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Inaugurace 5. Týdne čtení dětem 30. 5. ve Zlíně: Koláčky štěstí splní přání třiceti 
dětem v České republice 

 

Slavnostní zahájení 5. ročníku Týdne čtení dětem v České republice, tradičního vrcholu 

unikátní kampaně Celé Česko čte dětem, se uskuteční v rámci 55. ZLÍN FILM FESTIVALU v 
sobotu 30. 5. ve Zlínském klubu 204. Provázet jej bude letošní novinka – Koláčky štěstí, 
které udělají radost dětem v různých koutech ČR. Třicet přání s prosbou o dětskou knihu, 

zapečených do sladkého koláčku, bude rozdáno účastníkům ceremoniálu, kteří pak pošlou 
knižní překvapení na adresu konkrétního dítěte.  Mezi hosty bude spisovatelka Alena 

Ježková, herci nového filmu režisérky Alice Nellis Sedmero krkavců – Zuzana Bydžovská, 
Martha Issová a Lukáš  Příkazký, soubor scénického čtení LiStOVáNí, zpívat přijdou 
Petra a Radovan Královi z Městského divadla Zlín. Program zahájí společné čtení básně 

Jiřího Žáčka Nemalujte čerta na zeď, moderátorem bude Lukáš Hejlík. Každé dítě, které 
se inaugurace zúčastní, dostane knihu z nakladatelství Albatros. Součástí inaugurace bude 

charitativní sbírka dětských knih – diváci mohou přinést nepoškozenou dětskou knihu, 
kterou četli svým dětem, případně novou. Knihy budou darovány do zlínského 
Charitního domova pro matky s dětmi v tísni.  

 

V týdnu od 1. do 4. června budou na zlínském festivalu číst dětem známé osobnosti, 

například Jan Potměšil, Vladimír Kratina, Pavel Liška, Bára Poláková, Ondřej Pavelka 
nebo Josef Dvořák. V Knihovně F. Bartoše se bude číst vždy v 9.00 pro 1. stupeň ZŠ a 
v 11.00 pro 2. stupeň ZŠ.  „Oběma klukům jsme četli a čteme a nikdy jsme toho nelitovali, 

naopak si to užíváme. Ze Šimona je náruživý čtenář, osmiletý Honzík už si čte taky sám, ale 
pořád nás ještě nechá, abychom mu četli. Ty společné chvíle nás moc baví," zmiňuje osobní 

zkušenost Jan Potměšil. 

 

Během Týdne čtení dětem od 1. do 7. června bude rušno v celé České republice. 
Připravena jsou veřejná čtení, besedy s autory, divadelní představení, čtenářské hry a 
soutěže, výstavy a řada dalších pozoruhodných akcí. Týden čtení dětem zve děti i dospělé 

například 2. a 3. 6. na akci Celý Kyjov čte dětem. V ostravském Knihcentru.cz se 4. 6. 
uskuteční beseda, dílna a čtení se spisovatelkou, překladatelkou a nakladatelkou 

Ivanou Pecháčkovou, 1. a 4. 6. Knihovna Petra Bezruče pořádá Odpolední čtení dětem, 
Týden pohádek za knihovnou je na programu v Městské knihovně Rožnov pod Radhoštěm, 
Městská knihovna ve Svitavách se 1. 6. stane dějištěm workshopu se spisovatelkou 

Markétou Vydrovou, v Městské knihovně Rychnov u Jablonce nad Nisou budou tátové číst 
nejen svým dětem z knih Terryho Pratchetta a do Mateřského centra Barborka při 

Krušnohorském centru pro rodinu a sociální péči 2. 6. s knihou v ruce zavítá oblíbený bavič 
Vláďa Hron. 

 

Aktuální mapa akcí je zveřejněna na stránkách www.celeceskoctedetem.cz 
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Oficiální stránky projektu Celé Česko čte dětem®: www.celeceskoctedetem.cz 

 

Mediální servis: 2media.cz, s.r.o., Pařížská 13, Praha 1, www.2media.cz, 
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