
VÝROČNÍ ZPRÁVA 
obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem® 

 

ZA ROK 2013



I. Úvodní slovo 

Vážené dámy, vážení pánové, 
 
jménem správní rady Vám předkládám výroční zprávu společnosti Celé Česko čte dětem, o. p. s., 
s hospodářskými výsledky za rok 2012 a zprávu o činnosti za rok 2013. 
 
V roce 2013 oslavila celostátní kampaň Celé Česko čte dětem již sedm let své existence. Byl to rok skvěle 
připravených akcí pro děti a jejich rodiče, byl to rok plný zajímavých akcí pro mateřské školy a základní školy, 
byl to rok aktivní práce všech dobrovolníků a  regionálních koordinátorů. Úspěšnou práci ilustrují čísla uvedená 
ve výroční zprávě, ale za úspěšnou prací se skrývají především lidé – skvělý kreativní tým, který dokázal svými 
myšlenkami nadchnout celé Česko. 
 
Výsledkem je stále rostoucí počet knihoven, škol a dalších institucí, které se do kampaně zapojily, stále silnější 
základna dobrovolníků a regionálních koordinátorů. Zpětná vazba z řad učitelů, psychologů, odborníků  
i veřejnosti je více než pozitivní a motivuje neziskovou organizaci k rozvíjení své činnosti a jednotlivých projektů. 
 
Důležitou zprávu o kvalitě neziskové organizace byl také fakt, že 13. 2. 2013 byla Eva Katrušáková, ředitelka  
o. p. s. Celé Česko čte dětem, zvolena finalistkou soutěže Sociálně prospěšný podnikatel roku 2012. Ocenění 
přispělo k ještě lepší propagaci kampaně a k rozsáhlejší osvětě. 
 
Jménem společnosti Celé Česko čte dětem®, o. p. s., bych ráda poděkovala všem donátorům, partnerům, 
institucím i soukromým osobám, které poskytly obecně prospěšné společnosti nejen záštitu, ale finanční  
a materiální podporu, která je pro činnost organizace nesmírně důležitá. 
 
Děkuji také dobrovolníkům, regionálním koordinátorům a dalším spolupracovníkům za podporu, přízeň  
a nezištnou pomoc při naplňování základních myšlenek kampaně. 
 

 

 
 

 
 
Marta Kmeťová, předsedkyně správní rady        
 
 
 
 



II. Základní údaje 

Název:      Celé Česko čte dětem® 
Právní forma:     obecně prospěšná společnost 
Sídlo:      Janáčkova 10/1426, 702 00 Ostrava 
Korespondenční adresa:   Smetanova 1912/5, 737 01 Český Těšín 
Telefon:     +420 774 782 192, +420 774 782 191 
E-mail:      info@ctemedetem.cz, kontakt@ctemedetem.cz 
URL:      www.celeceskoctedetem.cz  
IČ:      277 67 612 
Centrální bankovní účet:   ČSOB, 204135054/0300 
Předsedkyně správní rady:   Mgr. Marta Kmeťová  
Statutární zástupce:    Mgr. Eva Katrušáková  
 
Registrace 
 
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 
 
o  popularizace hlasitého čtení dětem a mládeži v České republice a podpora širšího přístupu dětí  

 a mládeže ke kulturním statkům;  

o  napomáhání správnému psychickému a emocionálnímu vývoji dětí a mládeže, získávání vhodných 

charakterových vlastností, vzorců morálního chování a formování návyku číst si v dospělosti; 

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

výchovně-vzdělávacích institucích; 

o  podpora a propagace akcí veřejného čtení; 

o  vydavatelské a nakladatelské činnosti; 

o  pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí; 

o  poradenská činnost v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti. 

 

Doplňková služba 
 
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. 
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III. Organizační struktura 

Správní rada  
 Mgr. Marta Kmeťová    

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

 PhDr. Alena Hasáková 

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

 Mgr. Alicja Kellerberg Klimeš, LL. M. 

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

 
Dozorčí rada  
 Mgr. Ivana Slováčková 

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

 prof. Ing. Renáta Hótová, Dr. 

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

 prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, PhD. 

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

 
Čestná rada 
 Věra Racková 

 prof. PhDr. Josef Jařab, CSc. 

 Michal Horáček 

 

Správní rada zasedala v roce 2013  dvakrát. Na svém zasedání dne 14. 3. 2013 jednala o možném 
rozšíření správní rady a o podrobnostech mezinárodní konference Čtení dětem mění životy.  
Hlavním předmětem druhého setkání 8. 7. 2013 bylo projednání a schválení účetní závěrky a výroční 
zprávy za rok 2012 a projednání a schválení rozpočtu společnosti pro II. pololetí roku 2013. 
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IV. Hlavní cíle roku 2013 

 Zapojování co největšího počtu škol a školek do kampaně (viz www.celeceskoctedetem.cz,  

v sekci Zapojili se). 

 Oslovování rodičů a jiných dospělých z nejbližšího okolí dítěte pomocí osvětové a mediální 

kampaně. 

 Rozšiřování sítě regionálních koordinátorů, jimiž jsou dobrovolníci, kteří navštěvují školy, školky, 

ambulance, mateřská centra ve svých regionech (viz www.celeceskoctedetem.cz, v sekci Regionální 

koordinátoři). 

 Distribuování plakátů, záložek, letáků a jiných propagačních materiálů do škol, školek, knihoven, 

zdravotních zařízení, pedagogicko-psychologických poraden, kin, divadel a soukromým osobám. 

 Pořádání vzdělávacích seminářů v různých městech ČR: školy, veřejné instituce, knihovny. 

 Uspořádání mezinárodní konference. 

 Uspořádání 3. Týdne čtení dětem v ČR  a  Ostrava čte dětem. 

 Pokračování projektu Moje první kniha ve spolupráci s vedením měst. Na „vítání občánků“ rodiče 

obdrží pro svou ratolest knížku a informace Proč číst dětem od raného dětství.  

 Čtení dětem v nemocnicích v celé České republice. 

 Předčítání známých osobností dětem v různých městech ČR. 

 Vysílání rozhlasových programů na podporu kampaně na různých českých stanicích. 

 Pokračování mediálního partnerství s Českou televizí, které se datuje od ledna 2009.  

 Pořádání celostátní výtvarné soutěže pro děti pod názvem Plakát Celé Česko čte dětem®. 

 Zúčastňování se televizních programů na podporu kampaně  

(Ta naše povaha česká, Dobré ráno s ČT, Snídaně s Novou, Sama doma, Knižní svět, hlavní 

zpravodajské relace na všech kanálech a jiné). 

 Hledání vhodných patronů a donátorů pro kampaň Celé Česko čte dětem®.  

 Vydání knihy Guess How Much I Love You v překladu Jaromíra Nohavicy. 

 

http://www.celeceskoctedetem.cz/
http://www.celeceskoctedetem.cz/
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V. Medializace 

 Medializace myšlenky pravidelného čtení dětem je jedním z hlavních cílů celostátní kampaně 
Celé Česko čte dětem®. Celoročně probíhala medializace prostřednictvím rozhlasových reportáží a 
rozhovorů v Českém rozhlasu, v dětském rádiu Pigy a v rádiu Proglas.  
 
 Mediálním partnerem byla i v roce 2013 Česká televize. TV spoty Pohádky čekají, až je budete 
číst svým dětem a Brambory byly vysílány Českou televizí na kanálech ČT1, ČT2 a ČT24 po celý rok 
2013 v určených termínech. 

 
 V průběhu celého roku vycházely zprávy o kampani a jejích aktivitách v knihovnických 
zpravodajích, literárních novinách, v obecních zpravodajích ČR, regionálním tisku ČR, v celostátních 
tištěných denících a magazínech (MF Dnes, Deník, Právo, časopis Ona Dnes, aj.). 

 
 Propagace kampaně probíhá prostřednictvím on-screen reklamních systémů v 800 ordinacích 
praktických lékařů, v 800 ordinacích gynekologů a v 500 ordinacích pediatrů. 

 
 Celé Česko čte dětem® je od roku 2011 prezentováno také na sociální síti Facebook. 

 
 Webové stránky kampaně zhlédlo k  31. 12. 2013 téměř 300 000 nových návštěvníků. 

 
 Propagace kampaně a jejích jednotlivých aktivit byla a je prezentována informačními brožurami  
a  plakáty na veřejných místech, v institucích a školských a vzdělávacích zařízeních zapojených do 
kampaně Celé Česko čte dětem®.  
 
 Regionální koordinátorka Celé Česko čte dětem®, paní Andrea Sasínová, byla pozvána, 
v zastoupení ředitelky Celé Česko čte dětem®, Evy Katrušákové, aby předala ocenění autorům 
nejprodávanějších knižních novinek za uplynulý kalendářní rok na slavnostním galavečeru 26. ledna 
2013 v Praze. Čtrnáctého slavnostního udílení prestižních ocenění se zúčastnili autoři, nakladatelé,  
a také sami čtenáři. 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  
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Tisk – regionální i celostátní, internetové portály 

 Glos Ludu, únor 2013 – Tytul dla glosnego czytania 
 Horizont, únor 2013 – Ředitelka se dostala do finále 
 Hutník, únor 2013 – Podnikatelku si cení za Celé Česko čte dětem 
 Zlibzenia, březen 2013 – Zaolzie potrafi daleko i blisko 
 Literární noviny, březen 2013 – CČČD nabídne v červnu týden oslav, literatury a čtení 
 Fantom-kulturní magazín, březen 2013 – Kampaň CČČD. Čtete svým dětem? 
 České noviny, březen 2013 - CČČD nabídne v červnu týden oslav, literatury a čtení 
 Proti šedi, březen 2013 – Celé Česko čte dětem 
 Lidovky.cz, duben 2013 – Týden čtení dětem zahájí Jiří Lábus, Michal Malátný a další známé osob 
 TopZine, duben 2013 – Celé Česko bude číst dětem 
 Vaše literatura, duben 2013 - Unikátní kampaň Celé Česko čte dětem v červnu nabídne týden 

oslav literatury a čtení 
 Scéna.cz, duben 2013 – Týden oslav literatury a dětí 
 Nezoufalky, květen 2013 – Týden čtení dětem 
 Lidovky.cz, květen 2013 – Týden čtení dětem se blíží 
 Borovice.cz, květen 2013 – Blíží se tradiční Týden čtení dětem a další akce 
 České noviny.cz, květen 2013 – Od 1. do 7. června se bude číst po celé republice 
 Ententyky.cz, květen 2013 – Tradiční týden čtení dětem začíná 
 Česká televize.cz, květen 2013 – Děti, čtěte! Klidně týden v kuse. 
 Deník.cz, květen 2013 – Týden čtení dětem se uskuteční v městech a obcích do 7.června 
 Novinky.cz, květen 2013 – Čtení dětem podporuje čas společně strávený s dětmi 
 Hodonínský deník, květen 2013 – Hodonínsko čeká týden plný čtení 
 Kladenský deník, květen 2013 – 3.Týden čtení dětem  
 Glanc, květen 2013 – Celé Česko čte dětem 
 Žena a život, květen 2013 – Týden plný rodinného čtení 
 Právo, květen 2013 – Rodiče rozhodují, jak jejich děti tráví volný čas 
 Právo, květen 2013 – Týden čtení dětem začal 
 Marianne, červen 2013 – Čas na pohdáku 
 Glos Ludu, červen 2013 – Prawdziwy maraton czytania 
 Fit styl, červen 2013  Celé Česko čte dětem 
 www.radio.cz , červen 2013 – Getting parents and children off to a strong start in reading 
 Rodiče, červen 2013 – Celé Česko čte dětem 
 Maminka, červen 2013 – Čteme dětem 
 Euro24, červen 2013 – Kdo předčítá, dobře investuje 
 Ostrava-eu, červen 2013 – Ostrava zažije vyvrcholení 3.TČD a bude číst i o Usainu Boltovi 
 Česká televize.cz, červen 2013 – Petr Malý: Číst dětem nemusí výhradně maminky 
 Česká televize.cz, červen 2013 – Eva Machourková: Společné čtení je hezká chvíle pro rodiče 

 i děti 
 Deník, říjen 2013 – V Bílovci se dozvěděli, že čtení dětem mění životy 
 Baby book, listopad 2013 – Čtěme dětem 20 minut denně, každý den… 
 5+2, listopad 2013 – Celé Česko čte dětem a Agrofert je u toho 

Televize 

 I.prima.cz, květen 2013  – Události v regionech - Brno. 
 InfoPortály.cz, únor 2013 – Kouzelný dědeček předčítal ve školce 
 Studio 6, ČT, květen 2013 – Česko čte dětem – 3.Týden čtení dětem v ČR 
 Česká televize, 2013 – vysílání spotu Karkulka a Brambory během celého roku 

http://www.vaseliteratura.cz/aktuality/zpravy11/3061-cele-cesko-cte-detem-cerven.html
http://www.vaseliteratura.cz/aktuality/zpravy11/3061-cele-cesko-cte-detem-cerven.html
http://www.radio.cz/
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Propagační materiály 

 Plakáty CČČD ve formátu A2, A3, A4  
 Plakáty Přečteno a podtrženo, Zvířátka 1 a 2  
 Brožurky o kampani  
 Bannery Celé Česko čte dětem®  
 Záložky do knížek  
 Pastelky s logem Celé Česko čte dětem® 
 Placky s logem Celé Česko čte dětem® 
 Plátěné tašky s nápisem Celé Česko čte dětem® a 

webovými stránkami  
 Nálepka s logem Celé Česko čte dětem® 
 Trička s nápisem Celé Česko čte dětem®  

 Papírová pravítka 
 Rozvrh hodin 
 Magnetky s logem Celé Česko čte dětem® 
 Pohlednice Český Těšín, Praha, Brno, Ostrava 

 

Všechny propagační materiály jsou distribuovány do knihoven, mateřských center, základních škol, 
mateřských škol a dalších institucí v rámci tzv. uvítacích balíčků či balíčků pro Kluby škol, které čtou  
a Kluby školek, které čtou. Většina z těchto materiálů a drobných dárků putuje také k dětem i dospělým, 
kteří se účastní našich akcí, vyhrávají v našich soutěžích či si je objednají v e-shopu na našem webu. 
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VI. Zapojení školských, mimoškolských a dalších vzdělávacích institucí  

do kampaně Celé Česko čte dětem® 

Mateřské a základní školy, knihovny, mateřská a rodinná centra a jiné instituce se zapojují do kampaně 
několika způsoby: 
 
 Ve svých prostorách pořádají pravidelná čtení pro děti. Číst chodí učitelky, učitelé, lékaři, ředitelé, 

starostové, hasiči, policisté, babičky a dědečkové, maminky a tatínkové, starší sourozenci nebo 
spolužáci, herci a herečky, známé osobnosti. 

 Na třídních schůzkách a setkáních s rodiči informují rodiče a jiné dospělé z okolí dítěte 
o blahodárném vlivu předčítání na dětskou duši. Každý rodič by měl vědět, že pravidelné 
předčítání dítěti:  

o vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem; 
o podílí se na emočním rozvoji dítěte; 
o učí morálním hodnotám, napomáhá při 

výchově; 
o rozvíjí jazyk, paměť a představivost, učí 

myšlení; 
o formuje čtecí návyky a podporuje získávání 

vědomostí po celý život; 
o rozšiřuje znalosti, zlepšuje soustředění, 

usnadňuje učení; 
o je tou nejlepší investicí do úspěšné 

budoucnosti dítěte. 

 Do propagace předčítání se zapojují 
také města v rámci projektu Moje první 
kniha, při němž rodiče obdrží na Vítání 
občánků první knihu pro své dítě i s 
dopisem, který vysvětluje, jak ohromný 
význam pro rozvíjení osobnosti jejich 
dítěte má pravidelné předčítání. Projekt 
probíhá v Ledči, Olomouci, Bystřici, 
Jílovém u Prahy, Sázavě, ve Frýdku-
Místku, Čeladné, Tatcích, Kyjově a 
dalších městech. 
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 Zúčastňují se naší každoroční celostátní výtvarné soutěže o nejkrásnější Plakát Celé Česko čte 
dětem. V letošním roce nám přišlo 1370 obrázků z celé republiky. Odborná porota vybrala vítěze 
v jednotlivých kategoriích.  

 

 

 

 

Odborná porota.     Odměny pro vítěze. 

1.místo Alexandra 
Horáková 

Grand Prix – Natálka Jakeschová 

 

 

 

 

 

 

2.místo – Magdalena Blahutová    3.místo – Anetka Mirošová
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Netradiční pojetí – MŠ Velechvín (výběr) 

 

 

 

Týmová práce – ZŠ Hranice (výběr) 

 

 

Soubor prací – ZŠ Dolákova, Praha (výběr) 

 
 Zúčastňují se celostátní čtenářské soutěže Kniho-rej. Každý měsíc soutěží děti s jinou knihou  
a odpovídají na 3 otázky z dané knihy. Vylosovaní vítězové obdrží knižní a jiné ceny. 
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VII. Zapojené instituce a speciální programy pro MŠ a ZŠ: Kluby škol,   

a školek, které čtou 

 V roce 2013 se do Celé Česko čte dětem® zapojilo dalších 128 škol, školek, knihoven, dětských 
center, kaváren, firem, atd. Celkový počet nyní činí 1800 organizací. 

 
V únoru 2010 jsme spustili speciální programy Klub školek, které čtou a Klub škol, které čtou. Mateřské 
a základní školy mohou – a také by měly – domácí čtení doplňovat. Dětem, kterým doma nikdo nečte, 
mohou navíc poskytnout příležitost ke každodennímu kontaktu s psaným slovem. Byli bychom proto 
rádi, kdyby školky a školy zařadily do svého programu každodenní čtení dětem. V budoucnu chceme 
uskutečnit průzkum ve školách a školkách, které jsou zapojeny do Klubů, které čtou. Chceme sledovat 
vlivy každodenního předčítání na emoční zdraví dětí. 

 
 Do Klubu škol a Klubu školek, které čtou se zapojilo dalších 38 školských zařízení. MŠ a ZŠ se 
tím zavazují ke každodennímu čtení ve škole či školce. Součet vzdělávacích zařízení v klubech činí 
950. 

 
Seznam škol a školek lze nalézt na webových stránkách kampaně: www.celeceskoctedetem.cz, a to 
v rubrice Speciální programy pro MŠ a ZŠ. 
 

 

http://www.celeceskoctedetem.cz/
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VIII. Dobrovolnictví 

Celé Česko čte dětem® má tři skupiny dobrovolníků:  

 1. skupina – dobrovolníci, kteří chodí pravidelně předčítat dětem do nemocnic (více než 120 
osob). Tuto skupinu dobrovolníků tvoří studenti středních a vysokých škol a pracující osoby.  
Dobrovolníci pravidelně ve svém volném čase docházejí číst malým dětským pacientům  
do nemocnic. Svým čtením jim zpříjemňují pobyt v nemocničním zařízení. 

                      
 2. skupina – regionální koordinátoři, kteří ve svém volném čase zdarma pomáhají šířit 
myšlenky Celé Česko čte dětem® ve svém regionu. Regionální koordinátoři oslovují školky, školy, 
knihovny, mateřská centra a jiné instituce, hovoří s rodiči, učiteli, vychovateli, psychology, ale také se 
starosty a  primátory. K 31. 12. 2013 má Celé Česko čte dětem® 60 aktivních regionálních koordinátorů. 
Regionální koordinátoři patří k  lidem, kteří mají úzký vztah k dětem a knize i ke kulturním statkům a 
nejlepší z nich byli oceněni na mezinárodní konferenci Čtení dětem mění životy v Praze. 
Seznam všech koordinátorů naleznete na www.celeceskoctedetem.cz v sekci Regionální koordinátoři. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. skupina – dobrovolníci, kteří nám pomáhají s organizací a produkcí našich největších akcí. 
Bez těchto lidí bychom nemohli realizovat naše největší akce, jako jsou například Týden čtení dětem 
v ČR, mezinárodní konferenci či účast na veletrzích a dobročinných bazarech. 
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IX. Osvěta  

Semináře a konference 

Cílem osvětových přednášek a konferencí je seznámit osoby (tzv. tvůrce veřejného mínění) ze škol, 
školek, knihoven, nemocnic a dětských domovů s problematikou dětské četby, předčítání a aktivitami 
kampaně Celé Česko čte dětem® v rámci České republiky. 
V průběhu konferencí se účastníci seznamují s ideou osvětové kampaně prostřednictvím přednášek 
odborníků a iniciátorky kampaně Celé Česko čte dětem®. Účastníci těchto seminářů pak šíří ideje 
kampaně Celé Česko čte dětem® dál. Oslovují stovky dospělých z okolí dětí a také děti samotné.  
Činí tak na třídních schůzkách, na metodických setkáních, ve svých ordinacích apod.  
V roce 2013 proběhly v rámci kampaně Celé Česko čte dětem® následující semináře a konference: 
 
 V období od dubna do prosince proběhl v šesti okresech Moravskoslezského kraje cyklus 6-ti 
seminářů pro rodiče Čtení dětem mění životy, a to ve městech: Ostrava, Opava, Bruntál, Nový Jičín, 
Frýdek-Místek a Havířov. 

 
Pro rodiče a další dospělé proběhly semináře o důležitosti a nutnosti čtení dětem a pro děti bylo 
připraveno scénické čtení či divadelní představení (propojení čteného slova, divadla, hudby a rekvizit) 
spojené se soutěžemi o ceny. 
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 16. 10. 2013 se v Praze konala mezinárodní konference Čtení dětem mění životy. 

 
Konference byla zasvěcena moudré výchově v rodině, blahodárnému vlivu předčítání na emoční zdraví 
dítěte a vlivu médií na duši mladého člověka. 

Účastníci konference          Oceněné regionální koordinátorky, přednášející a tým CČČD. 

 
Kromě ředitelky Celé Česko čte dětem® 
promluvili k účastníkům další významní 
přednášející: Jim Trelease -  největší 
propagátor předčítání dětem z USA (z 
videozáznamu), Irena Koźmińska - ředitelka 
Nadace ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom, 
Elżbieta Olszewska – programová ředitelka 
Nadace ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom 
a Jeroným Klimeš - psycholog, 
psychoterapeut a publicista. 
Během této konference byla opět udělena 
ocenění dobrovolným propagátorům dětského 
čtení z celé České republiky. Regionální 
koordinátoři jsou základním kamenem Celé 
Česko čte dětem®. Mnohdy kampani Celé 
Česko čte dětem® a dětem věnují tolik času a úsilí, jako by šlo o práci na plný úvazek. V letošním roce 
bylo oceněno 6 skvělých žen: Jana Tlustá z Ostrova nad Oslavou, Gabriela Sedláčková z Prahy, 
Drahomíra Večerková ze Zlína, Petra Tenglerová z Olomouce, Andrea Sasínová z Brna a Iveta 
Houšková z Prahy.  
 
 Od ledna 2013 proběhlo pět školících seminářů pro dobrovolníky, kteří chtějí chodit číst dětem 
do nemocnic nebo nám chtějí pomáhat. Celkem jsme v Praze, Olomouci, Zlíně a v Ostravě proškolili 55 
dobrovolníků. 
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X. Významné události roku 2013 

 13. 2.2013 -  Eva Katrušáková, ředitelka o. p. s. Celé Česko čte dětem, byla zvolena finalistkou 
soutěže Sociálně prospěšný podnikatel roku 2012. 

Titul získal Robert Schönfeld z International School of Music and Fine Arts 
 

 8. – 10. 3. 2013 – prezentace na 3. Knižním veletrhu Ostrava 

 
 19. – 21. 4. 2013 - Festival Evolution Praha – v doprovodném programu byly připraveny 
tematické bloky určené zejména pro rodiče - Početí, Porody, Výchova a vzdělávání. Eva Katrušáková 
přednášela na téma Čtení dětem mění životy.  
 
 21. 4. 2013 – prezentace na 12. ročníku British Racing Green Day, který organizovala Agentura 
Helas, a. s. Na charitativní sbírce v rámci této akce se nám podařilo získat finanční dar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ředitelka Agentury Helas, Helena Kohoutová s hosty.     Vydražené plátno s fotografií Dity Pepe. 



 

 17 

 
  3. 5. 2013 - prezentace na NGO Market 2013 (největší 
veletrh neziskových organizací v České republice). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 16. – 19. 5. 2013 – 19. Mezinárodní knižní veletrh Svět knihy Praha 
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 1. – 7. 6. 2013 – celostátní 3. Týden čtení dětem v České republice. Slavnostní inaugurace  
3. ročníku se uskutečnila 31. 5. 2013 v Praze, v Městské knihovně Prahy 1.  
 

Čtení zahajovací básně „Nemalujte čerta na zed´“.     Na scénu „přilétá“ herec Jiří Lábus. 
 

Soubor LiSToVÁNí – Lukáš Hejlík a Alan Novotný. Kouzelník Pavel Kožíšek s asistentkou. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Spisovatelka Alena Ježková, dobročinná sbírka knih.
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 7. 6. 2013 – Slavnostní ukončení 3. Týdne čtení dětem se konalo 7. června 2013 tradičně na 
Janáčkově konzervatoři a gymnáziu v Ostravě pod názvem Ostrava čte dětem. Pro děti z 1. a 2. stupně 
ZŠ byl připraven hudebně literární program, ve kterém účinkovali zpěvák Daniel Mrózek, spisovatelka 
Daniela Krolupperová a soubor scénického čtení LiSToVáNí.  Program moderoval herec Lukáš Hejlík. 
 

         Společné čtení básně na ukončení.            Spisovatelka Daniela Krolluperová a Lukáš Hejlík. 

 

Zahajovací báseň „Nemalujte čerta na zeď“ četly děti a účinkující. 

Zpěvák Daniel Mrózek, moderátor Lukáš Hejlík a LiSToVÁNí - Lukáš Hejlík a Alan Novotný.
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 Leden až prosinec 2013 – po celý rok probíhal v České republice projekt Babička a dědeček do 
školky, který jsme zahájili v roce 2012. Tímto projektem propagujeme nejen svůj cíl, aby se předčítání 
stalo pravidelnou interakcí mezi rodiči, dětmi a světem knížek, ale také propojujeme tři generace. 
Senioři docházeli do mateřských škol např. v Českém Těšíně, v Příbrami, ve Studénce, v Šumperku, ve 
Vikýřovicích, v Praze, v Ústí nad Labem a v dalších městech. 

  Babička s dětmi v Českém Těšíně.             Babička z Příbrami.    
 
 Únor – listopad 2013 – celkem pět partnerských návštěv proběhlo v rámci programu 
GRUNDTVIG – Services to Volunteering Europeans (SERVE). Zástupci naší organizace  
a dobrovolníci navštívili Irsko, Slovensko, Norsko, Slovensko a Španělsko, aby se seznámili  
s praktickými aspekty řízení dobrovolníků a profesionalizací dobrovolnické sítě. 

 
 
 
 

 

 

 

Účastníci projektu na návštěvě v Norsku.   Seminář ve Španělsku. 

 
 28. 11. 2013 – v Dolní oblasti Vítkovice 
v Ostravě se uskutečnil již osmý charitativní bazar 
Advent plný andělů, kde se Celé Česko čte dětem® 
prezentovalo na předvánoční prodejní výstavě 
výrobků neziskových organizací. Za anděly jsou 
považováni všichni ti, kteří jakkoliv podpoří jejich 
každodenní úsilí a činnost. K této akci patřil  
i doprovodný program, kde vystoupilo několik 
umělců.  
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XI. Záštity a partnerství v roce 2013 

Kampaň Celé Česko čte dětem® zaštiťují: 
 
 Ministerstvo kultury České republiky; 
 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky; 
 Národní knihovna České republiky; 
 organizace UNICEF. 
 
Osobní záštitu nad kampaní Celé Česko čte dětem® držel za svého života také pan Václav Havel.  
 
Děkujeme našim partnerům a spolupracujícím organizacím za finanční, věcnou i partnerskou podporu. 
 
 

Hlavní partner  

 

 

Finanční partneři 

 

 
Nejdéle spolupracující 
    sponzor a partner. 

 

Hlavní partner pro věcné dary 

 

       

 

     Partneři pro věcné dary 
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Mediální partneři a spolupracující organizace 

 

 

 

 

 

 

Spolupracující knižní nakladatelství 
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XII. Předpokládaný vývoj společnosti v roce 2014 

V roce 2014 bude pozornost obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem® zaměřena na tyto 
aktivity: 
 
 příprava a realizace cyklu šesti seminářů s názvem Čtení dětem mění životy pro učitele, 

psychology, knihovníky a širokou veřejnost; součástí bude workshop pro regionální koordinátorky 
Celé Česko čte dětem®; 

 zapojení dalších mateřských škol v ČR do projektu Babička a dědeček do školky; 
 příprava a realizace 4. Týdne čtení dětem a pokračování nové tradice; 
 příprava a realizace ukončení 4.Týdne čtení dětem - Opava čte dětem; 
 příprava a realizace mezinárodní konference Čtení dětem mění životy v Praze; 
 zapojování co největšího počtu škol a školek do kampaně; 
 oslovování rodičů a jiných dospělých z nejbližšího okolí dětí pomocí osvětové a mediální kampaně; 
 rozšiřování celostátní sítě koordinátorů v různých regionech České republiky; 
 rozšiřování sítě zapojených institucí do speciálních programů pro mateřské a základní školy pod 

názvy Klub školek, které čtou a Klub škol, které čtou; 
 distribuování plakátů, záložek, letáků a jiných propagačních materiálů do škol, školek, knihoven, 

zdravotnických zařízení, psychologických poraden, kin, divadel a soukromým osobám;  
 organizování projektu Moje první kniha ve spolupráci s vedením měst; 
 oslovování dobrovolníků na čtení dětem v nemocnicích v celé České republice; 
 organizace školení pro dobrovolníky 
 vybavování nemocničních knihovniček novými knižními tituly pro děti; 
 vybavování ordinací dětských lékařů novými knižními tituly pro děti; 
 předčítání osobností dětem v různých městech ČR; 
 tvorba nových rozhlasových spotů; 
 průběžné vysílání TV spotů na kanálech ČT1, ČT2 a ČT24 a tvorba nových spotů;  
 podpora kampaně formou účasti v televizních pořadech 

(Ta naše povaha česká, Dobré ráno s ČT, Snídaně s Novou, Sama doma, Knižní svět, hlavní 
zpravodajské relace na všech kanálech a jiné); 

 celoroční průběžné publikování zpráv o kampani a jeho aktivitách v knihovnických zpravodajích, 
literárních novinách, v obecních zpravodajích ČR, regionálním tisku ČR, v celostátních tištěných 
denících a magazínech (MF Dnes, Deník, Právo, Týden aj.); 

 rozšiřování internetové kampaně: 
 Celé Česko čte dětem® na Facebooku; 
 Celé Česko čte dětem® na YouTube (TV spoty, rozhlasové spoty, videa z akcí, fotografie); 
 rozesílání informačního newsletteru 3x ročně na cca 3000 e-mailových adres; 
 pořádání celostátních soutěží Celé Česko čte dětem®, a to: výtvarné soutěže Plakát Celé Česko čte 

dětem® 2013 pro děti od 3 do 15 let a čtenářské soutěže KNIHO-REJ, která probíhá každý měsíc;  
 účast Celé Česko čte dětem® na veletrzích a výstavách (NGO Market 2014 v Praze, 4. Letní knižní 

veletrh v Ostravě a na dalších); 
 účast Celé Česko čte dětem® na charitativních bazarech (Advent plný andělů v Ostravě, Mikulášský 

charitativní bazar v Praze); 
 realizace partnerské návštěvy v ČR a ukončení programu GRUNDTVIG v rámci Programu 

celoživotního učení 
 vytvoření nových webových stránek Celé Česko čte dětem® 

 

 

http://www.facebook.com/
http://www.youtube.com/watch?v=J0Xikkmc6Dg
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XIII. Základní ekonomické ukazatele společnosti 

 Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2012  
 Výkaz zisků a ztráty v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2012  
 Příloha k účetní závěrce  
 Zhodnocení základních údajů obsažených v účetní závěrce  
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