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CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM 

Poslání 

Posláním obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem® je prostřednictvím společného čtení 

budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich 

osobnosti. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi 

rodičem a dítětem. Stačí 20 minut denně. Každý den! 

O kampani 

Kampaň Celé Česko čte dětem® je originální a přínosná v tom, že oslovuje všechny generace. Celé Česko 

čte dětem® působí na stovky tisíc dětí a dospělých. 

Kdo nás podporuje 

Patroni kampaně: Michal Horáček, Jaromír Nohavica, Michael Viewegh, Bolek Polívka. 

Autorka loga: malířka Emma Srncová. 

Významné osobnosti a odborníci:  Václav Havel (za svého života); Dagmar Havlová; kardinál Dominik Duka 

OP, arcibiskup pražský; Eliška Hašková Coolidge; Petr Nikl; Prof. PhDr. Jiří Trávníček; M. A.; prof. 

MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.; PhDr. Václav Mertin; PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D., a další. 

Spisovatelé:  Alena Ježková, Petra Braunová, Daniela Krolupperová, Miloš Kratochvíl, Ester Stará, Miloš 

Kratochvíl, Ivona Březinová, Zuzana Pospíšilová, Pavel Šrut, Galina Miklínová, Halina Pawlowská, Klára 

Smolíková a další. 

Sportovci: Barbora Špotáková, Kateřina Neumannová, Dominik Hašek, Petr a Gabriela Koukalovi, a další. 

Umělci: Dagmar Havlová, Michal Horáček, Zdeněk Svěrák, Jan Hřebejk, Emma Srncová, Barbora Špotáková, 

Petr Nárožný, Jaromír Nohavica, Aneta Langerová, Michal Viewegh, Ondřej Vetchý, Ivana Chýlková, Aňa 

Geislerová, Ondřej Pavelka, Monika Žídková, Martin Dejdar, Jan Přeučil, Vanda Hybnerová, Saša Rašilov, 

Petr Kostka, Jaroslav Dušek, Ester Janečková, Richard Krajčo, Arnošt Goldflam, Pavel Liška, Pavel Zuna, 

Kateřina Neumannová, Viktor Preiss, Libuše Šafránková, Dominik Hašek, Ewa Farna, Aleš Juchelka, Olga 

Sommerová, Olga Špátová, Eva Dřízgová, Helena Třeštíková, Pavel Jungwirth, Halina Pawlowská, Petra 

Braunová, Eliška Hašková Coolidge, Petr Nikl, Milan Cais, Ondřej Smeykal, Marka Míková, Zlata 

Adamovská, Petr Bende, Jana Štěpánková, Jiří Sedláček, Lenka Zahradnická, Kristýna Janáčková, Kateřina 

Huberová, Jan Hájek, Lada Bělášková, Martin Chodúr, Jana Bernášková, Kristýna Maléřová - 

Podzimková, Miloš Čížek, Miroslav Rataj, Monika Zoubková, Boleslav Polívka, Petr Šiška, Zdeňka Žádníková, 

Pavel Šporcl, Pavel Šrut, Galina Miklínová, kapela Chinaski, Klára Issová, Robert Fulghum, Zora Jandová, 

Zdenek Merta, Petra Braunová, Pavel Kožíšek, Miroslav Donutil, Václav Vydra, Alžběta Kolečkářová, 

Gabriela Lefenda, Lukáš Hejlík, Karel Šíp, Jiří Lábus, Alena Ježková, Daniela Krolupperová, Daniel Mrózek, 

Sabina Křováková, Markéta Konvičková, Sabina Remundová, Marta Issová, Lukáš Příkazký, Petra a Radomír 

Královi, Albert Černý, skupina Nebe a další. 

  

http://www.ucl.cas.cz/cs/pracovnici/vyzkumni-pracovnici/106-travnicek-jiri
http://cs.wikipedia.org/wiki/Doktor_filozofie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Magistr
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ph.D.
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Základní údaje 

 

Název:     Celé Česko čte dětem® 

Právní forma:    obecně prospěšná společnost 
Sídlo:     Janáčkova 10/1426, 702 00 Ostrava 
IČ:      277 67 612 
Centrální bankovní účet:  ČSOB, 204135054/0300 
Předsedkyně správní rady:  Mgr. Marta Kmeť  
Statutární zástupce:   Mgr. Eva Katrušáková  
 
Datum vzniku:     10. 5. 2006 
Datum založení:     10. 5. 2006 
Zahájení obecně prospěšné činnosti: 10. 5. 2006 
Zakladatelka:     Mgr. Eva Katrušáková 
 
 
Druh obecně prospěšných služeb 

 popularizace hlasitého čtení dětem a mládeži v České republice a podpora širšího přístupu 

dětí  a mládeže ke kulturním statkům;  

 napomáhání správnému psychickému a emocionálnímu vývoji dětí a mládeže, získávání 

vhodných charakterových vlastností, vzorců morálního chování a formování návyku číst si 

v dospělosti; 

 iniciace vzdělávacích a naučně zábavných programů pro děti a mládež ve školách a jiných 

výchovně-vzdělávacích institucích; 

 podpora a propagace akcí veřejného čtení; 

 vydavatelské a nakladatelské činnosti; 

 pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí; 

 poradenská činnost v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti. 

 

Změny v rejstříku OPS:   19. 4. 2011 
 
Změny byly provedeny z důvodu změn v zákoně o OPS. Na základě těchto změn byla ředitelka Celé 
Česko čte dětem, o. p. s., jmenována statutární zástupkyní společnosti. 

  



 22. 6. 2017 

 3  

Správní rada 
 

 Mgr. Marta Kmeť    

 funkční období od 10. 5. 2006 do 19. 4. 2011, nově od 19. 4. 2011 

 PhDr. Alena Hasáková 

 funkční období od 11. 5. 2010 do 19. 4. 2011, nově od 19. 4. 2011 

 Mgr. Alicja Kellerberg Klimeš, LL. M. 

 funkční období od 11. 5. 2010 do 19. 4. 2011, nově od 19. 4. 2011 

 
Dozorčí rada  
 

 Mgr. Ivana Slováčková 

 funkční období od 10. 5. 2006 do 19. 4. 2011, nově od 19. 4. 2011 

 prof. Ing. Renáta Hótová, Dr. 

 funkční období od 11. 5. 2010 do 19. 4. 2011, nově od 19. 4. 2011 

 prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, PhD. 

 funkční období od 10. 5. 2006 do 19. 4. 2011, nově od 19. 4. 2011 

 
Čestná rada 

 

 Bc. Věra Racková 

 prof. PhDr. Josef Jařab, CSc. 

 Dr. Michal Horáček 

 Mgr. Alena Ježková, Ph.D. 

 PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 

 Ing. Jan Mühlfeit 

 Mgr. Michal Viewegh   

 

 

 

 
 
Kampaň Celé Česko čte dětem® zaštiťují: 

 

 Ministerstvo kultury České republiky; 

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky; 

 Národní knihovna České republiky; 

 organizace UNICEF. 

 Kardinál Dominik Duka OP arcibiskup pražský 
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 Úvodní slovo předsedkyně správní rady, Mgr. Marty Kmeťové 

Vážené dámy, vážení pánové, 

jménem správní rady Vám předkládám výroční zprávu společnosti Celé Česko čte dětem, o.p.s. 
s hospodářskými výsledky za rok 2016. 
 
Osvětová kampaň „Celé Česko čte dětem“ míří do budoucna, ke generaci této, ale i generacím dalším, 
její výsledky se dostavují postupně – je to běh na dlouhou trať a proto děkujeme všem, kteří nám v „Roce 
DESETILETÍ“ stáli po boku, byť jen chvíli, ale zvláště těm, kteří vytrvali.  
 
Během uplynulého roku se v rámci mediální kampaně konala řada akcí. Podařilo se nám na akcích oslovit 
přímo, či nepřímo, více než 150.000 dospělých a desítky tisíc dětí. Nepřímý dosah informovanosti na 
základě těchto akcí se pohybuje ve stovkách tisíců lidí po celé ČR. 
 
Z akcí jmenujme alespoň ty největší: 

 7. Ostravský knižní veletrh 

 22. Svět knihy Praha 

 Festival Mezi Ploty 

 Festival v ulicích 

 Colours of Ostrava 

 Ladná Čeladná 
 

Díky hlavnímu mediálnímu partnerovi, České televizi, který odvysílal zdarma 124 spotů o společnosti Celé 
Česko čte dětem, se nám podařilo oslovit 8 424 654 diváků v průběhu celého roku.  
 
Významnou akcí byl již „6. Týden čtení dětem v ČR“, tentokrát s „Déčkem“ České televize. Akce na 
podporu čtení se konaly napříč Českou republikou. Četlo se například v Berouně, Pardubicích, Mostě, Praze, 
Ostravě, Náchodě, Zlíně, Šumperku, Dolanech, Mělči, Zábřehu, Hevlíně, Frýdku-Místku, Pelhřimově, Mníšku 
a dalších městech a obcích. Do akcí v rámci 6. Týdne čtení dětem se zapojilo více než 120 organizátorů 
akcí – škol, mateřských škol, knihoven, divadel, kaváren, center, což představuje více než 10 000 dětí a 
desítky tisíc dospělých. 
 
„Rok DESETILETÍ“ přinesl další zajímavé akce, především benefiční koncert písničkáře Jaromíra Nohavici 
pro Celé Česko čte dětem, o.p.s., dobročinnou dražbu uměleckých předmětů on-line a oslavu „Roku 
Desetiletí“ v rámci festivalu neziskových organizací MSK kraje Advent plný křídlení. 
 
Osvětová kampaň a zapojení dobrovolníků přinesly další výsledky v podobě čísel: 

 158 nově zapojených mateřských a základních škol, knihoven, organizací, institucí, jednotlivců 
(celkem se do konce roku 2016 zapojilo 3289 subjektů); 

 12 přednášek na konferencích, školách, knihovnách a diskusních fórech; 

 10 seminářů pro rodiče a veřejnost; 

 12 nových individuálních dárců (celkem máme 64); 

 45 nových dobrovolníků chodí číst dětem do nemocnic (celkem 300); 

 3 590 knih bylo vybráno v rámci sbírek ve firmách, školách i mezi lidmi a předáno do nemocnic a 
ordinací dětských lékařů. 

 
Jménem společnosti Celé Česko čte dětem, o. p. s., bych ráda poděkovala všem partnerům, institucím 
i soukromým osobám, které poskytly obecně prospěšné společnosti záštitu.  
 
Děkuji také donátorům, dobrovolníkům, regionálním koordinátorům a dalším spolupracovníkům za 
podporu, přízeň a nezištnou pomoc při naplňování základních myšlenek kampaně. 
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V rámci mediální kampaně 

 Prezentace formou propagačního stánku na knižních a jiných veletrzích, festivalech 

a dobročinných bazarech 

 6. Týden čtení dětem v ČR, tentokrát „s Déčkem“ 

 Čtení známých osobností ve spolupráci s Knihcentrem 

 Prezentace na www.celeceskoctedetem.cz, prostřednictvím kanálu Youtube a na sociální síti 

Facebook 

 Vysílání TV spotů v České televizi a v ordinacích dětských lékařů 

 Prezentace v tištěných a rozhlasových médiích – Instinkt, Deník, Blesk pro ženy, Knihcentrum, 

Svět ženy, Activa, Glos ludu, Vlasta, iDnes, Moje rodina 

 

6.  Ostravský knižní veletrh, 45 

vystavovatelů, 10 900 návštěvníků 

 

22. Svět Knihy Praha – otvírání 

stánku České televize,  

 

 

předávání cen vítězům výtvarné 

soutěže 

 

 

 

a tým CČČD.  

 

Cca 40.000 návštěvníků během 4 

dní. 

 

http://www.celeceskoctedetem.cz/
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Šéf Kofoly Jannis Samaras čte 

dětem ve Family Parku na 

Colours of Ostrava, 41 000 

účastníků během čtyř dnů 

 

 

 

 

 

Rodinný hudební festival 

Ladná Čeladná, cca 

3.800 dospělých a 600 

dětí během 2 dní 
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Festival Mezi ploty, Bohnice, 

2 000 účastníků       

 

 

 

 

 

 

Festival v ulicích, 

Ostrava, cca 20.000 

návštěvníků během 

dvou dní 

 

 

 

 

 

Pohádkový les, 

Třinec  
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Den otevřených dveří v tiskárně 

FINIDR, více než 1.100 

návštěvníků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhlašování cen Český Bestseller 

2015, ředitelka CČČD Eva 

Katrušáková předává jednu z cen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikulášská nadílka s Celé 

Česko čte dětem v Českém 

Těšíně 
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6. Týden čtení dětem v ČR, tentokrát s Déčkem (TV kanálem České televize), 

slavnostní inaugurace proběhla v Ostravě v Dolní oblasti Vítkovice 
 

Šestý ročník tradičního celostátního Týdne čtení dětem, letos s názvem 6. Týden čtení dětem s Déčkem, 
byl v roce 2016 zahájen 30. 5. v Ostravě. Slavnostní inaugurace proběhla v areálu Dolní oblasti Vítkovice v 
sále Divadla vědy ve Světě techniky. Pro žáky z 1.stupně ZŠ (v programu od 9.00 hod.) a z 2.stupně ZŠ (v 
programu od 11.00 hod.). vystoupil zpěvák Albert Černý ze skupiny Lake Malawi a soubor scénického 
čtení LiStoVáNí. Herci "listovali" knihami Myši patří do nebe a Straka v říši Entropie. Hosty byly také 
autorky knih Draci v hrnci a U6 - Kamila Teslíková a Jana Strýčková. Obě akce moderoval herec a 
moderátor Lukáš Hejlík. Každé dítě odcházelo nejen s krásným kulturním zážitkem, ale také s knihou 
z Edice ČT a dárky z Celé Česko čte dětem a České televize. Fotografie ze zahájení, za které 
moc děkujeme Lucii Strakové, najdete v Galerii. 

K tradiční celostátní oslavě dětí a literatury se na našem webu zaregistrovalo více než 90 organizátorů – 
škol, školek, knihoven, divadel, literárních kaváren, mateřských center, atd. V městech a obcích se však 
konaly stovky akcí. Veřejná čtení, besedy s autory, divadelní představení, čtenářské hry a soutěže, 
autorská čtení, výstavy a mnohé další pozoruhodné události si nenechalo ujít přes 10 000 dětí a desítky 
tisíc dospělých. Společně podpořili myšlenku o důležitosti předčítání dětem a jeho zásadním vlivu na 
emoční zdraví a rozvoj dítěte. 

 

 

Ředitelka CČČD Eva 

Katrušáková a moderátor 

Lukáš Hejlík 

 

 

 

Děti a účinkující čtou zahajující 

báseň Jiřího Žáčka – 

„Nemalujte čerta na zeď“ 

  

http://celeceskoctedetem.cz/tyden-cteni-detem
http://www.dolnivitkovice.cz/
http://www.stcostrava.cz/
http://www.lakemalawimusic.com/
http://www.listovani.cz/
http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/edice-ct/
http://decko.ceskatelevize.cz/
http://celeceskoctedetem.cz/galerie/fotoalbum91
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Spisovatelky Jana Gargašová a 

Kamila Teslíková předávají knihu 

výherkyni v kvízové soutěži 

 

 

Děti v sále Divadla vědy sledují 

inaugurační program 

 

 

Zpěvák Albert Černý čte dětem 

z knížky a zpívá mezi dětmi v hledišti 

 

 

Herci souboru scénického čtení 

Listování – Věra Hollá a Gustav Hašek 
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Děti dostávají dárky.   Knihy z Edice ČT a placky Déčka. 

 

Z akcí zapojených institucí v rámci 

6. Týdne čtení dětem v ČR s Déčkem 

 

Čtení za domem, Velehrad         Personál Nemocnice Benešov 

       

       Pohádka na houpačce, Praha          Základní škola Duchcov 
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Oslavy 10. let Celé Česko čte dětem 

V rámci oslav našeho výročí jsme uspořádali tři významné akce.  

 Benefiční koncert písničkáře Jaromíra Nohavici pro Celé Česko čte dětem 

 Dobročinnou dražbu uměleckých předmětů on-line 

 Oslavu Desetiletí v rámci festivalu neziskových organizací MSK kraje Advent plný křídlení 

 

Benefiční koncert Jaromíra Nohavici 

V hudebním klubu Heligonka v Ostravě se sešlo 180 významných hostů, Partnerů Celé Česko čte dětem, 

podporovatelů, donátorů, spolupracovníků a dobrovolníků. Výtěžek ze vstupného věnoval Jaromír 

Nohavica organizaci Celé Česko čte dětem na realizaci konkrétních projektů. 
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Dobročinná dražba uměleckých předmětů on-line 

Předměty výtvarného a užitého umění věnovali do dražby ve prospěch Celé Česko čte dětem např. tito 

umělci: sochař Olbram Zoubek, zástupce díla výtvarníka Bořka Šípka, majitelka firmy Darabags, módní 

návrhářka Liběna Rochová, fotograf Martin Straka, fotografka a výtvarnice Dita Pepe či malíři Vladimír Obr 

a Darina Krygiel.  
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Oslava Desetiletí v rámci Adventu plného křídlení v Ostravě 

Vyvrcholení celoročních oslav Desetiletí jsme spojili s tradiční ostravskou akcí Advent plný andělů, která 

se letos nově nazývá Advent plný křídlení. Na odpolední setkání více než čtyř desítek neziskových 

organizací z celého Moravskoslezského kraje navázal slavnostní narozeninový večer pod taktovkou 

moderátora Radka Erbena. Vystoupila například kapela Nebe či spisovatel Michal Viewegh a dětem se 

líbilo hlavně vystoupení dua Klauni na volné noze. V programu se předvedly také některé ze zúčastněných 

neziskových organizací.  

Více než 2.500 návštěvníků, kteří od 15.00 hod. korzovali ve třech patrech Gongu, bylo informováno 

o činnosti Celé Česko čte dětem nejen v hlavním programu od 18.00 hod. U vchodu do haly rozdali naši 

dobrovolníci více než osvětových 1.000 brožurek. Další tiskové informace dostali rodiče dětí, kterým 

rozdávali Klauni knížky s naší osvětovou brožurkou, a to během celé jedné hodiny před programem. 

Vybrané fotografie z oslavy, které pořídila Lucie Straková jsou zveřejněny v Galerii na 

www.celeceskoctedetem.cz. 

 

              Andělé za sklem…                Holčička s knihou a brožurkou CČČD 

 

Pohled shora na některé stánky  

Moderátor Radek Erben a ředitelka CČČD Eva Katrušáková 

 

 

http://celeceskoctedetem.cz/deset-let
http://www.adventplnykridleni.cz/
http://www.skupinanebe.cz/
http://www.viewegh.cz/aktuality.php
http://klauninavolnenoze.cz/
http://celeceskoctedetem.cz/galerie/fotoalbum111
http://www.celeceskoctedetem.cz/
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Spisovatel Michal Viewegh čte dětem ze své knihy            Skupina Nebe 

 

 

 

 

 

 

Kytarista skupiny Nebe Štěpán Petrů četl dětem básně Jiřího Žáčka  
Klauni na volné noze 
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Ve spolupráci s Knihcentrem jsme uspořádali několik čtení 
 

Josef Dvořák četl dětem v Ostravě. 

V Brně čekal na děti a rodiče Michal Horáček. 
 

V ostravském Knihcentru si Michal Viewegh s dětmi povídal a také jim četl ze 

své knížky Pohádky pro unavené rodiče.  
  



 22. 6. 2017 

 17  

V rámci osvětové kampaně  

 V roce 2016 se zaregistrovalo a připojilo ke kampani dalších 225 organizací - škol, školek, 

knihoven, mateřských či rodinných center, obcí a měst, kaváren, divadel a také jednotlivců. 

Celkem tedy registrujeme více než 3000 organizací a jednotlivců.  

 Čtení dobrovolníků v nemocnicích dětem – v roce 2016 se zaregistrovalo 45 nových 

dobrovolníků k 302 stávajícím. Spolupracujeme s 26-ti nemocnicemi v ČR. 

 Sbírky dětských knih do nemocnic a ordinací dětských lékařů po celé České republice – během 

roku bylo předáno více než 3 590 knih nemocným dětem, které sesbíraly školy, firmy i 

soukromé osoby. 

 Semináře pro rodiče a veřejnost – uspořádali jsme 12 seminářů na základních školách.  

 Přednášky na konferencích, ve školách a knihovnách a diskusních fórech – ředitelka Celé Česko 

čte dětem Mgr. Eva Katrušáková přednášela na 10-ti akcích, z nichž uveďme např. Patriot MSK 

kraje, Gymnázium s polským vyučovacím jazykem, Celostátní setkání vychovatelů ve školních 

družinách, CAPARD 2016, FINCLUB konference a dalších. 

 

  



 22. 6. 2017 

 18  

Sbírky knih do nemocnic a ordinací dětských lékařů v ČR 
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Semináře a přednášky pro veřejnost – rodiče, pedagogy, studenty 

a pro děti divadelní představení 
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Soutěže pro děti a rodiny  

Celostátní výtvarná soutěž  
 

 

 

 

 

 

 

Čtenářská soutěž Kniho-rej probíhá každý měsíc, kdy děti soutěží  

o knižní a jiné ceny 
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Nové propagační materiály 

 

 

  



 22. 6. 2017 

 22  

Tradiční celoroční projekty, ve kterých jsme pokračovali 

 Moje první kniha (darování knih a propagačních materiálů v rámci Vítání občánků). 

 Babička a dědeček do školky (pravidelné docházení seniorů do MŠ, zapojení rodičů dětí do 

rituálu předčítání). Díky podpoře Nadačního fondu Jistota Komerční banky a společnosti Penny 

Market jsme uskutečnili projekt ve 12-ti školkách v pěti městech České republiky. Navíc nás 

oslovilo se zájmem o realizaci projektu dalších více než 30 školek, které jej implementovaly do 

svých zařízení s naší podporou.  
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Novinky 

 

 Poprvé jsme se účastnili hudebních festivalů jako jsou Colours of Ostrava, Festival v ulicích 

a Ladná Čeladná. Festivaly navštívilo téměř 100.000 lidí, které jsme oslovili ať přímo na našem 

stánku nebo nepřímo prostřednictvím propagačních materiálů a vysílaných reklam a spotů.  

 Od 1. listopadu 2016 jsme zapojeni jako partner do projektu Cesta příběhů, který je 

spolufinancovaný EU v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu 

je podpořit čtenářskou gramotnost žáků a žákyň ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně 

odlišného prostředí s využitím postupů a metod, které respektují jejich speciální vzdělávací 

potřeby. Obsahem mimoškolní práce s romskými žáky a žákyněmi z 10 škol a školských zařízení 

v 7 krajích ČR bude předčítání vybrané beletrie a atraktivní doprovodný program, jehož cílem 

bude kromě prezentace literárních příběhů především motivace cílové skupiny a získání a udržení 

jejího zájmu. Projekt potrvá do 31. října 2019. Realizátorem projektu je Labyrint Brno, z. s. 

 V roce 2016 jsme získali 12 nových individuálních dárců a celkem jich v tomto roce bylo 64.  

 37.000 uživatelů navštěvovalo i opakovaně v roce 2016 náš web www.celeceskoctedetem.cz 

 Na Facebooku jsme si udrželi více než 5.000 fanoušků, ale některé příspěvky zaznamenaly až 

9.000 like.  

 

 

 

 

  

http://www.celeceskoctedetem.cz/
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Lidé 

 

 

 

 

 

 

 

    
          
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 65 dobrovolných regionálních koordinátorek Celé Česko čte dětem 

 347 dobrovolníků, z nichž polovina chodí číst dětem do nemocnic 

 desítky dobrovolných seniorů, kteří chodí číst dětem do mateřských škol 

Kateřina Němcová 

manažerka kulturních 

projektů 

Mgr. Eva Katrušáková 

ředitelka a zakladatelka  

Monika Škanderová 

koordinátorka kulturních 

projektů 

Mgr. Jana Beničáková 

kulturní referentka,  

1. 7. 2015 - 13. 7. 2016 

Helena Blažejová 

kulturní referentka  

1. 2. - 31. 8. 2016 



 22. 6. 2017 

 25  

Generální partner 

                 

 

 

Hlavní partneři 

 

 

 

Partneři projektu 
Babička a dědeček do školky 

 

 

 

 

Partneři 

 

 

 

Partneři pro věcné dary 

 

 

 

Partnerská knižní nakladatelství 
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