
TISKOVÁ ZPRÁVA                                                                             9. 2020 

Mirai Navrátil, Richard Krajčo, David Stypka, Eva Dřízgová a další interpreti společně 

nazpívají písničku na podporu čtení dětem 

Organizace Celé Česko čte dětem připravuje v rámci letošního jubilejního 10. Týdne čtení dětem 

oslavnou pohádkovou písničku, která už brzy rozezní celé Česko. Pochází z pera textaře, skladatele a 

baviče Jiřího Krhuta a 14. září ji v ostravském studiu Českého rozhlasu a v nahrávacím studiu v Praze 

nazpívají přední čeští interpreti jako David Stypka, Mirai Navrátil, Petr Bende, Eva Dřízgová, 

Hana Fialová či Richard Krajčo. 

„Text písně Budu jejich ochránce ležel asi deset let v šuplíku Jiřího Krhuta, čekal na vhodný čas a ten 

právě přišel. Vtipná slova, chytlavá hudba a především skvělí interpreti. Pevně věřím, že si písničku oblíbí 

nejen děti", říká Eva Katrušáková, zakladatelka  Celé Česko čte dětem. 

Podle jejích slov vznikne z nahrávky nejen píseň, ale také videospot. Natočí ho známý pražský režisér 

Petr Němeček. „S panem Němečkem jsme již v minulosti dva televizní spoty natočili,“ dodává Eva 

Katrušáková. Oslavnou skladbu, ve které zazní hlasy interpretů s osobním vztahem 

k Moravskoslezskému kraji, doplní také hlásky 26 dětí ze skvělého karvinského dětského sboru 

Permoník. Zpestřením bude účast sportovních ikon Moravskoslezkého kraje, fotbalisty Milana Baroše 

a hokejisty Rostislava Olesze. 

 

„Myšlenka projektu se mi velmi líbí, už jen proto, že mi maminka od narození četla a zpívala. Pro Celé 

Česko čte dětem jsem napsal text písně, ve kterém jsem záměrně popletl různé pohádky a příběhy. 

Mám radost, že se k tomuto hudebnímu projektu přidali i kolegové z branže jako Richard Krajčo, 

Mirai Navrátil, David Stypka, Štěpán Kozub, Petr Bende, Patricia Janečková, Eva Dřízgová, 

Hana Fialová, Kaczi, a ze sportovců fotbalista Milan Baroš a hokejista Rosťa Olesz. Podle jmen 

interpretů lze navíc usoudit, že jsme na tento počin využili umělecko-sportovní potenciál našeho 

severomoravského regionu," usmívá se Jiří Krhut, autor hudby a textu.  

 

Jeden z protagonistů, zpěvák David Stypka, shrnuje: "Kampaně a aktivity téhle party sleduji už mnoho 

let a vždycky jsem je považoval za bohulibé a skrz naskrz milé počínání. Koneckonců jsem si to dnes a 

denně ověřoval i na vlastních dětech. Dětská fantazie je nádherný ryzí drahokam, ale oproti drahokamu 

má jednu velkou nevýhodu – je tuze křehká. Pokud bude ale celé Česko číst dětem, není se čeho bát!"  

Slavnostní premiéra videoklipu k nové písni společnosti Celé Česko čte dětem proběhne 1. října na 

inauguraci 10. Týdne čtení dětem. Tradiční akce se letos uskuteční první týden v říjnu, namísto 

původně plánovaného jarního termínu. Po deseti letech se celostátní svátek dětí a literatury vrací na 

místo, kde probíhal první ročník – do Českého Těšína.  

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM 

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.  
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