
Ivona Březinová
píše knihy pre deti a mládež 
všetkých vekových kategórií a 
najrôznejších žánrov. Pôvodným 
povolaním odborná asistentka 
Katedry bohemistiky Pedagogickej 
fakulty UJEP v Ústí nad Labem sa 
dnes profesionálne venuje tvorbe 
literatúry. Za súčasť svojej práce 
považuje aj rozprávanie si 
s čitateľmi na besedách o knihách 
a preto ju môžete stretnúť v rôznych 
knižniciach a školách v Čechách aj 
na Slovensku. 

Autorka je členkou IBBY, Obce 
spisovateľov a zakladajúcou členkou 
tvorivej skupiny Hlava nehlava. 

Jej knihy boli preložené 
     do 10 jazykov a za svoju tvorbu   
     získala viaceré literárne ocenenia.

Je vydatá, s manželom a dvoma 
dcérami žije v Prahe.

Od roku 2012 je patrónkou klubu 
„Hornomlýnská“  pri Asociácii 
rodičov a priateľov zdravotne 
postihnutých detí v ČR.

V roku 2013 sa vďaka knihe 
Lentilka pro dědu Edu stala 
patrónkou nadácie Alzheimer 
Nadační fond.

Výber z knižnej tvorby pre deti a mládež 
v slovenskom preklade

Začarovaná trieda - Je 
normálne, aby sa čítanky 
povaľovali po strope a 
z triedy sa stal v okamihu 
plavecký bazén? V príbehu 
troch bratov, ktorí prídu 
do novej školy, určite áno. V 
tejto krásnej ľudskej knižke 
prežije čitateľ kúsok zo života 

chlapcov Čáryfuka, Máryfuka a Pištafuka, ktorí sa 
často sťahujú z miesta na miesto a sú obdarení 
kúzelníckymi schopnosťami ako ich rodičia - otec 
Čajrumbum a Cukorkáva Demeterovci. Títo traja 
šibali kúzlami veselo spestrujú školské vyučovanie. 
Pani učiteľka sa nestačí čudovať z prírastku takých 
troch žiakov - kúzelníkov? V závere zistí, v čom sú 
naozaj dobrí. 

A     čo bolo ďalej?   - Pokračovanie 
siedmich najkrajších rozprávok: O 
Popoluške, Snehulienka a sedem 
trpaslíkov, O Šípkovej Ruženke, 
Kráska a Zviera, Zlatovláska, 
Princezná so zlatou hviezdou na 
čele, O dvanástich mesiačikoch.

Chlapec a     pes   - Príbeh o chlapcovi 
na vozíčku a jeho psom 
kamarátovi. Julo pôjde tento 
rok do tretej triedy a jeho psík 
Cézar začne chodiť do školy 
tiež. Cézar však bude navštevovať 
špeciálnu školu, aby sa mohol stať 
Julovým pomocníkom - školu pre 
asistenčné psy. Naši dvaja

hrdinovia zažívajú rôzne dobrodružstvá, Julo 
s kamarátmi v škole a takisto Cézar so psími 
kamarátmi na výcviku. Zaujímavé príhody ich čakajú 
aj vo voľnom čase, v tenisovej loptičke objavia 
tajomnú správu, s rodičmi pocestujú na výlet, 
vypátrajú strateného suseda a mnohé iné.

Zvieratá zblízka - Obrazová 
encyklopédia zvierat zahŕňa 19 
živočíšnych druhov, ktoré sa 
objavili v televíznom 
dokumentárnom seriály 
Já a moje rodina. Množstvo 
zaujímavých informácií dopĺňajú 
nádherné obrázky. Zábavnými 
testami si môžete overiť, čo 
všetko ste sa naučili. 

O Puclíkovi - Papierový 
panáčik Puclík býva v škatuli 
s nápisom Puzzle. Je veľmi 
neposedný a každú chvíľu 
sa vrhá do dobrodružstiev, 
ktoré na neho číhajú 
v rozprávkových knihách a 
encyklopédiách uložených 
v knižničke jeho ľudskej 

kamarátky Lucky, ale i v kuchyni, záhrade, či 
v ďalekom svete, napríklad v mori. Puclík bojuje 
s Indiánmi, letí v balóne, cestuje poštou, pripravuje 
valentínku pre svoju kamarátku Puclinku... Každý 
deň - od Nového roku do Silvestra - ho postretne 
niečo zábavné alebo si niečo veselé vymyslí, aby 
deti mali o čom čítať.



Ocenenia:
Zápis knihy Začarovaná třída 

na Honour List IBBY (2004 
v Kapskom Meste – Juhoafrická 
republika).

Pasovaná na rytierku Rádu 
krásneho slova (2004).

Nominácia na cenu Magnesia 
Litera (2002, Začarovaná třída).

Zlatá stuha
1999 (O kočce Kačce)
2002 (Začarovaná třída, Jmenuji 

se Ester, Jmenuji se Alice)
2010 (Okno do komína – kniha 
dostala cenu za nakladateľský počin)

Nominácia na Zlatú stuhu
2004 (Teta to plete)
2006 (Lentilka pro dědu Edu)
2006 (Držkou na rohožce)

Cena vydavateľstva Albatros:
hlavná cena: 2004 (Holky 

na vodítku)
čestné uznání: 2006 (Lentilka 

pro dědu Edu)
nominace: 2008 (Bojíš se, Margito?)
výroční cena vydavateľstva Albatros 
za významný počin za autorský rad 
literárnych cestopisov: 2014
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