fair play? Kdepak, kdy vás
nechce a chce teba "Anu Janovou", nestojí vám za to trápit se. V ak ona mu to Ana jednou
spoítá.

Vnujete se dvma rzn m ánrm. Co je pro vás impulsem pi rozhodování, zda se pustíte do
psaní povídek i uceleného píbhu?
Povídky jsou minulostí, byla to spí souhra náhod z doby, kdy jsem psala píbhy pro jeden asopis.
Celá ada byla uveejnna, dal í zase ne. A tak jsem zkusila nabídnout je k vydání. Podailo se.
Nejlep í ohlas mla z tch povídkov ch kní ka s názvem Baculky jsou prima.
Je mo né psát dv kní ky souasn?
Jak se to íká? Jde to, ale de to. Kdy pí ete kní ku, ijete tou dobou soub n dva ivoty. A to
celkem na jednoho lovka staí.
Dne ní hektická doba by zdánliv mohla více nahrávat tomu, e tená sáhne spí po
povídkách, které jsou pro nj asov milosrdnj í. Jaká je va e autorská zku enost?
Paradoxn spí tenái dávají pednost ucelen m píbhm, by jsou náronj í na as. Sly ela jsem
názor, e u povídek sotva se zaberou do dje, je tu konec. Piznávám, e i já osobn mám radji
romány ne povídky. A ím má kniha víc stran, tím líp. S hrdiny se s iji a t ím se na n.
T íte se nkdy i na své hrdiny? Myslím tím, jestli teba pi psaní netrpíte nutkáním, e se
musíte honem vrátit dom, usednout k poítai a hrdiny píbhem posunovat?
To víte, e se t ívám a mnohdy za nimi chvátám. Zvlá  kdy se teba na nacpaném parkovi ti na

uvolnné dvojmísto vtlaí pidi auto tak, e nejen e se tam u moje auto nevejde, ale i mravenec tam
musí procházet bokem. To potom utíkám dom, a mi od kramflek jiskry lítají, zalezu si k poítai a
vejdu do svého svta.

Jedno z nepsan ch pravidel íká, e knihu nejlépe prodává název. Je pro vás vym lení názvu
knihy kru n proces, nebo se trefujete do erného bez pípravy?
Ano, to je pravda pravdoucí, e knihu nejlépe prodává název. Rozhodn to pro m není kru n proces
a název vyplyne pi psaní tak njak samovoln. ena s. r. o., Papou ek na smetan, pipravovaná
Momentáln mladá… To si takhle jdu lehnout a kdy se vzbudím, první co m napadne, je najednou
název kníky. Opravdu je to tak.
Stalo se módou tenáe zavád jícím názvem tro ku balamutit. Pou ila jste n kdy fígl dát kní ce
napíklad lechtiv název jen proto, aby se lépe prodávala, ani název souzní se skute n m
obsahem kní ky?
Byla bych nerada, aby se mi tohle stalo. Teba "Papou ek na smetan" nejsou slova jen tak hozená do
vtru, ten papou ek se v kníce ve smetanové omáce vyráchal. "Momentáln mladá" je zase název
vyplvající ze stavu du e hrdinky. Byla bych dost zklamaná, kdybych si koupila kníku teba s názvem
"Vá nivá noc úetního Jarmila" a zjistila bych, e Jarmil je panic a nechutn puritán, kter slovo
"vá e" adí mezi sprostá slova. Dal í kníku od stejného autora bych si pak asi tko koupila.
A podle eho si v knihkupectví vybíráte knihu vy?
Kdy opominu ánry, mám své oblíbené autory a nakladatele. Vejdu do knihkupectví a u na m z
regálu novinek mrká, stejn jako obas pkní chlapi, logo nakladatele i jméno autora. Penenka se
vzpouzí, ale nebvá jí to nic platné.

Necítí se va e rodina a pátelé v ohro ení, e zu itkujete i jejich
v roky i píb hy?
Tak te jste mi pipomnla chvíli, kdy moje star í dcera Katka etla
Papou ka na smetan a do la k pasá i, kdy Vilmina dcera Kamila
odmítá jíst bramborov knedlík, na nm se jí nco nezdá. Vilma ji
nutí do jídla s tím, e je to kmín. A Kamila zakourá: "Ale mami, kmín
nemá no iky!" Byla jsem s nadsázkou naena z vyzrazování
rodinného tajemství, proto e se to stalo v dtskch letech práv Katce
a pamatuje si to dodnes. Moji pátelé ví, e kní ku nenapí u, kdy
budu sedt vhradn v tichu lesa a ekat, e mi tam my lenky
naskáou samy do hlavy jak blechy do psího ko ichu. Najdou-li v
knize njak svj vrok i vtipnou repliku, nepekvapí je to. Mám
kolem sebe pár milch, vtipnch a v dobrém slova smyslu pra tnch kamarádek, které snad nikdy
nezestárnou a budou je muset nakonec odstelit. Tak pro jejich elán a rady jak na ivot v pimené
míe nezakomponovat do píbh?
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