Závěrečná zpráva
o 9. Týdnu čtení dětem
v České republice
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9. Týden čtení dětem v České republice
Prostřednictvím tradičního Týdne čtení dětem v ČR jsme chtěli široké veřejnosti ukázat, že každodenní
čtení dítěti pro radost je nejúčinnější metodou výchovy člověka samostatně uvažujícího, člověka
kulturního, jenž postupuje eticky a který si v životě umí poradit rozumem, nikoli silou.

Záštity



Ministerstvo kultury ČR
Národní knihovna ČR

Anotace
Tradičně během týdne od 1. do 7. června
probíhaly po celé republice desítky akcí na
podporu předčítání dětem. Veřejná čtení
známých i místních osobností, literární večery,
semináře, výstavy, soutěže, atd., připomněly
rodičům, pedagogům, knihovníkům a jiným
dospělým z okolí dítěte, proč je důležité předčítat
dětem.

Slavnostní zahájení deváté edice Týdne čtení dětem v České republice proběhlo 3. 6. 2019 v Plzni.
„Chtěli jsme apelovat zejména na rodiče, aby neopouštěli přirozený rituál předčítání
dětem v rodinách, který zásadně ovlivňuje emoční rozvoj dítěte a jeho pozdější
čtenářskou gramotnost“, říká ředitelka Celé Česko čte dětem, Eva Katrušáková.
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Slavnostní zahájení 9. Týdne čtení dětem, kde se za přítomnosti dětí, pedagogů
a známých osobností četlo, hrálo i zpívalo, se konalo 3. června 2019 v industriálním
prostoru DEPO2015 v Plzni. Program moderoval herec a moderátor Jan Adámek, kterého děti
znají z televizní soutěže AZ kvíz junior.

Děti a účinkující čtou zahajovací báseň Jiřího Žáčka „Nemalujte čerta na zeď“.

Spisovatelka Marka Míková četla ze svých knížek Žvejkačky a Velryba Varvara.

Honza Adámek potrápil děti v kvízové soutěži, ale nakonec získaly odměnu všechny.
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Loutkoherečky divadla Damdam – Marka Míková a Hana Brančicová, zpěvačka Tereza Mašková
i hudební duo Vilém Dubnička a Zdeněk Lahoda, pod jejichž taktovkou se děti učily skládat písně,
nadchli všechny přítomné.
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Dobrovolníci rozdávali dětem knížky z nakladatelství Albatros, Mladá fronta a HOST, stejně jako
brožurky a záložky z Celé Česko čte dětem.

Loga Partnerů byla prezentována na roll-upu, v powerpointové smyčce, na plakátech a záložkách.
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Další akce v celé republice
Knihovny, základní a mateřské školy, mateřská centra, města, obce, ale i nemocnice, firmy a mnozí
další se od 1. do 7. června, ale také před tímto datem a během prvního poloviny června zapojili do
celostátního 9. Týdne čtení dětem.
Letos se zaregistrovalo více než 190 kulturních akcí. Ve školách, školkách, knihovnách, rodinných
centrech, kavárnách a jiných organizacích se programů zúčastnilo téměř dvanáct tisíc dětí a kolem
tří tisíc dospělých. 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 děti se zase mohly těšit na
workshop s malířkou a ilustrátorkou Martou Kósovou a četbu místní pověsti "O přestárlé kočce".
Zážitkové veřejné čtení bylo nachystáno pro děti v Nymburce v parku. Malí návštěvníci se střídali
v půlhodinových skupinách a četli jim 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. Týden čtení dětem zahájili v čtenářském koutku. Na úvodní akci
navazovaly další. Také ZŠ Bártlova v Horních Počernicích se zúčastnila projektu "Týdne čtení
dětem". Každý den celé 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 česká atletka Zuzana Hejnová,
olympijská medailistka a mistryně světa v běhu na 400 m. Dětem přečetla pohádku z knížky J. Š.
Kubína "Bílá kočička" a přivezla spoustu dárků. Přijela se svojí maminkou, která děti během četby
zapojovala do děje a zkoušela jejich pozornost.
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.

„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. Týden čtení dětem se snaží každoročně
burcovat rodiče a nejen je“, uvedla ředitelka Celé Česko čte dětem, Eva Katrušáková.

Dobrovolníci=medici četli dětem v nemocnici Motol.

MŠ U skřítků, Jihlava – četla maminka hasička.
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Knihovnice čte dětem v MŠ Blahoslavova v Ostravě.

Děti v MŠ Lešenská jako pohádkové postavičky.

ZŠ Valašské Klobouky – autorské čtení S. Sandras.

ZŠ Bártlova Horní Počernice – čtení na výletě.

Družina v Berouně na soutěži Alenka v Říši divů v lesoparku. Atletka Zuzana Hejnová v Jablonném v P.

Celý Kyjov četl se spisovatelem Jiřím Šanderou.

Děti v Dačicích hledaly pohádkovou babičku.
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V rámci 9. Týdne čtení dětem v ČR probíhaly různé akce po celé České republice.
1. Vedení měst předáválo knihy na Vítání občánků nebo pořádalo divadelní představení podle
pohádkových předloh.
2. Čtenářská setkání se známými lidmi z regionu (herci, spisovateli, sportovci, novináři,
cestovateli, ilustrátory, zpěváky), kteří četli úryvky z knih a poté odpovídají na dotazy mladých
posluchačů. Tato setkání se uskutečnila ve školách, školkách, knihovnách, klubovnách, dětských
hospicích, v nemocnicích, divadlech, muzeích, kulturních domech, ve fotoateliérech, v přírodě. Četli
také pracovníci různých institucí, zástupci policistů, hasičů nebo vojáků ve svých služebních
uniformách.
3. Setkání s autory a ilustrátory knih. Některá autorská setkání byla doprovázena inscenací
úryvku z knihy, kterou připravily děti, nebo s výstavou ilustrací knih daného autora.
4. Čtenářské hry a soutěže - soutěže ve znalostech o dané knize nebo spisovateli, literární rébusy a
křížovky.
5. Výstavy týkající se literatury – výstavy o vzniku knihy, výstavy starých knih prarodičů nebo
praprarodičů, fotografií spisovatelů apod.
6. Vzdělávací semináře pro rodiče, učitele či širokou veřejnost na téma blahodárného vlivu
pravidelného předčítání na vývoj dítěte.

Spisovatelka Saša Sandras v ZŠ Arménská v Brně.
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Medializace
Informace o 9. Týdnu čtení dětem v ČR, případně loga Partnerů byly uvedeny:
- na www.celeceskoctedetem.cz;
- na spřátelených webech o. p. s. Celé Česko čte dětem;
- v informačním newsletteru o. p. s. Celé Česko čte dětem, které jsme rozeslali na více než
3500 emailových adres před i po celostátní akci;
- v pořadu České televize – Události v kultuře.
- v regionálním tisku, v časopisech, na webových portálech, atd.
- na sociální síti Facebook; Instagram a Youtube
- v audiovizuální demo prezentaci mediálních partnerů na velkoplošné projekci v rámci
slavnostní inaugurace;
- na bannerech v prostorách DEPO2015 v Plzni;
- na plakátech a záložkách distribuovaných po celé České republice v počtu desítek tisíc kusů
v balíčcích propagačních materiálů s grafikou 9.TČD;
- články, informace (monitoring tisku do 3. 6.), tiskové zprávy, videodokumentace:
o FirstStyle magazine: Vítězka Superstar 2018 Tereza Mašková otevře devátý ročník Týdne
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

čtení dětem
Regionplzen.cz: Vítězka Superstar 2018 Tereza Mašková otevře v depu v pondělí Týden
čtení dětem
Turnov.cz: Týden čtení dětem
Klubknihomolu.cz: Nenechte si ujít
Novinky.cz-Středočeský kraj: Nymburk čte dětem pod secesní vodárnou
Novojičínskýdeník.cz: Dospělí budou číst dětem pohádky
Supermamy.cz-maminka.cz: Týden čtení dětem už od soboty
Facebook_Česká televize Jihozápad: Čtete dětem?
Facebook Celé Česko čte dětem_příspěvky: 14. 6., 4. 6., 13. 5.
www.celeceskoctedetem: Týden čtení dětem, Naše aktivity, Aktuality: 12. 4., 13. 5., 4. a
14. 6. a 17. 6.
Česká televize: Události v kultuře 3. 6. 2019 od 11:16 min.
Youtube Celé Česko čte dětem: Tereza Mašková … zahájili
Tiskové zprávy a plakáty

Rádi bychom velmi poděkovali všem PARTNERŮM za podporu 9.Týdne čtení dětem v ČR. Všechny
aktivity, které proběhly v rámci celého Týdne, přispěly k osvětě o důležitosti rituálu předčítání
v rodinách a potažmo ke zvýšení čtenářské gramotnosti.

Mgr. Eva Katrušáková
Ředitelka Celé Česko čte dětem, o. p. s.
GSM: +420 777 301 263
E-mail: katrusakova@ctemedetem.cz
www.celeceskoctedetem.cz
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