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Muž nakonec

Martin Reiner (45) použí-
val léta dvě jména. Pod 
jménem Reiner vydá-
val a psal básně, jako 

Martin Pluháček vedl vydavatel-
ství Petrov.   

Ve čtrnácti letech odešel od ro-
dičů – stal se z něj student vojen-
ského gymnázia a vysoké školy. 
„Ve čtvrťáku jsem se dost nudil, 
tak jsem začal psát básničky a vy-
mýšlet křížovky.“ Na vysoké škole 
už ale věděl, že armádní angažmá 
byl omyl. Jediný způsob, jak se 
z něj vyvázat, bylo nechat se za-

vřít. Tak nesplnil rozkaz a dostal 
osm měsíců. 

Ve dvaceti konečně začal žít 
normální život. Oženil se, měl 
dceru a organizoval setkání se za-
kázanými básníky v Brně.  Man-
želství mu nevydrželo, poezie 
ano. V roce 1992 převzal naklada-
telství Petrov, ve kterém vydával 
neznámé básníky a dnes už zná-
mého Michala Viewegha. Petrov 
už sice tři roky neexistuje, některé 
autory ale vydává Reiner v novém 
projektu Druhé město. Nyní se 
chystá dokončit román o básníko-
vi Ivanu Blatném.  n

Martin Reiner
Bohém z Brna

Turn That 
Down! 

Jedna z desítek: Lewis 
Grosberger – Turn That 

Down! Jde o svérázně pojed-
nané dějiny populární hudby 
a je to opravdu velká legrace. 

Ztraceno v překladu
Jsou filmy, které pobaví, jiné mají 
atmosféru, atraktivní prostředí nebo 
skvělé herecké výkony. Tenhle má úplně 
všechno – dokonale odvedená práce! 
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Před třemi lety ukončil činnost vydavatelství 
Petrov a stal se z něj spisovatel na plný úvazek. 

První román mu vyšel před několika týdny.   
text: alena němečková

KNIHA

Bleskový DoTAZNíK...
■ kůň
■ motorka

■ beatles
■ rolling stones
■ pivo
■ víno

■ salát
■ steak

■ angelina Jolie
■ meryl streep

■ hory
■ moře

■ sport
■ Divadlo
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Vana  
s rašelinou
vana v třeboňských 
lázních aurora naplněná 
až po okraj horkou 
rašelinou.

MíSTo

MŮJ OBLÍBENÝ PŘEDM
ĚT

Pingpongová 
pálka,

která mi i v tomhle 
pokročilém věku přináší 

spoustu čiré  
radosti

Po otci mám raubířskou krev, 
ale vychovaný jsem veleslušnou  

maminkou 
Martin reiner

Martin Reiner rád pořádá 
autorská čtení. Kdy a kam si ho jít 

poslechnout, se dozvíte na  
www.martinreiner.cz


