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O KAMPANI
Celé Česko čte dětem® je celostátní osvětová a mediální kampaň
na podporu emočního zdraví dětí. Jde o návrat ke krásnému
rituálu předčítání a sdílení času rodiče a dítěte.

POSLÁNÍ
Posláním obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem®
je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby
v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro
rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť
a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi
rodičem a dítětem. My neříkáme "Jdi a čti si!", ale "Pojď, budu ti
číst". Stačí 20 minut denně. Každý den.

Vážené dámy, vážení pánové,
jménem správní rady společnosti Celé Česko čte dětem, o. p. s. Vám předkládám
výroční zprávu s hospodářskými výsledky roku 2018.
Kampaň Celé Česko čte dětem® se od samého začátku snaží ovlivňovat dnešní
i budoucí generace v oblasti výchovy ke čtenářství. Je to kampaň ojedinělá, její
aktivity jsou zaměřeny na dospělou populaci a směřují k rodině jako k jádru
nejranějších návyků, mezi které patří i společné čtení, zatímco většina projektů
a kampaní v ČR týkajících se podpory čtenářství se zaměřuje hlavně na podporu čtení
dětmi samými.
V „osmičkovém“ roce se konalo opět mnoho zajímavých akcí a mediálních počinů.
Dovolte, abych v úvodu zmínila pouze některé. Konal se např. již 8. Týden čtení
dětem v rámci projektu Visegrád čte dětem, který se rozšířil i za hranice České
republiky. Celý projekt byl spolufinancován z grantu Mezinárodního visegrádského
fondu. Díky tomu se v Praze, ale i v jednotlivých zemích Visegrádské čtyřky, sešli
představitelé Česka, Maďarska, Polska a Slovenska. Za hranice České republiky se
rozšířily aktivity Kampaně i v rámci česko-polského přeshraničního projektu „Emoce
bez hranic“ spolufinancovaného z Fondu mikroprojektů programu INTERREG VA
Česká republika – Polsko. Do dalšího ročníku, v pořadí již osmého, vstoupil velmi
sympatický projekt „Babička a dědeček do školky“. Šťastné tváře nejstarší a nejmladší
generace na fotografiích z jednotlivých mateřských škol jsou jasným důkazem toho,
že předčítání má smysl a obohacuje malé i velké. A o to přece nám všem jde –
podporujme tedy společně rozvoj nejmladší generace, rozvíjejme její komunikační
dovednosti, učme ji čtení s porozuměním, vychovávejme empatické, tolerantní
a vzdělané jedince.
Jménem společnosti Celé Česko čte dětem®, bych ráda poděkovala všem
partnerům, institucím i soukromým osobám, které poskytly obecně prospěšné
společnosti záštitu. Děkuji také donátorům, dobrovolníkům, regionálním
koordinátorům a dalším spolupracovníkům za podporu, přízeň a nezištnou pomoc
při naplňování základních myšlenek kampaně.
Mgr. Marta Kmeť v. r.
předsedkyně správní rady společnosti

Celé Česko čte dětem, o. p. s.
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VISEGRÁD ČTE DĚTEM
Projekt trvající od 1. 10. 2017 do 31. 8. 2018 vyvrcholil v ČR
8. Týdnem čtení dětem, který byl zahájen mezinárodní
slavnostní inaugurací v Praze. Partnerské země se online
propojily také na Visegrádském čtení s Petrem Bende v Ostravě.

TÝDNY ČTENÍ SE KONALY VE VŠECH ZEMÍCH V4
Cílem bylo zvýšit povědomí o prospěšnosti předčítání dětem
v partnerských zemích V4 - v Česku, Polsku, Maďarsku a na
Slovensku. Hlavními partnery projektu byly Visegrádské fondy
a NIVEA pod záštitou Ministerstva kultury a Národní knihovny ČR.
Projekt byl spolufinancován vládami České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska, a to
prostřednictvím Visegrádských grantů z Mezinárodního visegrádského fondu. Posláním
fondu je podporovat myšlenky pro udržitelnost regionální spolupráce ve střední Evropě.
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MEZINÁRODNÍ
INAUGURACE V PRAZE
28. května 2018 symbolicky otevřela 8. Týden čtení dětem v ČR
a Týdny čtení v zemích Visegrádu slavnostní inaugurace v hotelu
Ambassador Zlatá Husa v Praze.

ZÁSTUPCI ALIANCE V4 ZAHÁJILI
ČTENÍM V RODNÝCH JAZYCÍCH
Zástupci partnerských organizací zemí Visegradské čtyřky
pozdravili ve svém rodném jazyce zaplněný sál dětí i dospělých
a přečetli úryvek z knihy Kluk a pes od spisovatelky Ivony
Březinové. Emocionálně silným okamžikem byl společný přednes
zahajovací básně v podání mezinárodních delegací, účinkujících
a dětí v národních krojích jednotlivých zemí. V atraktivním
programu moderovaném Martinem Dejdarem se na jevišti
vystřídali Gabriela a Petr Koukalovi, herci scénického souboru
LiStOVáNí, hudební skupina MIRAI a další hosté.

PETER GOMBOS (HU), VIERA
KUČEROVÁ(SLO), IRENA KOŹMINSKÁ (PL), EVA
KATRUŠÁKOVÁ (CZ)

GABRIELA
KOUKALOVÁ

MIRAI

LISTOVÁNÍ
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VISEGRÁDSKÉ ČTENÍ
S PETREM BENDE
5. června 2018 přivítalo zpěváka v Knihcentru - Domě knihy
v Ostravě více než 100 dětí z ostravských základních škol.

Během programu došlo k online propojení s podobnými akcemi
ve Varšavě, v Bratislavě a v Budapešti. Děti čtyř zemí si navzájem
zamávaly a pozdravily se. Známý zpěvák Petr Bende dětem
zazpíval, přečetl úryvek z knížky "Příběhy deseti ponožek"
a odpovídal na všetečné otázky. Každé dítě si domů odnášelo
nejen kulturní zážitek, ale také krásnou knížku z nakladatelství
Albatros nebo Mladá fronta.
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NAPŘÍČ REPUBLIKOU

V ČR proběhlo více než 200
pozoruhodných akcí, kterých se
zúčastnilo přes 12 000 dětí společně

s dospělými.
Celostátní svátek dětí a literatury
probíhá vždy první týden v červnu.
Do oslav se zapojují školy, školky,
knihovny, mateřská centra, literární
kavárny, široká veřejnost, města
a další instituce.

PARDUBICE

OSTRAVAVÍTKOVICE

POSTŘIHOV

BEROUN-ZÁVODÍ

HLINSKO
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ATELIÉR TVŮRČÍHO PSANÍ
Ambasadorkou projektu v březnu 2018 byla spisovatelka
ALENA JEŽKOVÁ.
První ročník platformy pro autorskou tvorbu dětí a mládeže se
konal v Ostravě ve Světě techniky. Z více než 100 zájemců
z celé republiky bylo vybráno 10 žáků druhého stupně
základních škol a víceletých gymnázií. Dvoudenní workshop
vedla renomovaná spisovatelka knih pro děti a mládež Alena
Ježková. Ambasadorka, která má již dlouholeté zkušenosti
s výukou tvůrčího psaní, vytvořila obsahovou náplň workshopu,
který byl rozdělen do několika bloků. Pro žáky připravila řadu
průpravných cvičení směřujících k hledání vlastní tvůrčí cesty,
sdílela své zkušenosti, vedla s nimi dialog a poskytla jim zpětnou
vazbu. Na závěr vznikl sborník literárních prací účastníků Ateliéru.

SPISOVATELKA ALENA JEŽKOVÁ
SE SVÝMI SVĚŘENCI
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9. 5. 2018 JSME SPUSTILI NOVÝ TV
A VIDEO SPOT "KONTRASTY"
Spot vznikl díky finanční podpoře Generálního partnera SMS
finance a spolupráci Celé Česko čte dětem® s reklamní
agenturou Leemon Concept.

CO SI ODNESOU DO ŽIVOTA
NAŠE DĚTI? JE TO NA NÁS
„Rád dělám smysluplné věci a toto je záležitost, která představuje
problém. Problém dětského posluchače a dětí, které už dnes
nenaslouchají, ale odezírají – z počítačů, mobilů a tak dále, a žijí si
tak vlastní, izolovaný život. Za dvacet minut se dá proflákat
významná část života, ale za stejnou dobu si můžete namalovat
obrázek, vést zajímavý dialog nebo přečíst hezkou
povídku,“ vysvětluje podporu čtení dětem herec Viktor Preiss.

Z NATÁČENÍ TV SPOTU

Z NATÁČENÍ TV SPOTU
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ZHLÉDNUTÍ SPOTU

V roce 2018 vidělo nový
spot 3 280 304 diváků
v České televizi v rámci
charitativního vysílání
zdarma.
Děkujeme!
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EMOCE BEZ HRANIC
Od 1. 11. 2017 do 30. 11. 2018 jsme realizovali mezinárodní českopolský přeshraniční projekt spolu s organizací "Biblioteka Miejska
w Cieszynie".
Česko-polský projekt byl zaměřen zejména na mládež, která se
potýká s mnoha problémy dnešní doby (šikana, závislost na
internetu, netolerance... ). Mezi výstupy projektu patří kniha
povídek a cyklus biblioterapeutických workshopů pro děti
a mládež (biblioterapie = léčba/terapie knihou). Na české straně
proběhly 25. a 26. 9. 2018 Biblioterapeutické workshopy
v kavárně Avion a 9. 10. 2018 společný česko-polský program Propagace knihy Leguán a jiné povídky v KaSS Střelnice
v Českém Těšíně.
Projekt Emoce bez hranic (reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0001287) je realizován
z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Fondu mikroprojektů
Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński v rámci Programu Interreg V-A Česká
republika – Polsko 2014 - 2020.
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LITERÁRNÍ KAVÁRNA
AVION HOSTILA DĚTI
25. a 26. září 2018 nachystaly obě organizace workshopy pro
žáky 2. stupně základních škol z Těšínského Slezska po obou
stranách hranice.

CO JE TO BIBLIOTERAPIE?
Herci Těšínského divadla Zdeněk Klusák a Petr Sutorý poutavě
vtáhli mladé posluchače do děje povídky Petry Soukupové
„Leguán“ v literární kavárně Avion. Po čtení pak žáci besedovali se
zkušenými psycholožkami na téma jinakosti. Biblioterapie je
metoda psychoterapie, která využívá léčebné a podpůrné účinky
četby a slouží také k rozvoji lidské osobnosti. A jak říká český
jazykovědec profesor Jiří Trávníček: „Nebojme se konfliktů, neboť
právě jejich prostřednictvím si tvoříme hodnotové hranice našeho
světa“.

PETR SUTORÝ A ZDENĚK KLUSÁK
herci Těšínského divadla

DĚTI SE SBÍRKOU POVÍDEK
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SPOLEČNÝ ČESKOPOLSKÝ PROGRAM
Projekt "Emoce bez hranic" vyvrcholil partnerskou akcí pro děti
z obou břehů slezské řeky Olše 9. října 2018 v kulturním
středisku KaSS Střelnice v Českém Těšíně.

JERONÝM KLIMEŠ MLUVIL
OTEVŘENĚ K VÍCE NEŽ 160 DĚTEM
Literatura a hudba otvírají lidem jiný rozměr vnímání, a proto také
účastníkům v úvodu zazpívala známá pop-soulová zpěvačka
Noemi Macura. V režii herců Tomasze Klaptocze z polské scény
Těšínského divadla a Petra Sutorého ze scény české proběhlo
čtení tentokrát povídky spisovatelky Aleny Ježkové „Ruce
houslisty“. O emocích a hodnotách, které jsou životním
kompasem mladých lidí z obou republik, otevřeně diskutoval
s dětmi známý český psycholog PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, PhD.

TOMASZ KLAPTOCZ
A PETR SUTORÝ

NOEMI
MACURA

POLSKÉ A ČESKÉ DĚTI
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BABIČKA A DĚDEČEK DO
ŠKOLKY
Vlajkový projekt propojuje tři generace - děti, rodiče a seniory.

"14 nových
pilotních
školek, 420
dětí, 70
seniorů"

Od října 2017 do ledna
2018 senioři navštěvovali celkem
9 mateřských škol v Praze, Žďáru
nad Sázavou, Frýdku-Místku,
Českých Budějovicích a v Kyjově.
Díky finanční podpoře
společnosti Penny Market se
vždy jeden týden v měsíci těšily
děti na pohádkové babičky
a dědečky.

Společné chvíle při čtení
s babičkou nebo dědečkem
přináší malým i velkým radost
a potěšení. Snažíme se
projektem ovlivňovat i rodiče
a podpořit kontinuitu či zavedení
rituálu předčítání v rodinách tam,
kde magický rituál chybí.

Nadace Jistota Komerční banky
spolufinancovala po dvou
školkách v Ostravě
a v Bohumíně a jednu ve
Slezském Hrádku. Čtyřměsíční
předčítání v závěru roku 2018
završilo společné setkání
a předání dárků. Na každého
seniora čekal poukaz k nákupu
knížky a malí posluchači měli
radost z barevných náramků,
magnetek a knižních záložek.

22

VELETRHY, FESTIVALY,
OSVĚTA - VÍCE NEŽ 65 000
DOSPĚLÝCH A DĚTÍ
Ostravský knižní veletrh
Svět knihy Praha
Ladná Čeladná
Advent plný křídlení v Ostravě
TEDx Třinec
Přednášky pro rodiče
Osvětu o zásadním vlivu
předčítání na emoční zdraví
dětí a jejich celkový rozvoj
realizuje Celé Česko čte
dětem® také prostřednictvím
prezentačního stánku
a doprovodných akcí na
knižních veletrzích, hudebních,
rodinných či dobročinných
festivalech. V roce 2018 jsme
rozdali osvětové letáky,
plakáty či záložky do knížek
mezi stovky tisíc účastníků
kulturních podniků po celé
republice.

Přednáškové a řečnické aktivity
ředitelky Mgr. Evy Katrušákové
na společenských setkáních,
workshopech a talk-shows pro
rodiče, odbornou či laickou
veřejnost patří každoročně
mezi důležité osvětové
činnosti organizace.

LADNÁ ČELADNÁ

SVĚT KNIHY PRAHA

TEDx TŘINEC
ADVENT PLNÝ KŘÍDLENÍ

OSTRAVSKÝ KNIŽNÍ VELETRH
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MEDIALIZACE
Česká televize
Facebook
YouTube
Instagram
Tištěná média
Česká televize je hlavním
mediálním partnerem Celé
Česko čte dětem® od roku
2009. V roce 2018 odvysílala
během 28 dní celkem 101 krát
dva druhy TV spotů
"Kontrasty". Nejčtenější deník
Blesk v rámci svého
charitativního projektu "Blesk
Srdce pro vás" zveřejnil celkem
pět celostránkových
reklamních článků o Celé
Česko čte dětem® v měsíci
říjnu 2018.
Na kanále YouTube přibylo 11
nových videí z naší činnosti. Na
Facebooku máme téměř
7.000 fanoušků.

Další články a rozhovory
o projektech naší obecně
prospěšné společnosti si mohli
čtenáři přečíst například
v Karvinském deníku,
Hostivickém měsíčníku, Głosu,
Hutníku, Informatoriu
mateřských škol, Znojemských
listech a na portálech IDnes,
Tyden.cz, Info.cz, Blesk.cz,
e-kamarad.cz, atd.
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NOVÉ ZAPOJENÍ DO
KAMPANĚ
148 nově registrovaných
institucí
35 nových dobrovolníků
205 dárků z knižních sbírek
25 nových individuálních
dárců
Nově se zapojilo do celostátní
kampaně Celé Česko čte
dětem® 148 škol, školek,
knihoven, dětských
a mateřských center, literárních
kaváren, obcí a měst.
Přibylo nám 35 dobrovolníků,
kteří chodí číst dětem do
nemocnic, pomáhají nám na
různých akcích nebo jako
regionální koordinátoři.

Děkujeme dárcům dětských
knížek, které přinesli
návštěvníci Ostravského
knižního veletrhu. S radostí
jsme 205 knih věnovali do
nemocnic v Praze a v Ostravě.
Poděkování patří také 25
novým individuálním dárcům.

TÝM CELÉ ČESKO
ČTE DĚTEM
2018

MONIKA PAVLÍNA
ŠKANDEROVÁ WORKOVÁ
manažerka kulturních ekonomická referentka
projektů

BARBORA
STAŇKOVÁ
kulturní referentka

EVA
KATRUŠÁKOVÁ

IVETA
KLUZOVÁ

ředitelka

koordinátorka
kulturních projektů
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Sídlo:

Janáčkova 10/1426, 702 00 Ostrava

IČ:

277 67 612

Centrální bankovní účet:

ČSOB, 204135054/0300

Předsedkyně správní rady:

Mgr. Marta Kmeť

Statutární zástupce:

Mgr. Eva Katrušáková

Datum vzniku:
Datum založení:
Zahájení obecně prospěšné činnosti:
Zakladatelka:

10. 5. 2006
10. 5. 2006
10. 5. 2006

Mgr. Eva Katrušáková

DĚKUJEME PARTNERŮM

Správní a dozorčí rada
Mgr. Marta Kmeť,
předsedkyně správní rady

Mgr. Alena Hasáková,
členka správní rady

Mgr. Alicja Kellerberg Klimeš, LL. M.,
členka správní rady

Mgr. Ivana Slováčková,
předsedkyně dozorčí rady

prof. Ing. Renáta Hótová, Dr.,
členka dozorčí rady

prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, PhD.
člen dozorčí rady

Čestná rada

Bc. Věra Racková

Dr. Michal Horáček
Prof. PhDr. Josef Jařab, CSc.

Mgr. Alena Ježková, Ph.D.

Ing. Jan Mühlfeit

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.

Mgr. Michal Viewegh

Dozorčí rada zasedala dne 13. 6. 2018, dohlížela na výkon
působnosti správní rady a činnost ředitelky a sledovala
uskutečňování činnosti společnosti v roce 2017 a 2018.
Dozorčí rada v roce 2017, 2018 pracovala ve složení:
Mgr. Ivana Slováčková
prof. Ing. Renáta Hótová, Dr.
prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, PhD.
Dozorčí rada společnosti Celé Česko čte dětem, o. p. s., přijala na
svém setkání konaném dne 13. 6. 2018 v kanceláři společnosti na
ulici Odboje 118/3 v Českém Těšíně jednohlasně usnesení tohoto
znění:
Dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku za rok 2017
a nemá k ní žádné připomínky a výhrady.
Předsedkyně dozorčí rady oznámila, že další zasedání se bude
konat v roce 2019, na které budou členové dozorčí rady
pozvání písemnou pozvánkou.

Mgr. Ivana Slováčková v. r.
předsedkyně dozorčí rady
Celé Česko čte dětem, o. p. s.

