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Abeceda pro Ivonu 
Březinovou           

Iveta Novotná           
 

     Tentokrát jsem si připravila abecedu pro spisovatelku Ivonu Březinovou, kterou všichni 
dobře znají. Napsala mnoho knih pro děti a mládež všech věkových kategorií, ale i 
nejrůznějšího zaměření a žánrů. V současnosti také vyučuje na Literární akademii Josefa 
Škvoreckého a vede katedru tvůrčího psaní. 
 
      Je členkou IBBY - Společnosti přátel knihy pro mládež - a Obce českých spisovatelů. 
V roce 2004 ji dětští čtenáři pasovali na "rytíře Řádu krásného slova". S jejím životopisem, 
kompletním přehledem napsaných i přeložených knížek a s projekty, na kterých se Ivona 
Březinová podílí, se můžete seznámit na webových stránkách: 
http://www.ivonabrezinova.cz . 
 
      Uvedené stránky jsou nejen informativní a přehledné, ale zaujmou i děti. V rubrice Hry 
je pro ně připraveno virtuální pexeso, kde na kartičkách najdou hrdiny z knih Ivony 
Březinové. Na stránkách lze stáhnout i virtuální puzzle z obálek knih a kvíz slušného 
chování podle knížky Neotesánek. 
 
      Ivona Březinová patří k autorkám, které kromě psaní stíhají neuvěřitelně mnoho aktivit 
- projekty, besedy, autorská čtení, autogramiády, křty, rozhlasové pořady. Často 
navštěvuje knihovny, a pokud se podíváte na její web, zjistíte, že už má naplánované 
besedy na podzim letošního roku. Náš region také nejednou navštívila. Z poslední doby 
můžeme připomenout její besedy a autorská čtení v Hradci Králové, Náchodě, Jičíně, 
Sobotce, Rychnově nad Kněžnou, Nové Pace, Staré Pace a ve Rtyni v Podkrkonoší. Byla 
nepostradatelnou osobností loňského festivalu Jičín město pohádky.  
 
      O některá písmena z abecedy jsem se podělila s Gabrielou Futovou, kterou jsem vám 
představila v minulém čísle, a tak vznikla "československá abeceda". Ivona s Gábikou 
jsou nejen výborné spisovatelky, ale také přítelkyně. 
 
       
A - autorita (rodiče, kterých si vážím a za moc jim vděčím) 
B - béčkové knihy (Básník v báglu, Blonďatá Kerolajn, Báro, nebreč, Bojíš se, Margito? 
Budou další…) 
C - cestopisy (po stopách slavných spisovatelů nebo literárních postav, to mě baví číst i 
psát) 
Č - čtenáři (kdyby jich nebylo, nemá moje práce smysl) 
D - divadlo (Kufřík plný loutek, pro které píšu scénáře, ale také Piráti, moje první 
divadelní představení pro děti) 
E - elixír (nějaký bych potřebovala, aby mi dodával energii na všechny projekty, které 
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mám) 
F - fotbal (fotbalové utkání spisovatelů se čtenáři v Sedlčanech, aby bylo vidět, že jen 
nesedíme u počítače) 
G - Gabika Futová (nejoblíbenější spisovatelka slovenských dětí, jsem vděčná, že jsem ji 
potkala, a přátelství s ní beru jako dárek od života) 
H - hostia (můj dům je i tvůj dům) 
Ch - chvála (pohlazení po duši) 
I - inšpirácia (nehledám ji ani neodháním) 
J - jóbovka (čára přes rozpočet našich plánů) 
K - knihovna (ta velká - cíl mých cest, ta malá - cíl mého utrácení) 
L - lítost (loučení a taky nemožnost návratu) 
M - milovníčka, milovník (miluje a je milován pro pobavení jiných) 
N - nedočkavosť (hnací motor, ale někdy je lepší si počkat) 
O - orientácia (ta mi naprosto chybí, opusťte mě v sousední ulici, a už se nenajdu) 
P - Prešov (festival, na který se pokaždé strašně těším, doteky dlaní, na nichž jsou srdce)
R - romantika (náplast na všednost) 
S - studenti (moji svěřenci na Literární akademii, nový impuls, starost vyvážená radostí) 
Š - štrikovanie (dokud jsem nezačala psát, vytvářela jsem rukama všelicos) 
T - touha (bez ní by člověk vyhořel) 
U - úspěch (těší, motivuje a na chvíli zahání pochyby) 
V - varenie (oblíbená činnost zbytku mé rodiny) 
W - Werich (čtu ho, ale neposlouchám) 
X - Xantipa (prý vůbec nebyla tak protivná, jak se traduje) 
Y - ypsilon (bez vyjmenovaných slov by s češtinou nebyla taková legrace) 
Z - Zuby nehty (radost z úspěchu mých svěřenců, studentů Literární akademie, kteří 
Zuby nehty napsali) 
Ž - žarty ( koření rozmanité kvality i rozmanitých účinků) 
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