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Abeceda pro Petru
Braunovou
Iveta Novotná
Petru Braunovou nemusím moc představovat. Náš region projíždí křížem krážem s
velkou taškou plnou svých knížek přes rameno a navštěvuje knihovny. Besedy s Petrou
jsou plné života, optimismu, energie a líbí se nejen malým dětem, ale hlavně těm už skoro
dospělým. Ti se nemohou dočkat dalšího pokračování knih Borůvkové léto s Terezou a
Terezománie. Třetí závěrečný díl se bude jmenovat Princové nemyjí záchody a křest knihy
je už připraven na 15. červen 2009.
Petra vystudovala střední ekonomickou školu v Praze. Pracovala jako účetní,
průvodkyně turistů, au-pair ve Francii a také v redakcích různých časopisů. Se svými třemi
dětmi Oliverem, Maří a Johankou bydlí v Praze.
Jejím literárním vzorem je Astrid Lindgrenová a ve filmu Catherine Deneuve. Snem
Petry je být režisérkou nebo napsat filmový scénář.
Nejnovější kniha Barvy života, na které spolupracovala s Kamilou Moučkovou, byla
nominována na Cenu Kolegia generálního ředitele České televize 2006-2009. Dále získala
tyto ceny:
Zlatou stuhu za Českou služku aneb Byla jsem au-pair
Cenu učitelů v anketě SUK za Českou služku aneb Byla jsem au-pair a Pozorovatelku
Třetí místo v kategorii Cena dětí v anketě SUK za knížky Kuba nechce číst a Ztraceni v
čase
Výroční cena Albatrosu za Pozorovatelku
V současnosti patří mezi autory, kteří spolupracují na multimediálním projektu České
televize Kniha mého srdce na pokračování.
Vše ostatní o Petře Braunové se dozvíte na http://www.petrabraunova.cz .
A jak si poradila se slovy, která jsem pro ni připravila?
A - andělé
Anděly miluji. Vědí to a čas od času se mi ukážou. Jsou nádherní. Dokonalí. Umějí tančit.
Ale chytit se nedají…
B - blesk
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Blesků se nebojím. Baví mě na ně koukat, klidně na kopci, pod vysokým stromem, jediným
v okolí.
C - cit
Jsem přecitlivělá. Rozbrečí mě kdejaká pitomost. Miluji lidi, kteří brečí. Pro muže, který má
v očích slzy, skočím z mostu.
Č - čekárny
Počmárané čekárny malých nádraží mají velké bizarní kouzlo. Zajímá mě, z jakého důvodu
měli čekající na vlak nutnost napsat na zeď jméno, datum či vzkaz? Nebo na vlak vůbec
nečekali? Kdo ví.
D - dětství
Dětství je nejkrásnější období lidského života. Bohužel si to lidé uvědomují až ve stáří.
E - e-maily
Denně jich dostávám desítky. Baví mě hlavně ty od dětských čtenářů. Jsou upřímné, plné
chyb a vyjadřují bez okolků přesně to, co děti chtějí a co je zajímá. Odpovídám na
všechny.
F- film
Film je pro mě vrchol tvůrčí dokonalosti. Dobrý obraz, zvuk, dialog. České filmy jsou
výborné.
G- Gabriel
Archanděl. Dokonalost sama. Těším se, až si s ním promluvím.
H- hudba
Klarinet. Útulný bar na předměstí. Růže v klopě. Hra očí. Bolest v srdci.
CH - chvála
Chvála je tak příjemná! Tetelím se blahem, když mě někdo chválí. Snažím se chválit, ale
ne vždy. Pobavila mě jedna dívka, která vyhrála literární soutěž v poezii v jistém českém
městě. Už dopředu mi její učitelka a členové poroty tvrdili, jak je úžasná. Její básně nebyly
špatné, ale nebyly geniální. Když jsem s ní pak mluvila a ptala jsem se jí, kde bere inspiraci
a kdy píše, pokrčila rameny a řekla: "Nevím. Tomu se říká talent, víte?"
I - ilustrace
Neumím malovat a obdivuji každého, kdo je schopen svou představu vyjádřit štětcem či
pastelkou. V knihách bych brala víc ilustrací, i v těch pro dospělé.
J - jaro
Roční období, které je bůhvíproč nejkratší v roce. Mám radši léto.
K - kouzelník
Pořád věřím, že přijde.
L - Borůvkové léto s Terezou
Knížka, kterou jsem napsala a kterou k mému velkému uspokojení třináctileté dívky
zbožňují. Kdybych zveřejnila všechny pochvalné ohlasy, které mi po vydání přišly, vydalo
by to na další knihu. Mám radost, jasně. I když pokračováním v Terezománii jsem většinu z
nich rozladila. Nechtěla jsem je utvrzovat v tom, že svět je bezbolestná ordinace… Uvidíme
jaké ohlasy budou na třetí díl s názvem Princové nemyjou záchody.
M - mimozemšťan
Žijí mezi námi. Se dvěma mám tři děti.
N - nádraží
Třikrát za týden se vyskytuji na nádraží v různých městech po celé republice. Jezdím za
čtenáři sem a tam. Zajímavé je, jak se liší cena téže kávy v nádražních automatech.
O - obdiv
Obdivuji horníky, jeřábníky, chirurgy a patology. Taková zaměstnání bych absolutně
nemohla vykonávat.
P - Pozorovatelka
Kniha, která mi dala nejvíc zabrat. Spoluautorka se totiž bránila zveřejnit plno důležitých
informací a na mně bylo, abych ji přesvědčila, že bez nich by kniha ztratila smysl.
R - riskování
Riskuji denně. Denně vyrážím do ulic, do metra, do tramvaje a mezi lidi. Každý večer, když
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se všichni doma shledáme, děkuji Bohu, že nás zachoval.
S - syn
Můj syn Oliver nečekaně vyrostl v samostatného muže. Máme se rádi. Ujistil mě, že mi
všechny pohlavky odpustil. Já jemu zase odpustila všechny ty desítky rozbitých věcí:
hodiny, fotoaparát, lux, fén, skleničky, hrnečky (i ten s tulipány), video, telefonní sluchátko,
okno…
Š - štěstí
Štěstí je vteřinová záležitost. Něco jako bublina z bublifuku.
T - táta
Táta. Můj táta byl strašně zvláštní člověk. Přežil Buchenwald. Vystudoval Sorbonnu. Uměl
několik světových jazyků. Citoval Platóna. Úžasně chytrý, současně pro normální život
nepoužitelný. Vzpomínám si, jak se marně snažil připevnit mi v první třídě svíčku do
lampionu - slinami. Moc mi chybí. Zemřel nečekaně a samozřejmě v úplně nevhodnou
chvíli.
U - úplněk
Kdykoli se dívám na úplněk, říkám si, jak je to všechno na téhle zemi nicotné.
V - vinna
Provedla jsem pár nehezkých věcí, za které se cítím doopravdy vinna. Není mi to po chuti,
ale čas vrátit nejde. Mám připravenou dlouhou obhajobu…
Z - zima
Zima. Zázrak. Zvláštnosti. Zajímavosti. Záhady.
Ž - žízeň
Minerálku jemně perlivou, díky.
Dopis Petry Braunové pro knihovníky:
Milé knihovnice a knihovníci!
Obracím se na vás s nabídkou - doufám, že dobrou. Možná mě znáte - píšu knížky pro děti
(v poslední době i pro dospělé). Loni mě požádala knihovnice z Jičína (vám všem jistě
známá Alenka Pospíšilová), abych pro jejich prvňáky (současné i budoucí) vymyslela
nějakého zajímavého průvodce městem. A tak - ve spolupráci s mým kamarádem
výtvarníkem Milanem Starým - vznikl první "Průvodce pro děti a mimozemšťany aneb Jičín
- město pohádek", ve kterém děti (a mimozemšťany) formou komiksu seznamujeme s
historií a zajímavostmi Jičína. Brožurka o deseti stránkách (leporelo) mělo úspěch a my
jsme s potěšením vyslyšeli ředitelku knihovny v Nové Pace (taktéž známou Stáňu
Benešovou), a nakreslili jsme průvodce Novou Pakou: "Nová Paka - tajemné město v
Podkrkonoší".
A VÁM NABÍZÍME TOTÉŽ! Pokud máte zájem, moc nás potěšíte. Vlastně nabízíme
průvodce "na klíč", to znamená, že k vám do města přijedeme, prolezeme si ho, vyfotíme si
ho. Můžeme to udělat sami bez jakékoli asistence, ale pokud s námi zajdete do hospůdky
jako Alenka se Stáňou, bude práce na komiksu samozřejmě zábavnější! A pak vám
pošleme návrh, který jsme schopni zpracovat i graficky, takže je možné poslat ho rovnou
do tiskárny. Pracujeme poměrně rychle (reference podají knihovny v Jičíně a Nové Pace).
Aby se vám lépe rozhodovalo, můžete si na zadní straně zpravodaje prohlédnout ukázky
fotografií z již vydaných komiksů.
Díky a těším se na vaše ohlasy.
Vaše Petra Braunová
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