
Informace o 6.Týdnu čtení dětem s Déčkem – výběr z médií 

   

1. Celé Česko čte dětem® deset let motivuje a inspiruje děti i dospělé ke společnému čtení   
ententyky.cz | 26.05.2016 | 0.94  

http://www.ententyky.cz/clanky/cele-cesko-cte-detem-deset-let-motivuje-a-inspi   
Unikátní celostátní kampaň Celé Česko čte dětem letos slaví desáté výročí založení. Stovky tisíc nadšených dětí i 

dospělých, více než 3 000 participujících organizací, nespočet společných zážitků nad knihou… Stručná rekapitulace deseti 
let existence nejlépe dokládá mimořádný rozsah a význam kampaně Celé Česko čte dětem.  

   

2. Děti neví, kdy odložit mobil a vzít do ruky knihu, míní šéfka kampaně   
zpravy.iDNES.cz | 14.05.2016 | iDNES.cz, Alena Beníšková | Zprávy / Domácí | 0.88  

http://zpravy.idnes.cz/rozhovor-eva-katrusakova-cesko-cte-detem-fp8-/domaci.aspx?c=A160511_160823_do...   
Kampaň Celé Česko čte dětem letos slaví desáté výročí od založení. Podle ředitelky Evy Katrušákové ale české děti čtou 

stále méně a změnit to mohou hlavně rodiče. "Škola vám z nepopsaného listu neudělá čtenáře.  
   

3. Děti neví, kdy odložit mobil a vzít do ruky knihu, míní šéfka kampaně   
zpravy.iDNES.cz | 14.05.2016 | 0.88  

http://zpravy.idnes.cz/rozhovor-eva-katrusakova-cesko-cte-detem-fp8-/domaci.aspx?c=A160511_160823_do...   
Kampaň Celé Česko čte dětem letos slaví desáté výročí od založení. Podle ředitelky Evy Katrušákové ale české děti čtou 

stále méně a změnit to mohou hlavně rodiče. "Škola vám z nepopsaného listu neudělá čtenáře.  
   

4. OBRAZEM: Děti společně četly báseň o čertovi   
denik.cz | 30.05.2016 | Zdeněk Svěrák | 0.85  

http://karvinsky.denik.cz/z-regionu/obrazem-deti-spolecne-cetly-basen-o-certovi-20160530.html   
Už máme nahlášených asi 200 míst po celé republice,"upřesnila včera Eva Katrušáková, ředitelka společnosti Celé Česko 
čte dětem, která si letos připomíná 10 let fungování.  

   

5. OBRAZEM: Děti společně četly báseň o čertovi   
karvinsky.denik.cz | 30.05.2016 | Z regionu | 0.85  

http://karvinsky.denik.cz/z-regionu/obrazem-deti-spolecne-cetly-basen-o-certovi-20160530.html   
Už máme nahlášených asi 200 míst po celé republice," upřesnila včera Eva Katrušáková, ředitelka společnosti Celé 
Česko čte dětem, která si letos připomíná 10 let fungování.  

   

6. OBRAZEM: Děti společně četly báseň o čertovi   
moravskoslezsky.denik.cz | 30.05.2016 | Moje Ostravsko | 0.85  

http://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-deti-spolecne-cetly-basen-o-certovi-20160530.h...   
Už máme nahlášených asi 200 míst po celé republice," upřesnila včera Eva Katrušáková, ředitelka společnosti Celé 
Česko čte dětem, která si letos připomíná 10 let fungování.  

   

7. DĚTI SPOLEČNĚ ČETLY BÁSEŇ O ČERTOVI   
Havířovský deník | 31.05.2016 | (toj) | 3 | Zprávy - Z Karvinska a Havířovska | 0.80  

http://www.havirovsky.denik.cz/   
Už máme nahlášených asi 200 míst po celé republice," upřesnila včera Eva Katrušáková, ředitelka společnosti Celé 
Česko čte dětem, která si letos připomíná deset let fungování.  

   

8. Po smrti dítěte jsem si uvědomila cenu času stráveného s dětmi, říká propagátorka čtení dětem   
aktualne.cz | 14.05.2016 | 0.78  

http://video.aktualne.cz/dvtv/po-smrti-ditete-jsem-si-uvedomila-cenu-casu-straveneho-s-det/r~ada5ced...   
dnes / Dítě, kterému nikdo nečte, přichází o zážitky a emoce, ale hlavně o přítomnost svého rodiče, hůř pak zvládají životní 
situace, říká autorka kampaně Celé Česko čte dětem Eva Katrušáková.  

   

9. Cestovatelské pohádky se vydaly z frýdecko-místecké nemocnice do světa   
regiony24.cz | 27.05.2016 | Jolana Filipová | 0.69  

http://www.regiony24.cz/26-226795-cestovatelske-pohadky-se-vydaly-z-frydecko-mistecke-nemocnice-do-s...   
Dnes  FRÝDEK-MÍSTEK  Svou první interaktivní pohádkovou knihu Cestovatelské pohádky v pátek za účasti kmotrů Miss 
ČR Moniky Žídkové a známého horolezce Libora Uhra pokřtily v Nemocnici ve Frýdku-Místku její autorky Jitka Severinová 

a Stanislava Korcová spolu s ilustrátorem Adolfem Dudkem.  
   

10. Cestovatelské pohádky se vydaly z frýdecko-místecké nemocnice do světa   
regiony24.cz | 27.05.2016 | Jolana Filipová | 0.69  

http://regiony24.cz/26-226795-cestovatelske-pohadky-se-vydaly-z-frydecko-mistecke-nemocnice-do-sveta   
Dnes  FRÝDEK-MÍSTEK  Svou první interaktivní pohádkovou knihu Cestovatelské pohádky v pátek za účasti kmotrů Miss 
ČR Moniky Žídkové a známého horolezce Libora Uhra pokřtily v Nemocnici ve Frýdku-Místku její autorky Jitka Severinová 

a Stanislava Korcová spolu s ilustrátorem Adolfem Dudkem.  
   

11. Nenechte si ujít v týdnu od 30. května do 5. června 2016   
klubknihomolu.cz | 29.05.2016 | Daniela Recová | 0.66  

http://www.klubknihomolu.cz/130578/nenechte-si-ujit-v-tydnu-od-30-kvetna-do-5-cervna-2016/   
V nadcházejícím týdnu potěšíme hlavně dětské čtenáře, protože vrcholí akce Celé Česko čte dětem. Ale ani dospělí 

nepřijdou zkrátka. Bude se křtít, předčítat a na své si přijdou i poetické duše. A celý týden mohou děti i dospělí příjemně 
zakončit na společné akci.  

http://www.ententyky.cz/clanky/cele-cesko-cte-detem-deset-let-motivuje-a-inspi
http://zpravy.idnes.cz/rozhovor-eva-katrusakova-cesko-cte-detem-fp8-/domaci.aspx?c=A160511_160823_domaci_ale
http://zpravy.idnes.cz/rozhovor-eva-katrusakova-cesko-cte-detem-fp8-/domaci.aspx?c=A160511_160823_domaci_ale
http://karvinsky.denik.cz/z-regionu/obrazem-deti-spolecne-cetly-basen-o-certovi-20160530.html
http://karvinsky.denik.cz/z-regionu/obrazem-deti-spolecne-cetly-basen-o-certovi-20160530.html
http://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-deti-spolecne-cetly-basen-o-certovi-20160530.html
http://www.havirovsky.denik.cz/
http://video.aktualne.cz/dvtv/po-smrti-ditete-jsem-si-uvedomila-cenu-casu-straveneho-s-det/r~ada5ced018fd11e6888a0025900fea04/
http://www.regiony24.cz/26-226795-cestovatelske-pohadky-se-vydaly-z-frydecko-mistecke-nemocnice-do-sveta
http://regiony24.cz/26-226795-cestovatelske-pohadky-se-vydaly-z-frydecko-mistecke-nemocnice-do-sveta
http://www.klubknihomolu.cz/130578/nenechte-si-ujit-v-tydnu-od-30-kvetna-do-5-cervna-2016/


   

12. Celé Česko čte dětem   
iluxurylife.cz | 30.05.2016 | 0.64  

http://www.luxus.cz/cele-cesko-cte-detem   
WEB ARTICLE BY Jana Zradičková » Celé Česko čte dětem® deset let motivuje a inspiruje děti i dospělé ke společnému 
čtení Unikátní celostátní kampaň Celé Česko čte dětem letos slaví desáté výročí založení.  

   

13. Nejvíce na větvi jsme z detektivek   
Instinkt | 12.05.2016 | 50 | 0.62  

http://www.instinkt-online.cz   
Různými akcemi pomáhají školy a knihovny v rámci Noci s Andersenem i společnosti Celé Česko čte dětem nebo Svět 

knihy. "Děti je důležité ke čtení nejen vést, ale také sledovat, zda rozumějí textu," upozorňuje Dana Kalinová.  
   

14. Nenechte si ujít v týdnu od 16. do 22. května 2016   
klubknihomolu.cz | 15.05.2016 | 0.62  

http://www.klubknihomolu.cz/130288/nenechte-si-ujit-v-tydnu-od-16-do-22-kvetna-2016/   
Novinku z žánru fantasy, kde hlavní roli hraje boj o tajemný Artefakt, pokřtí herečka Vanda Hybnerová a posléze bude 

následovat tradiční podepisování knih autorkou. Kristinu Hlaváčkovou známe také jako autorku trilogie Dračí oči a s její 
tvorbou jste se mohli setkat i v naší rubrice Čtení ke kávě, do níž přispěla svým textem Roztomilá australská zviřátka.  

   

15. Edice ČT oslaví na Světě knihy 10 let své existence novými tituly   
satcentrum.com | 12.05.2016 | 0.62  

http://www.satcentrum.com/clanky/23222/edice-ct-oslavi-na-svete-knihy-10-let-sve-existence-novymi-ti...   
Své nové životní příběhy odhalí třeba Tereza Pergnerová, Michal Viewegh, Veronika Žilková nebo Václav Neckář.  Obě 

nové knihy představí Česká televize veřejnosti poprvé příští týden na veletrhu Svět knihy. Jako každoroční vystavovatel ke 
svému jubileu připravila nejen pestrý výběr knih, ale také bohatý doprovodný program, jehož se zúčastní na sedmdesát 
osobností, které diváci znají z obrazovky České televize.  

   

16. "Týden čtení" chce motivovat děti k lásce ke knížkám   
tyden.cz | 01.06.2016 | ČTK | Literatura | 0.62  

http://www.tyden.cz/rubriky/kultura/literatura/tyden-cteni-chce-motivovat-deti-k-lasce-ke-knizkam_38...   
Pořádá ho už poněkolikáté iniciativa Celé Česko čte dětem. Středečním Mezinárodním dnem dětí začíná týden oslav 
literatury pro děti a čtení dětem. Pořádá ho už poněkolikáté iniciativa Celé Česko čte dětem.  

   

17. Dnem dětí začíná Týden čtení, má podpořit lásku ke knihám   
blesk.cz | 01.06.2016 | 0.61  

http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-live-kulturni-servis/397865/dnem-deti-zacina-tyden-cteni-ma-podpor...   
Pořádá ho už poněkolikáté iniciativa Celé Česko čte dětem. Cílem Týdne čtení dětem je motivování dětí k soustavnému 

čtení a rozvíjení lásky k literatuře. Pořadatelé chtějí dát impuls školám, školkám, knihovnám, literárním kavárnám i 
veřejnosti, aby každoročně první dny v červnu věnovali podpoře dětského čtenářství.  

   

18. Dnem dětí začíná Týden čtení, má podpořit lásku ke knihám   
denik.cz | 01.06.2016 | Ladná Čeladná | 0.61  

http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/dnem-deti-zacina-tyden-cteni-ma-podporit-lasku-ke-kniham-20160...   
Pořádá ho už poněkolikáté iniciativa Celé Česko čte dětem. Cílem Týdne čtení dětem je motivování dětí k soustavnému 

čtení a rozvíjení lásky k literatuře. Pořadatelé chtějí dát impuls školám, školkám, knihovnám, literárním kavárnám i 
veřejnosti, aby každoročně první dny v červnu věnovali podpoře dětského čtenářství.  

   

19. Kreslí již od dětství, ale poprvé vystavuje až nyní v Městečku   
denik.cz | 05.06.2016 | Obrázky Jaroslavy Fratinové | 0.61  

http://rakovnicky.denik.cz/zpravy_region/kresli-jiz-od-detstvi-ale-poprve-vystavuje-az-nyni-v-mestec...   
Už tuto sobotu odpoledne se knihovnice chystají na akci Celé Česko čte dětem.  Obrázky Jaroslavy Fratinové v Obecní 

knihovně Městečko můžete vidět každé pondělí od 16 do 19 hodin až do 25. července.  
   

20. Desítky hudebních skupin, cirkusů a pohybových divadel míří do Rodinné zóny festivalu Mezi ploty   
dokonalazena.cz | 25.05.2016 | 0.61  

http://www.dokonalazena.cz/aktualne/desitky-hudebnich-skupin-cirkusu-a-pohybovych-divadel-miri-do-ro...   
cz a trochu klidu naopak najdou ve čtecím koutku organizace Celé Česko čte dětem. Plejádu aktivit do Bohnic přiveze 

Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy : od jízdy na ponících a poznávání zvířat přes hudební workshop po dřevodílnu 
a sportovní koutek.  

   

21. Desítky hudebních skupin, cirkusů a pohybových divadel míří do Rodinné zóny festivalu Mezi ploty   
ententyky.cz | 18.05.2016 | 0.61  

http://www.ententyky.cz/clanky/desitky-hudebnich-skupin-cirkusu-a-pohybovych-d   
cz a trochu klidu naopak najdou ve čtecím koutku organizace Celé Česko čte dětem. Plejádu aktivit do Bohnic přiveze 

Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy: od jízdy na ponících a poznávání zvířat přes hudební workshop po dřevodílnu a 
sportovní koutek.  

   

22. Dnem dětí začíná Týden čtení, má podpořit lásku k literatuře   
novinky.cz | 01.06.2016 | Věda a školy | 0.61  

https://www.novinky.cz/veda-skoly/405174-dnem-deti-zacina-tyden-cteni-ma-podporit-lasku-k-literature...   
Pořádá ho již poněkolikáté iniciativa Celé Česko čte dětem. Cílem Týdne čtení dětem je jejich motivování k soustavnému 

čtení a rozvíjení lásky ke knihám. Pořadatelé chtějí dát impuls školám, školkám, knihovnám, literárním kavárnám a celkově 

http://www.luxus.cz/cele-cesko-cte-detem
http://www.instinkt-online.cz/
http://www.klubknihomolu.cz/130288/nenechte-si-ujit-v-tydnu-od-16-do-22-kvetna-2016/
http://www.satcentrum.com/clanky/23222/edice-ct-oslavi-na-svete-knihy-10-let-sve-existence-novymi-tituly/
http://www.tyden.cz/rubriky/kultura/literatura/tyden-cteni-chce-motivovat-deti-k-lasce-ke-knizkam_385654.html
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-live-kulturni-servis/397865/dnem-deti-zacina-tyden-cteni-ma-podporit-lasku-ke-kniham.html
http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/dnem-deti-zacina-tyden-cteni-ma-podporit-lasku-ke-kniham-20160601.html
http://rakovnicky.denik.cz/zpravy_region/kresli-jiz-od-detstvi-ale-poprve-vystavuje-az-nyni-v-mestecku-20160603.html
http://www.dokonalazena.cz/aktualne/desitky-hudebnich-skupin-cirkusu-a-pohybovych-divadel-miri-do-rodinne-zony-festivalu-mezi-ploty/
http://www.ententyky.cz/clanky/desitky-hudebnich-skupin-cirkusu-a-pohybovych-d
https://www.novinky.cz/veda-skoly/405174-dnem-deti-zacina-tyden-cteni-ma-podporit-lasku-k-literature.html


všem lidem, aby každoročně první dny v červnu věnovali podpoře dětského čtenářství.  
   

23. Dnem dětí začíná Týden čtení, má podpořit lásku ke knihám   
prazsky.denik.cz | 01.06.2016 | Moje Praha | 0.61  

http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/dnem-deti-zacina-tyden-cteni-ma-podporit-lasku-ke-kniham-20160...   
Pořádá ho už poněkolikáté iniciativa Celé Česko čte dětem. Cílem Týdne čtení dětem je motivování dětí k soustavnému 

čtení a rozvíjení lásky k literatuře. Pořadatelé chtějí dát impuls školám, školkám, knihovnám, literárním kavárnám i 
veřejnosti, aby každoročně první dny v červnu věnovali podpoře dětského čtenářství.  

   

24. Kreslí již od dětství, ale poprvé vystavuje až nyní v Městečku   
Rakovnický deník | 01.06.2016 | ŠÁRKA HOBLÍKOVÁ | 2 | Rakovnicko/zpravodajství | 0.61  

http://www.rakovnicky.denik.cz   
Už tuto sobotu odpoledne se knihovnice chystají na akci Celé Česko čte dětem. Obrázky Jaroslavy Fratinové v Obecní 

knihovně Městečko můžete vidět každé pondělí od 16 do 19 hodin až do 25. července.  
   

25. Když četla Veronika, děti ani nedutaly   
Rakovnický deník | 06.06.2016 | ŠÁRKA HOBLÍKOVÁ | 3 | Rakovnicko | 0.61  

http://www.rakovnicky.denik.cz   
Při akci Celé Česko čte dětem pohádku O Šípkové Růžence četla dětem ve školce opravdová princezna, herečka 

Veronika Kubařová. Druhou pohádku předčítal starosta Pavel Jenšovský. Rakovník – Pohádku od opravdové princezny 
slyšely děti v Mateřské školce V Hradbách.  

   

26. Kreslí již od dětství, ale poprvé vystavuje až nyní v Městečku   
rakovnicky.denik.cz | 05.06.2016 | Moje Rakovnicko | 0.61  

http://rakovnicky.denik.cz/zpravy_region/kresli-jiz-od-detstvi-ale-poprve-vystavuje-az-nyni-v-mestec...   
Už tuto sobotu odpoledne se knihovnice chystají na akci Celé Česko čte dětem.Obrázky Jaroslavy Fratinové v Obecní 

knihovně Městečko můžete vidět každé pondělí od 16 do 19 hodin až do 25. července.  
   

27. Tipnavíkend Tip na víkend   
Rodina DNES | 27.05.2016 | 3 | Obsah | 0.61  
výročí od založení kampaně Celé Česko čte dětem. Více najdete na www.celeceskoctedetem.cz. Foto:  

   

28. Mezi ploty míří Sto zvířat, Ondřej Ruml, pohybová divadla i cirkus   
tyden.cz | 07.05.2016 | - red - | Kultura | 0.61  

http://www.tyden.cz/rubriky/kultura/mezi-ploty-miri-sto-zvirat-ondrej-ruml-pohybova-divadla-i-cirkus...   
cz a trochu klidu naopak najdou ve čtecím koutku organizace Celé Česko čte dětem. Plejádu aktivit do Bohnic přiveze 

Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy: od jízdy na ponících a poznávání zvířat přes hudební workshop po dřevodílnu a 
sportovní koutek.  

   

29. Festival literatury "Týden čtení" chce motivovat děti k lásce ke knížkám   
tyden.cz | 01.06.2016 | 0.61  

http://www.tyden.cz/rubriky/kultura/literatura/tyden-cteni-chce-motivovat-deti-k-lasce-ke-knizkam_38...   
Pořádá ho už poněkolikáté iniciativa Celé Česko čte dětem. Cílem Týdne čtení dětem je motivování dětí k soustavnému 

čtení a rozvíjení lásky k literatuře. Pořadatelé chtějí dát impuls školám, školkám, knihovnám, literárním kavárnám i 
veřejnosti, aby každoročně první dny v červnu věnovali podpoře dětského čtenářství.  

   

30. POZOR, SOUTĚŽ: Pojďte s námi Mezi Ploty! Jen do "Rodinné zóny" festivalu míří desítky 
účinkujících   
zena-in.cz | 24.05.2016 | 0.61  

http://zena-in.cz/clanek/pozor-soutez-pojdte-s-nami-mezi-ploty-jen-do-rodinne-zony-festivalu-miri-de...   
cz a trochu klidu naopak najdou ve čtecím koutku organizace Celé Česko čte dětem. Plejádu aktivit do Bohnic přiveze 

Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy: od jízdy na ponících a poznávání zvířat přes hudební workshop po dřevodílnu a 
sportovní koutek.  

   

31. POZOR, SOUTĚŽ: Pojďte s námi Mezi Ploty! Jen do "Rodinné zóny" festivalu míří desítky 
účinkujících   
zena-in.cz | 24.05.2016 | 0.61  

http://zena-in.cz/clanek/pozor-soutez-pojdte-s-nami-mezi-ploty-jen-do-rodinne-zony-festivalu-miri-de...   
cz a trochu klidu naopak najdou ve čtecím koutku organizace Celé Česko čte dětem. Plejádu aktivit do Bohnic přiveze 

Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy: od jízdy na ponících a poznávání zvířat přes hudební workshop po dřevodílnu a 
sportovní koutek.  

   

32. Den dětí letos slaví dva miliony ratolestí. Čeká je řada akcí, ale i pieta   
zpravy.iDNES.cz | 01.06.2016 | 0.61  

http://zpravy.idnes.cz/mezinarodni-den-deti-0rc-/domaci.aspx?c=A160601_101124_domaci_hro   
Pořádá ho už poněkolikáté iniciativa Celé Česko čte dětem. Cílem Týdne čtení dětem je motivování dětí k soustavnému 

čtení a rozvíjení lásky k literatuře. Pořadatelé chtějí dát impuls školám, školkám, knihovnám, literárním kavárnám i 
veřejnosti, aby každoročně první dny v červnu věnovali podpoře dětského čtenářství.  

   

33. PODÍVEJTE SE: Herečka Eva Miláčková předčítala v Holešově (nejen) dětem   
denik.cz | 14.05.2016 | 0.58  

http://kromerizsky.denik.cz/zpravy_region/podivejte-se-herecka-eva-milackova-predcitala-v-holesove-n...   

http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/dnem-deti-zacina-tyden-cteni-ma-podporit-lasku-ke-kniham-20160601.html
http://www.rakovnicky.denik.cz/
http://www.rakovnicky.denik.cz/
http://rakovnicky.denik.cz/zpravy_region/kresli-jiz-od-detstvi-ale-poprve-vystavuje-az-nyni-v-mestecku-20160603.html
http://www.tyden.cz/rubriky/kultura/mezi-ploty-miri-sto-zvirat-ondrej-ruml-pohybova-divadla-i-cirkus_382751.html
http://www.tyden.cz/rubriky/kultura/literatura/tyden-cteni-chce-motivovat-deti-k-lasce-ke-knizkam_385654.html
http://zena-in.cz/clanek/pozor-soutez-pojdte-s-nami-mezi-ploty-jen-do-rodinne-zony-festivalu-miri-desitky-ucinkujicich/kategorie/redakcni-novinky/rubrika/novinky
http://zena-in.cz/clanek/pozor-soutez-pojdte-s-nami-mezi-ploty-jen-do-rodinne-zony-festivalu-miri-desitky-ucinkujicich/kategorie/redakcni-novinky
http://zpravy.idnes.cz/mezinarodni-den-deti-0rc-/domaci.aspx?c=A160601_101124_domaci_hro
http://kromerizsky.denik.cz/zpravy_region/podivejte-se-herecka-eva-milackova-predcitala-v-holesove-nejen-detem-20160513.html


Do akce Celé Česko čte dětem se středisko zapojuje pravidelně už deset let. dnes 06:13  V pátek dopoledne se i 
holešovské středisko volného času Tymy centrum zapojilo do akce Celé Česko čte dětem: přijela k nim totiž herečka a 

dabérka Eva Miláčková.  
   

34. Když četla Veronika, děti ani nedutaly   
denik.cz | 05.06.2016 | Mš V Hradbách Rakovník, Rakovníka Pavel Jenšovský | 0.58  

http://rakovnicky.denik.cz/zpravy_region/kdyz-cetla-veronika-deti-ani-nedutaly-20160605.html   
To vše při akci Celé Česko čte dětem. Slyšet pohádku od opravdové princezny se hned tak někomu nepoštěstí, proto malí 

posluchači seděli tiše jako pěny. Jen, když se princezna zeptala například, jak má princ princeznu probudit, předháněli se, 
aby mu dobře poradili.  

   

35. Petr Bende četl dětem   
http://boskovice.cz/vismo/zobraz_dok.asp?kontext=1&id_ktg=1108&zanorit=1&p1=1019 | 31.05.2016 | 0.58  

http://boskovice.cz/petr%2Dbende%2Dcetl%2Ddetem/d-28464/p1=1019   
2016 v rámci celostátní kampaně "Celé Česko čte dětem" četl v Boskovicích Petr Bende. BTV pro vás připravila reportáž. 
Ve čtvrtek 12. 4. 2016 v rámci celostátní kampaně "Celé Česko čte dětem" četl v Boskovicích Petr Bende.  

   

36. Celé Česko čte dětem v knihovně   
Rakovnický deník | 25.05.2016 | (hob) | 2 | Rakovnicko / Zpravodajství | 0.58  

http://www.rakovnicky.denik.cz   
Městečko – Také v místní knihovně se bude číst při celostátní akci Celé Česko čte dětem. Čtenáři a posluchači se sejdou 

příští týden, v sobotu 4. června v 15 hodin v obecní knihovně. "Přijďte se seznámit s hrdiny nových knih, trošku si zazpívat, 
zasoutěžit a poslechnout si čtení z knížek našeho dětství," zvou knihovnice Miroslava Pokorná a Jana Hůlová.  

   

37. Celé Česko čte dětem v knihovně   
Rakovnický deník | 01.06.2016 | (hob) | 2 | Rakovnicko/zpravodajství | 0.58  

http://www.rakovnicky.denik.cz   
Městečko – Také v místní knihovně se bude číst při celostátní akci Celé Česko čte dětem. Čtenáři a posluchači se sejdou 

příští týden, v sobotu 4. června v 15 hodin v obecní knihovně. "Přijďte se seznámit s hrdiny nových knih, trošku si zazpívat, 
zasoutěžit a poslechnout si čtení z knížek našeho dětství," zvou knihovnice Miroslava Pokorná a Jana Hůlová.  

   

38. Celé Česko čte dětem   
Rakovnický deník | 02.06.2016 | 6 | Rakovnicko | 0.58  

http://www.rakovnicky.denik.cz   
ročník celostátní akce Celé Česko čte dětem. Přijďte se seznámit s hrdiny nových knih, které pro vás mají v knihovně 

připravené, zazpívat si a zasoutěžit, přijďte si poslechnout čtení z knížek vašeho dětství.  
   

39. Když četla Veronika, děti ani nedutaly   
rakovnicky.denik.cz | 05.06.2016 | Moje Rakovnicko | 0.58  

http://rakovnicky.denik.cz/zpravy_region/kdyz-cetla-veronika-deti-ani-nedutaly-20160605.html   
To vše při akci Celé Česko čte dětem. Slyšet pohádku od opravdové princezny se hned tak někomu nepoštěstí, proto malí 

posluchači seděli tiše jako pěny. Jen, když se princezna zeptala například, jak má princ princeznu probudit, předháněli se, 
aby mu dobře poradili.  

   

40. Den dětí letos slavily dva miliony ratolestí. Čekala je řada akcí i pieta   
zpravy.iDNES.cz | 01.06.2016 | iDNES.cz, ČTK | Zprávy / Domácí | 0.58  

http://zpravy.idnes.cz/mezinarodni-den-deti-0rc-/domaci.aspx?c=A160601_101124_domaci_hro   
Pořádala ho už poněkolikáté iniciativa Celé Česko čte dětem. Cílem akce je motivování dětí k soustavnému čtení a 

rozvíjení lásky k literatuře. Pořadatelé chtějí dát impuls školám, školkám, knihovnám, literárním kavárnám i veřejnosti, aby 
každoročně první dny v červnu věnovali podpoře dětského čtenářství.  

   

41. Dnem dětí začal Týden čtení, má podpořit lásku k literatuře   
adam.cz | 03.06.2016 | 0.56  

http://www.adam.cz/clanek-2016060010-dnem-deti-zacal-tyden-cteni-ma-podporit-lasku-k-literature.html   
Pořádá ho již poněkolikáté iniciativa Celé Česko čte dětem. Cílem Týdne čtení dětem je jejich motivování k soustavnému 

čtení a rozvíjení lásky ke knihám. Pořadatelé chtějí dát impuls školám, školkám, knihovnám, literárním kavárnám a celkově 
všem lidem, aby každoročně první dny v červnu věnovali podpoře dětského čtenářství.  

   

42. ZPĚVÁK ČETL DĚTEM   
Blanenský deník | 13.05.2016 | 3 | Blanensko | 0.56  

http://blanensky.denik.cz/   
V rámci celostátní kampaně Celé Česko čte dětem. Přidal také několik písniček. Děti mu na oplátku přednesly básničky, 

které o něm napsaly. Akci pořádala školní družina z pracoviště boskovické základní školy na Slovákově ulici.  
   

43. OBRAZEM: Zpěvák Petr Bende četl dětem v Boskovicích   
blanensky.denik.cz | 13.05.2016 | 0.56  

http://blanensky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-zpevak-petr-bende-cetl-detem-v-boskovicich-20160512....   
V rámci celostátní kampaně Celé Česko čte dětem. Přidal také několik písniček. Děti mu na oplátku přednesly básničky, 

které o něm napsaly. Akci pořádala školní družina z pracoviště boskovické základní školy na Slovákově ulici.  
   

44. OBRAZEM: Zpěvák Petr Bende četl dětem v Boskovicích   
blanensky.denik.cz | 13.05.2016 | Moje Blanensko | 0.56  

http://blanensky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-zpevak-petr-bende-cetl-detem-v-boskovicich-20160512....   

http://rakovnicky.denik.cz/zpravy_region/kdyz-cetla-veronika-deti-ani-nedutaly-20160605.html
http://boskovice.cz/petr-bende-cetl-detem/d-28464/p1=1019
http://www.rakovnicky.denik.cz/
http://www.rakovnicky.denik.cz/
http://www.rakovnicky.denik.cz/
http://rakovnicky.denik.cz/zpravy_region/kdyz-cetla-veronika-deti-ani-nedutaly-20160605.html
http://zpravy.idnes.cz/mezinarodni-den-deti-0rc-/domaci.aspx?c=A160601_101124_domaci_hro
http://www.adam.cz/clanek-2016060010-dnem-deti-zacal-tyden-cteni-ma-podporit-lasku-k-literature.html
http://blanensky.denik.cz/
http://blanensky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-zpevak-petr-bende-cetl-detem-v-boskovicich-20160512.html
http://blanensky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-zpevak-petr-bende-cetl-detem-v-boskovicich-20160512.html


V rámci celostátní kampaně Celé Česko čte dětem. Přidal také několik písniček. Děti mu na oplátku přednesly básničky, 

které o něm napsaly. Akci pořádala školní družina z pracoviště boskovické základní školy na Slovákově ulici.  
   

45. Školáci se bavili čtením, filmy, komiksy i jídlem   
Bruntálský a Krnovský deník | 02.06.2016 | FIDEL KUBA | 3 | Zprávy - z Bruntálska a Krnovska | 0.56  

http://www.bruntalsky.denik.cz/   
Na krnovské základní škole originálním způsobem podpořili celostátní kampaň Celé Česko čte dětem. Krnov – Milovníci 

filmů a čtení z osmých tříd se na sklonku minulého týdne po vyučování sešli ve studovně krnovské Základní školy v Žižkově 
ulici.  

   

46. Školáci se bavili čtením, filmy, komiksy i jídlem   
bruntalsky.denik.cz | 02.06.2016 | Moje Bruntálsko | 0.56  

http://bruntalsky.denik.cz/zpravy_region/skolaci-se-bavili-ctenim-filmy-komiksy-i-jidlem-20160602.ht...   
Na krnovské základní škole originálním způsobem podpořili celostátní kampaň Celé Česko čte dětem. "Milovníci filmů a 

čtení z osmých tříd se na sklonku minulého týdne po vyučování sešli ve studovně krnovské Základní školy v Žižkově ulici.  
   

47. Známé herečky přečtou dětem   
Břeclavský deník | 01.06.2016 | (ber) | 3 | Břeclavsko | 0.56  

http://breclavsky.denik.cz/   
Valtice – Do akce Celé Česko čte dětem se dnes zapojí Galerie Reistna ve Valticích. Herečky brněnského divadla 

MALÉhRY přečtou dětem z vlastní knihy Jak na příšerky v sedmnáct hodin.  
   

48. Týden čtení dětem zahájí v Ostravě zpěvák Albert Černý   
denik.cz | 27.05.2016 | 0.56  

http://www.denik.cz/ostatni_kultura/tyden-cteni-detem-zahaji-v-ostrave-zpevak-albert-cerny-z-kapely-...   
Věříme, že silný hlas naší iniciativy doletí k tisícům dospělých a dětí i tento rok,"vysvětluje, proč vlastně akce vznikla, 
Monika Škanderová ze společnosti Celé Česko čte dětem. "Chceme motivovat dospělé, aby věnovali dětem svůj čas.  

   

49. Týden čtení dětem zahájí v Ostravě zpěvák Albert Černý   
denik.cz | 27.05.2016 | Ostatní | 0.56  

http://www.denik.cz/ostatni_kultura/tyden-cteni-detem-zahaji-v-ostrave-zpevak-albert-cerny-z-kapely-...   
Věříme, že silný hlas naší iniciativy doletí k tisícům dospělých a dětí i tento rok," vysvětluje, proč vlastně akce vznikla, 
Monika Škanderová ze společnosti Celé Česko čte dětem. "Chceme motivovat dospělé, aby věnovali dětem svůj čas.  

   

50. Školáci se bavili čtením, filmy, komiksy i jídlem   
denik.cz | 02.06.2016 | 0.56  

http://bruntalsky.denik.cz/zpravy_region/skolaci-se-bavili-ctenim-filmy-komiksy-i-jidlem-20160602.ht...   
Na krnovské základní škole originálním způsobem podpořili celostátní kampaň Celé Česko čte dětem. Milovníci filmů a 

čtení z osmých tříd se na sklonku minulého týdne po vyučování sešli ve studovně krnovské Základní školy v Žižkově ulici.  
   

51. Z DENÍKU REDAKTORKY   
Glanc | 19.05.2016 | MONIKA GRAFKOVÁ | 106 | Krása | 0.56  
cz Co mě baví NIVEA ČTE DĚTEM V rámci projektu Celé Česko čte dětem uvádí značka Nivea další sérii ilustrovaných 

pohádek, kterými se snaží podpořit společné rodinné chvíle. Současně si teď můžete jejich kultovní "modrý" krém koupit s 
roztomilými dětskými motivy.  

   

52. Dětem se bude číst také v chebské knihovně   
Chebský deník | 31.05.2016 | (sim) | 3 | Chebsko - zprávy | 0.56  

http://chebsky.denik.cz/   
Odehraje se v rámci projektu Celé Česko čte dětem ve dnech od 1. do 7. června, na který se chystá nejen řada knihoven, 

škol, školek, mateřských center a podobně, ale i množství dobrovolníků, partnerů a dárců," vysvětuje ředitelka knihovny 
Martina Kuželová.  

   

53. Dětem se bude číst také v chebské knihovně   
chebsky.denik.cz | 01.06.2016 | Moje Chebsko | 0.56  

http://chebsky.denik.cz/zpravy_region/detem-se-bude-cist-take-v-chebske-knihovne-20160601.html   
Odehraje se v rámci projektu Celé Česko čte dětem ve dnech od 1. do 7. června, na který se chystá nejen řada knihoven, 

škol, školek, mateřských center a podobně, ale i množství dobrovolníků, partnerů a dárců," vysvětuje ředitelka knihovny 
Martina Kuželová.  

   

54. Dětem se bude číst také v chebské knihovně   
chebsky.denik.cz | 01.06.2016 | 0.56  

http://chebsky.denik.cz/zpravy_region/detem-se-bude-cist-take-v-chebske-knihovne-20160601.html   
Odehraje se v rámci projektu Celé Česko čte dětem ve dnech od 1. do 7. června, na který se chystá nejen řada knihoven, 

škol, školek, mateřských center a podobně, ale i množství dobrovolníků, partnerů a dárců,"vysvětuje ředitelka knihovny 
Martina Kuželová.  

   

55. Druhý díl ze série Tappi a přátelé   
klubknihomolu.cz – main page | 06.05.2016 | 0.56  

http://www.klubknihomolu.cz/130039/druhy-dil-ze-serie-tappi-a-pratele/   
Petr Burkot, otec tří dětí o knize Příhody Tappiho ze Šeptajícího lesa, web kampaně Celé Česko čte dětem Marcin Mortka 

Marcin Mortka (* 1976) je vypravěč, snílek a workoholik v jednom. Sní o tom, že by jednou napsal dokonalou pohádku nebo 
se alespoň stal někým, jako je Tappi z Šeptajícího lesa.  

http://www.bruntalsky.denik.cz/
http://bruntalsky.denik.cz/zpravy_region/skolaci-se-bavili-ctenim-filmy-komiksy-i-jidlem-20160602.html
http://breclavsky.denik.cz/
http://www.denik.cz/ostatni_kultura/tyden-cteni-detem-zahaji-v-ostrave-zpevak-albert-cerny-z-kapely-lake-malawi-20160526.html
http://www.denik.cz/ostatni_kultura/tyden-cteni-detem-zahaji-v-ostrave-zpevak-albert-cerny-z-kapely-lake-malawi-20160526.html
http://bruntalsky.denik.cz/zpravy_region/skolaci-se-bavili-ctenim-filmy-komiksy-i-jidlem-20160602.html
http://chebsky.denik.cz/
http://chebsky.denik.cz/zpravy_region/detem-se-bude-cist-take-v-chebske-knihovne-20160601.html
http://chebsky.denik.cz/zpravy_region/detem-se-bude-cist-take-v-chebske-knihovne-20160601.html
http://www.klubknihomolu.cz/130039/druhy-dil-ze-serie-tappi-a-pratele/


   

56. PODÍVEJTE SE: Herečka Eva Miláčková předčítala v Holešově (nejen) dětem   
kromerizsky.denik.cz | 14.05.2016 | Moje Kroměřížsko | 0.56  

http://kromerizsky.denik.cz/zpravy_region/podivejte-se-herecka-eva-milackova-predcitala-v-holesove-n...   
Do akce Celé Česko čte dětem se středisko zapojuje pravidelně už deset let. ""Je to člověk se srdcem na dlani. Povídá o 

svém dětství a životě a hlavně tedy předčítá, chceme tím děti ke čtení vést," vysvětlila ředitelka střediska Jarmila 
Vaclachová.  

   

57. HEREČKA EVA MILÁČKOVÁ ČETLA V HOLEŠOVĚ (NEJEN) DĚTEM   
Kroměřížský deník | 14.05.2016 | (zed) | 3 | Kroměřížsko | 0.56  

http://kromerizsky.denik.cz/   
Do akce Celé Česko čte dětem se středisko zapojuje pravidelně už deset let. "Je to člověk se srdcem na dlani. Povídá o 

svém dětství a životě a hlavně tedy předčítá, chceme tím děti ke čtení vést," vysvětlila ředitelka střediska Jarmila 
Vaclachová.  

   

58. VŠECHNY KNIHY SE ZRODÍ V JEDINÉ VTEŘINĚ   
Květy | 12.05.2016 | 52 | 0.56  

http://www.kvety.cz/   
Jak se díváte na akce, jako je třeba Celé Česko čte dětem? Každý projekt, který děti vede ke čtení, je obrovsky prospěšný, 

a já jsem vždycky ochotná ho podpořit. Sama vím, jak moc mě knihy ovlivnily a ovlivňují, dá se říct ve všech oblastech 
života.  

   

59. Týden čtení dětem zahájí v Ostravě zpěvák Albert Černý z kapely Lake Malawi   
Moravskoslezský deník | 26.05.2016 | (mal) | 1 | Titulní strana | 0.56  

http://www.moravskoslezsky.denik.cz/   
Věříme, že silný hlas naší iniciativy doletí k tisícům dospělých a dětí i tento rok," vysvětluje, proč vlastně akce vznikla, 
Monika Škanderová ze společnosti Celé Česko čte dětem. "Chceme motivovat dospělé, aby věnovali dětem svůj čas.  

   

60. Ladná Čeladná: dětské scény   
Moravskoslezský deník | 04.06.2016 | (hla) | 7 | Kultura / Z regionu | 0.56  

http://www.moravskoslezsky.denik.cz/   
Jednou z novinek letošního ročníku je zapojení do projektu Celé Česko čte dětem, v rámci něhož budou malým 

návštěvníkům předčítat například zpěvák Jan Unger ze skupiny Zrní a Albert Černý z Lake Malawi, herec Zdeněk Pavlíček 
z Divadla Pavlenka či Vlaďka Krakovková z Divadla loutek Ostrava.  

   

61. Týden čtení dětem zahájí v Ostravě zpěvák Albert Černý z kapely Lake Malawi   
moravskoslezsky.denik.cz | 26.05.2016 | Kultura | 0.56  

http://moravskoslezsky.denik.cz/kultura_region/tyden-cteni-detem-zahaji-v-ostrave-zpevak-albert-cern...   
Věříme, že silný hlas naší iniciativy doletí k tisícům dospělých a dětí i tento rok," vysvětluje, proč vlastně akce vznikla, 
Monika Škanderová ze společnosti Celé Česko čte dětem. "Chceme motivovat dospělé, aby věnovali dětem svůj čas.  

   

62. 2. ročník festivalu Ladná Čeladná posiluje program pro děti   
polar.cz | 31.05.2016 | PR článek | Frýdek-Místek/Celý MS kraj | 0.56  

http://www.polar.cz/zpravy/archiv/1/frydeckomistecko/frydek-mistek/clanek/11000004351-2-rocnik-festi...   
Jednou z novinek letošního ročníku je zapojení do projektu Celé Česko čte dětem, v rámci něhož budou malým 

návštěvníkům předčítat například zpěvák Jan Unger ze skupiny Zrní a Albert Černý z Lake Malawi, herec Zdeněk Pavlíček 
z Divadla Pavlenka či Vlaďka Krakovková z Divadla loutek Ostrava.  

   

63. Chystají čtenářské odpoledne   
Rakovnický deník | 28.05.2016 | (hob) | 3 | Rakovnicko - zpravodajství | 0.56  

http://www.rakovnicky.denik.cz   
června připravily pro děti i dospělé čtení z knížek v rámci akce Celé Česko čte dětem. Číst se bude od 15 hodin z nových i 

dobře známých knih, které knihovnice připravily. "Přijďte si také trochu zasoutěžit i zazpívat.  
   

64. ZPĚVÁK ČETL DĚTEM   
Týden u nás | 18.05.2016 | 1 | Titulní strana | 0.56  

http://www.vlp.cz/cz/vydavane-tituly/regionalni-deniky/denik-jizni-morava.html   
V rámci celostátní kampaně Celé Česko čte dětem. Přidal také několik písniček. Děti mu na oplátku přednesly básničky, 

které o něm napsaly. Akci pořádala školní družina z pracoviště boskovické základní školy na Slovákově ulici.  
   

65. Návrat modrých rých POHÁDEK   
Vlasta | 04.05.2016 | 5 | 0.56  

http://www.sanoma.cz/casopisy/vlasta.html   
Značka Nivea se připojila k projektu Celé Česko čte dětem a při této příležitosti vznikla nová kolekce pohádkových motivů 

známého krému. Ve vybraných prodejnách bude probíhat speciální akce a k nákupu krémů Nivea najdete přibalenou sadu 
magnetek s pohádkovými postavičkami.  

   

 

http://kromerizsky.denik.cz/zpravy_region/podivejte-se-herecka-eva-milackova-predcitala-v-holesove-nejen-detem-20160513.html
http://kromerizsky.denik.cz/
http://www.kvety.cz/
http://www.moravskoslezsky.denik.cz/
http://www.moravskoslezsky.denik.cz/
http://moravskoslezsky.denik.cz/kultura_region/tyden-cteni-detem-zahaji-v-ostrave-zpevak-albert-cerny-z-kapely-lake-malawi-20160526.html
http://www.polar.cz/zpravy/archiv/1/frydeckomistecko/frydek-mistek/clanek/11000004351-2-rocnik-festivalu-ladna-celadna-posiluje-program-pro-deti
http://www.rakovnicky.denik.cz/
http://www.vlp.cz/cz/vydavane-tituly/regionalni-deniky/denik-jizni-morava.html
http://www.sanoma.cz/casopisy/vlasta.html

