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ostrava plus
„Diář je o ženách, které ovlivnily náš současný svět,“ říká jeho autorka, spisovatelka a šéfredaktorka Bára Nesvadbová

O kloboucích, pitvání žab i desateru

O

HANA POREBSKÁ

cín, které nehradí pojišťovna, kterou mi přeposlal kamarád Sanjiv. Bojím se, že
tolik peněz nedokážeme
s mým fondem vydělat a že
už mě představa rodičovské
bezmoci bude navždycky
budit ze spánku.

spalé říjnové
odpoledne, kavárna v ostravském Knihcentru se plní výhradně ženskou společností.
Není se čemu divit. Ryze
„ženský“ diář tu bude podepisovat jeho autorka Bára
Nesvadbová. Platinovou
blondýnku s obrovskýma
modrýma očima těžko přehlédnete. I když dorazila
trochu se zpožděním, nic jí
nebrání se usmívat. Pohotově sedá venku tu na zábradlí, tu na židli, abychom
mohli pořídit k tomuto rozhovoru více fotografií. „Nechci své čtenářky nechat
čekat,“ říká, když usedáme
k rozhovoru…

A ... Z

Proč jste se rozhodla vydat
diář?

Ponoukla mě k tomu
moje vydavatelka Romana
Přidalová. Nápad vznikl při
autogramiádě knížky
Laskonky v knihkupectví na
Václaváku. Zprvu jsem vůbec nechtěla, přišlo mi to
děsně samožerské. Pak jsem
si ale prosadila, že to nebude diář o mně – koho by to
také bavilo –, ale o ženách,
které ovlivnily náš současný
svět. Připravit ten diář bylo
skoro jako psát diplomku.
Nalézt všechna důležitá
fakta a ověřit pravost zabralo mnoho večerů a nocí.
Co v něm čtenářky najdou?

Nevydané povídky a fejetony, ale hlavně mezníky
historie a otázky bez odpovědí. Ráda kladu otázky,
myslím, že posouvají uvažování a sebepoznání, sebereflexi. V diáři jsou také
citáty od žen, které jsou pro
historii zásadní, od Johanky
z Arku až po Františku Plamínkovou. Diář doprovázejí
krásné kresby nesmírně talentovaného výtvarníka
Martina Krajce.
Píšete si sama do diáře pěkně
tužkou, ručně, nebo využíváte elektroniku?

Píšu rukou, mám nejen
klasický diář, ale i kupu poznámek, které pravidelně
ztrácím.

Navrhujete pro Tonak Nový
Jičín klobouky… Prozraďte,
jak jste se k této činnosti dostala. Proč zrovna klobouky?

Patří to do mé neziskové
činnosti. Napřed to byly
holínky a tenisky s Novetsou, jejichž výtěžek šel na
vylepšení naší neziskové
kavárničky Mezi řádky, která zaměstnává čtrnáct handicapovaných lidí, pak kolekce oblečení pro Bibloo,
jejíž výtěžek šel na rehabilitace úžasné holčičky Elenky, která trpí težkou epilepsií, a teď klobouky, tedy
přesně baret a kapitánka.
Jak vzniká takový návrh? Co
vás inspiruje?

Na kuchyňském stole.
A často jezdím na

BÁRA NESVADBOVÁ.
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fashionweeky, hodně cestuji, módní inspirace mám
kolem sebe spoustu. Zatím
jsem navrhla dva.
Nosíte sama pokrývku hlavy?

Protože jsem odbarvená
blondýna, vždy týden před
dobarvením mě nepotkáte
jinak než s čepicí, či kloboukem.
Komu své návrhy ukazujete
a chcete znát jeho názor?

Táně Kováříkové, je
kmotrou mé dcery a mou
velice blízkou přítelkyní.
A holkám v redakci.

Jako šéfredaktorka Harper's
Bazaru působíte již několik
let. Co je na této práci nejtěžší?

Už patnáct… To je vážně
doba. Myslím, že nejtěžší je
nepropadnout rutině, což se
nám snad i daří. Mám
skvělý kolektiv takřka přátel, zatím mi nikdo neodešel, žiji se svým týmem
patnáct let a naštěstí nás to
pořád baví.
Čím jste chtěla být jako dítě?

Baletkou. Milovala jsem
Vlastimila Harapese a Labutí jezero.
Čím jste naopak nechtěla
být? Jaké povolání si nedovedete představit, že byste
vykonávala?

Nemohla bych pitvat. Už
v sedmé třídě na pitvu žáby
jsem simulovala velmi těžkou virózu.
Stalo se vám, že jste v životě
něco prošvihla, co už se nedalo vrátit zpátky?

Bohužel ano. Málo jsem
říkala svým příbuzným, jak
moc je mám ráda. Ještě
jsem neznala proces definitivního loučení.

Kdo je Bára Nesvadbová?
Narodila se v Praze 14. ledna 1975 ve znamení Kozoroha.
Absolvovala Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy. Spisovatelka dvanácti knih, z toho dvou pohádkových, podle
kterých vzniky dva filmy, autorka pěti audioknih, šéfredaktorka (Xantypa, Playboy). Nyní pracuje jako šéfredaktorka
Harper's Bazaaru. Je patronkou UNICEF, aktivní členkou
neziskové společnosti Startujeme, která zaměstnává mentálně handicapované spoluobčany, zakladatelkou Be Charity, která se stará o děti nemocné, po úrazech a handicapované. Otec Josef, lékař a autor sci-fi, maminka Libuše,
lékařka. Je rozvedená, má čtrnáctiletou dceru Bibianu, bez
které se ve svém životě neobejde.
Věří na zázraky, v důležitých a zásadních věcech se řídí instinktem. Žije v Měchenicích u Prahy v domě se třinácti
zvířaty. A… právě jí v nakladatelství Motto vychází diář.

Oblíbené...
... BARVA: černá a bílá
... KNÍŽKA: Rok vdovou, Irving, Nebe nemá dno, Androníková – myslím nejtalentovanější spisovatelka mé generace,
cokoliv od Gillese Lipovetskyho, třeba teď Paradoxní štěstí
... MÍSTO, MĚSTO: Praha, Florencie, Oxford
... FILM: Pozor na Harryho, Vicky, Christina, Barcelona,
Match Point
... HUDBA, SKLADBA: Verdi, Chopin, Barbra Streisand
... ROČNÍ OBDOBÍ: léto
... JÍDLO: sushi, slané mandle
... ZVÍŘE: pes a kočka
... KVĚTINA: levandule
... POHÁDKOVÁ POSTAVA: medvídek Pú
... PARFÉM: Angel, Thierry Mugler
Co neumíte, ale chtěla byste
umět?

Ráda bych se naučila řídit
plachetnici. Bydlím u řeky,
miluji vodu a mám ráda vítr.
Koho obdivujete?

Zrovna teď třeba současného papeže. Ale jinak
spoustu lidí. Čím dál tím
více dělám s handicapovanými lidmi, posledních pár
let i dětmi, a z celého vlastního bytí nesmírně obdivuji
lidi, kteří slouží člověku, sestry na spinálce, zaměstnance hospiců a domovů
důchodců a kojeňáků, ti lidé
si zaslouží absolutní úctu.

Co byste ráda udělala, ale
neustále to odkládáte na neurčito?

Knihy. Neustále vrším
knihy, které chci přečíst. Ne,
že bych četla málo, to jistě
ne. Jen knih, které pořizuji
je stále víc, než kolik času
reálně mám.
Jaký dárek, který jste kdy
dostala, vám udělal největší
radost?

Těžko vybrat. Jedna fotka
Bi z Louvru, kde je s mým
zamilovaným obrazem, jak
Napoleon sebral papeži korunu a korunuje si Josefínu
sám, to je dárek, který mám
moc ráda. Pak také veverka,

přála jsem si ji ke čtyřicátinám, nedostala jsem ji, až
nakonec přišla sama. Bydlí
mezi ořešákem a balkonem.
Co vám z dětství schází?
Existuje něco, co byste si
chtěla z té doby přenést do
současnosti, ale už to jednoduše nejde?

Rána s mým tatínkem.
Vlastně jakoukoliv chvíli
s mým tátou. Myslím, že
některé díry čas prostě nesmaže. Chybí mi úplně stejně dnes, jako mi chyběl
druhý den, kdy odešel do
světa jiného.
Jaké jsou vaše dobré vlastnosti? A které špatné?

Myslím, že mám hodně
ráda lidi. Špatná vlastnost
jistě je netrpělivost. A někdy, když opravdu nestíhám, jsem lehce vzteklá. Jako ten králík z Medvídka Pú.
Každý potřebuje občas „vypnout“. Jak si nejlépe odpočinete?

V lese, ráda chodím. Pak
také určitě zíráním do nikam. Našla jsem v Chorvatsku kameny, kam se každý
rok vracím, Bi říká, že se
tam ze mě stává had, jsem
schopna se i několik hodin
vyhřívat a pozorovat moře.
Byla jste někdy u kartářky?

Ano a řekla bych, že se
s Dagmar Kludskou máme
snad i rády.
Je nějaké heslo, rčení, moudro, kterým se celý život řídíte?

Řídím se desaterem.
Myslím, že je aktuální
v každé době.

Co vás v poslední době trápí?

Žádost z brněnské onkologie ohledně cílených vak-

B – Budoucnost, nebo
minulost? Kam byste
raději nahlédla?
Do minulosti.
A – Austrálie, Afrika,
Asie, Amerika… Kde
byste dokázala žít?
Afrika, Rwanda.
R – Radost. Co vám
udělá vždycky radost?
Dcera Bi.
B – Bůh. Jste věřící?
Ano.
A – Automat. Na co
byste vymyslela automat?
Na nic. Všechny už jsou,
ne? Spíš se robotické
budoucnosti bojím, než
abych cokoliv přidávala.
R – Rada. Jakou nejlepší
radu jste v životě dostala?
„Lieber ein Ende mit
Schrecken als ein
schrecken ohne Ende. –
Lepší hrůzný konec než
hrůza bez konce.
A – Astrologie. Věříte na
ni?
Ano.
N – Nebe. Co se vám
vybaví, když se podíváte
na nebe, do mraků?
Nekonečno.
E – Emoce. Jste emotivní člověk?
Ano.
S – Síla. V čem je vaše
největší síla?
Ve fantazii.
V – Vaření. Vaříte ráda?
Co nejraději?
Ano. Asi kari, má spoustu
možností. Nerada dělám
stejné věci dvakrát.
A – Auto. Jste řidič? Jaký?
Snad dostatečně ohleduplný.
D – Dovolená. Kde a jak
nejraději trávíte dovolenou?
U moře. Plavání a knihy.
B – Boj. Co považujete
za svůj dosud největší
životní boj?
Dobu po rozvodu, zemřel
mi táta, babička, děda,
měla jsem prázdný dům,
mimino a ani korunu na
účtě. Bylo to na hraně jak
v rámci přežití citovém,
tak ekonomickém. Pomohla mi Bi, nedalo se
být v koutě a plakat, když
máte vedle sebe batole.
O – Ostrov. Koho a co
byste si vzala na pustý
ostrov?
Bi a mámu.
V – Víno, nebo pivo? Co
raději?
Víno, zcela jistě. V životě
jsem nevypila ani skleničku piva.
Á – Anděl. Kdy měl
s vámi váš anděl strážný
nejvíce práce?
Když jsem jako „náctiletá“ stopovala na dálnici
v Německu.

