
Petra Braunová

♠ sa narodila 31. januára 1967 v Prahe. 
♠ po štúdiu Strednej ekonomickej školy 
   na Vinohradoch a maturite v roku 1985 
   pracovala ako: sekretárka, asistentka, 
   sprievodkyňa Prahou, au-pairka,  
   účtovníčka, redaktorka, obchodná 
   zástupkyňa…
♠ je rozvedená a so svojimi tromi deťmi - 

Oliverom, Máriou a Johanou – bývajú 
v Prahe

Ocenenia

 Petra Braunová získala Výročnú cenu Albatrosu 
   za rok 2007 za knihu Pozorovatelka, tretie miesto
   vo výročnej ankete SUK 2007 za knihu Ztraceni
   v čase, s knižkou Kuba nechce číst sa umiestnila
   na treťom  mieste v kategórii Cena detí SUK 2006 a  
   za  knihu Česká služka aneb Byla jsem au-pair v roce 
  2004  získala cenu Zlatá stuha a Cenu učitelů.

Knihy pre deti a mládež

Rošťák Oliver (2003) - 
autorkina prvotina vznikla 
vlastne náhodou – vďaka jej 
synovi Oliverovi. Bola mu 
„šitá“ na mieru, keď bol 
malý nechcel čítať. Všetko, 
o čom sa 
v tejto knižke určenej pre 
tých najmenších čitateľov 

dočítate, stojí na skutočných základoch. Áno, aj to 
miminko, ktoré sa v knižke narodilo, je skutočné, 
je to autorkina prostredná dcéra Mária. 

Neuvěřitelné září: tajný 
deník Tomáše S. (2004) - 
knižka pre deti, ktoré majú radi 
dobrodružstvo a tajomno

Prázdniny za všechny prachy (2005) – 
kniha v sebe nesie veľa 
zo spisovateľkinho skutočného 
života. Je určená všetkým –
násťročným, všetkým, 
ktorí sú zo dňa na deň nútení 
čeliť problému, 
s ktorým si často nevedia poradiť 
ani dospelí. On rozchod nie je 
žiadna sranda. 

 
Kuba nechce číst (2006) - Kubko nechce 
čítať, písať ani počítať. Veď sa mu do školy 

vôbec nechcelo. Ale 
pani učiteľka z 1.A 
prišla na to, čo so 
žiakom, ktorého 
škola nezaujíma. 
Odvtedy sa všetky 
deti aj s Kubkom do 
školy tešia. A čože 
to pani učiteľka 
vymyslela? Dozviete 

sa v knižke.

Ztraceni v čase (2007) – 
dobrodružný príbeh 
jedenásťročného 
Martina, ktorý trávi leto u 
babičky na dedine. 
Jedného dňa sa Martin 
vypraví do susednej 
dediny a uprostred cesty 
ho zastihne strašná 
búrka. Hromy burácajú, 
na čiernej oblohe sa 
kľukatia blesky, keď tu naraz tmu pretne 
ohromný záblesk sprevádzaný podivným 
fialovým žiarením. Náhle všetko stíchne – len 
po lúke beží k vysokému stromu osamelý 
chlapec. Martin ho v besnení živlov zachráni a 
následne zistí, že je to Lojzko, babičkin mŕtvy 
brat. Čo sa stalo, kde sa to Martin ocitol? A 
kto sa vlastne stratil v čase? 



Borůvkové léto s Terezou (2007) – 
Tereza i Michal vykročili na cestu za slávou 
a možno i za nevšedným prežitím prázdnin, 
ktoré nakoniec nebudú tak strašné, ako sa 
zdalo na ich začiatku 

Terezománie (2008) - Pokračovanie 
knihy Borůvkové léto s Terezou. 
Pätnásťročná Tereza, začínajúca filmová 
hviezdička, čoskoro spoznáva aj odvrátenú 
tvár slávy a hereckej profesie – svet bulváru. 
Prvýkrát v živote sa musí vyrovnať so zradou 
aj ľahostajnosťou a čeliť hlbokej kríze. Ani 
zamilovaný nezbedník Michal na tom nie 
je o veľa lepšie a ocitá sa na samom okraji 
priepasti... 

Princové nemyjou záchody (2009) - 
záverečný diel trilógie o dvojici tínedžerov 
začína Michalovým útekom z diagnostického 
ústavu, kde skončil po nevydarenej akcii 
pomsty. Zatiaľ čo Michal uniká a skrýva sa v 
spoločnosti ľuidí žijúcich na samom dne, 
Tereza prežíva hlboké sklamánie, ktoré lieči 
po svojom. Keď sú si obaja vzdialení, do ich 
životov zasiahne neuveriteľná náhoda. Patria 
tí dvaja k sebe, alebo nie?

Jak se Vojta ztratil 
(2010) - keď sa Vojta 
narodil, bol malý ako 
drobček. Maminka mala 
strach, že sa vo svete stratí. 
Vojta však rástol, rástol až 

bol veľký! A maminka bola 
rada, taký chlapec vo svete určite nezablúdi. Ale 
ouha! Len čo rodičia pustili Vojtu prvýkrát z 
domu, už sa stratil! 

 Ema a kouzelná kniha 
(2010) - desaťročné dievčatko 
Ema si nespomína, že by 
niekedy žilo inde, než 
v chudobnom a smutnom 
Sirotinci pre opustené deti. 
Aj keď nosí ústavnú 
rovnošatu, od svojich 

spolubývajúcich kamarátok sa líši schopnosťami 
vidieť nevidené a počuť nepočuté. Veľkou 
radosťou pre dievčatá je cesta do Mesta, ktorú 
smie každá z nich absolvovať v deň svojich 
desiatych narodenín. Ema chorobne túži po 
Meste, aj keď ju od cesty odrádzajú jej priateľky
 – miniatúrne lietajúce víly. Ema nevydrží čakať
 a v noci sa pokúsi o útek… Mesto ju ale privíta 
nepriateľsky. Jej dobrodružstvo je veľmi 
nebezpečné! Ema si z Mesta odnáša cennú vec 
– čarovnú knihu. Knihu, ktorej dorastajú stránky a 
ktorá plní detské priania.
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    PETRA BRAUNOVÁ

„Miluju čáry a kouzla, miluju knihy, 
miluju děti a miluju knihovnice. Ráda 
bych milovala i knihovníky, ale těch je  
bohužel jako šafránu... “


