
Téměř 12 000 dětí se účastnilo devátého ročníku Týdne čtení dětem v České republice 

Tisková zpráva: Ostrava, 17. 6. 2019 

Počátek června patřil již devátému ročníku celostátního svátku dětí a literatury Týden čtení dětem 

v České republice. Letos byl zahájen slavnostní inaugurací v PLZNI. Více než 350 místních školáků 
čekal v pondělí 3. června 2019 pestrý kulturní program v dopoledních hodinách v prostoru Klempírny 

industriálního prostoru DEPO2015. V týdnu od 1. do 7. června se napříč republikou konalo necelých 

200 čtení pro děti a mládež, setkávání s autory, výstavy, besedy či jiné mezigenerační aktivity ve 
školách, školkách, knihovnách, kavárnách, v obcích a městech za účasti téměř dvanácti tisíc dětí a 

kolem tří tisíc dospělých. Cílem projektu je motivovat rodiče, aby svým ratolestem předčítali a sdíleli 

s nimi čas, prostor a emoce. 

„Ne vždy si uvědomujeme, jak negativní vliv na dětskou duši má přebytek virtuálních vjemů. Děti i mladí 
lidé, kteří tráví většinu volného času na počítači bez interakce s dospělým člověkem, zaměňují virtuální 
a mediální svět za ten skutečný. Chybí jim pak zdravý úsudek a mají potíže v navazování zdravých, 
dlouhodobých vztahů. Předčítání či čtení, povídání a trávení společných chvil v rodině či venku 
s kamarády je jedna z nejdůležitějších věcí v životě dětí“, říká ředitelka Celé Česko čte dětem, Eva 

Katrušáková. 

Inauguračním městem se letos stala Plzeň. Dětem z místních i okolních základních 

škol se představila mimo jiné výborná spisovatelka a loutkoherečka Marka Míková, divadlo Damdam, 

hudební duo Vilém Dubnička a Zdeněk Lahoda a hvězda dopoledne – superstar Tereza Mašková. 
Díky knižním darům z nakladatelství Albatros, Mladá fronta a HOST, odcházelo domů každé z více 
než 350 dětí s krásnou dětskou knížkou. 

Havířov, Nový Kostel, Mohelno, Ostrava, Praha, Lysá nad Labem, Heřmanův Městec, Beroun, Buchlovice, 
Dubňany, Vyškov, Plzeň, Zábřeh, Frýdek-Místek a další desítky měst a obcí po celé republice podpořily 
9. Týden čtení dětem.  

 
Například do školky Husova v Náměšti nad Oslavou přijeli herci ze souboru scénického čtení Listování 

s příběhem o popleteném kocourovi Šmodrchovi. Dačické holky a kluci se zase mohli těšit na 
workshop s malířkou a ilustrátorkou Martou Kósovou a četbu místní pověsti "O přestárlé kočce". 

Zážitkové veřejné předčítání bylo nachystáno pro malé i velké v nymburském parku. Návštěvníci se 

střídali v půlhodinových skupinách a předčítali divadelníci, herci, významné osobnosti Nymburka, hrálo 
se na kytaru a zpívalo. Mimo jiné se zapojila také některá zahraniční místa. "Čteme dětem" aneb Czech 

& Slovak Story Time je pravidelnou aktivitou Czech & Slovak School Bristol v místní knihovně St. 
George Library od roku 2014. ZŠ Bártlova v Horních Počernicích se zapojili tak, že každé 

dopoledne četli starší žáci mladším, žáci navzájem nebo rodiče malým posluchačům. Akce probíhaly 

venku, na školní zahradě nebo ve třídách v tzv. komunitním kruhu. Kluci a holky z pražské školičky 
v Lešenské ulici přišli do tříd oblečeni jako postavičky z pohádek. A například školku Studánku 

v Jablonném v Podještědí navštívila spolu se svojí maminkou česká atletka Zuzana Hejnová, 
olympijská medailistka a mistryně světa v běhu na 400 m. Dětem představila pohádku z knížky J. Š. 

Kubína "Bílá kočička" a přivezla spoustu dárků.  

Informační servis: 
www.celeceskoctedetem.cz, https://celeceskoctedetem.cz/tyden-cteni-detem/mapa-akci 

 
Kontakt:  
2media.cz s.r.o., Pařížská 13, Praha 1 
www.2media.cz, www.facebook.com/2media.cz 

Pod záštitou Ministerstva kultury ČR a Národní knihovny ČR 
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