ANDREA PLATZNEROVÁ NAŠLA SVŮJ RÝM

Andrea Platznerová publikuje na svém blogu básně už několik let. Přinesly jí první místo v anketě Básník blogu 2010 a početný fanklub. Nyní básně vyšly pod názvem Hledám svůj rým knižně.
„Já jsem na vydávání básní nijak nespěchala, říkala jsem si, že pokud jsou mé básničky dobré, cestu do knihkupectví si jednou najdou. Pak přišel pan doktor Houdek z nakladatelství Galén s nápadem, že bychom mohli udělat útlou sbírku,“ popisuje vznik knihy Andrea Platznerová.
Jelikož je profesí psychiatrička, ve stejném nakladatelství jí už dříve vyšla odborná psychiatrická publikace. „Při práci na oné publikaci jsem si nemohl nevšimnout senzačního humoru paní doktorky. Ačkoli jsem ji do té doby neviděl osobně, bylo mi jasné, že nejen humor má půvabný. Ironie, sebeironie, nadhled, sympatická směs češtiny a slovenštiny, láska k jazzu a tak dále, to vše mi bylo blízké,“ vypráví svůj díl příběhu Luboš Houdek.
Mezitím Andrea, která žije v Česku, původem je však Slovenka, začala psát blogy a ty nakladatele v jeho dojmu utvrdily. Přišel úspěch, fanklub, vítězství v anketě Básník blogu (o první místo v anketě se podělila s Vladimírem T.Gottwaldem). „Jen jsem zíral. Nu a protože vyznávám teorii, že nakladatelství má s autorem pracovat průběžně a sledovat jej, nabídl jsem jí, že z toho něco vydáme,“ líčí nakladatel.
Oslovil redaktora nakladatelství Torst Jana Šulce, aby výbor uspořádal. „Než se k tomu dostal, měla jsem básniček vagón. Chudák, dalo mu to po vytištění snad šest set stránek,“ lituje redaktora knihy autorka.
Nakonec se vše podařilo, kniha je na světě. „Zatím se všem, co už ji mají, moc líbí, tady i za hranicemi, a to je v případě poezie, na které nikdo nikdy nevydělá, ta největší odměna pro autora i pro nakladatele,“ říká Platznerová a přiznává, že má v šuplíku už další dílo, tentokrát prózu. O čem je, zatím říkat nechce. „Počkejte si,“ směje se.
Výbor básní Hledám svůj rým uspořádal z textů, které vyšly na Blog iDNES.cz, redaktor nakladatelství Torst PhDr. Jan Šulc, grafickou podobu dodala Magdaléna Lindaurová (dcera hudebního publicisty Vojtěcha Lindaura). Fotografie pořídil Roman Fišer. Kniha vyšla v nakladatelství Galén.

