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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..
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ZAPOJENÉ INSTITUCE, DOBROVOLNÍCI 

Do kampaně se každoročně zapojují školy, školky, knihovny, města,
obce, divadla, literární kavárny a jednotlivci. Základním stavebním
kamenem jsou desítky dobrovolníků, kteří ve svém volném čase
a nezištně pomáhají šířit myšlenku o důležitosti předčítání dětem.
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65 regionálních
koordinátorek

knihovnice, učitelky,

maminky na

mateřské a další

téměř 4.000 

organizací

školy a školky
knihovny

mateřská a rodinná centra
města a obce

divadla
literární kavárny

jednotlivci

300 dobrovolníků
čtou dětem v
nemocnicích
čtou dětem ve

školkách
pomáhají na akcích



NOVÉ ZAPOJENÍ DO KAMPANĚ

V roce 2019 se do celostátní kampaně Celé Česko čte dětem zapojily
další instituce, jednotlivci či společnosti. 
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164 nových institucí

75 nových dobrovolníků

XX nových partnerů

XXX knižních darů6 nových individuálních dárců

1 nový Partner
2 noví Partneři



9. TÝDEN ČTENÍ
DĚTEM V ČR

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

V týdnu od 1. do 7. června se napříč
republikou konalo téměř 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  nebo   venku  s  kamarády  je  jedna 
z nejdůležitějších věcí v životě dětí", říká
zakladatelka a ředitelka Celé Česko čte dětem,
Eva Katrušáková.
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Valašské Klobouky

Záboří

nad

Labem

Ostrava

Libhošť
Dačice



SLAVNOSTNÍ INAUGURACE

 Devátá edice Týdne čtení dětem byla zahájena slavnostní inaugurací 
v PLZNI. Více než 350 místních školáků čekal v pondělí 3. června 2019
pestrý kulturní program v prostoru Klempírny industriálního prostoru
DEPO2015. Celostátání týden čtení, besed, výstav, her, soutěží, dětí 
a literatury započal mimo jiné také tradiční společnou recitací básně
Jiřího Žáčka "Nemalujte čerta na zeď".

PROGRAM

Pod moderátorskou taktovkou herce Honzy Adámka ze svých knížek
četla výborná spisovatelka a loutkoherečka Marka Míková, vystoupilo
divadlo Damdam, hudební duo Vilém Dubnička a Zdeněk Lahoda 
a hvězda dopoledne – zpěvačka Tereza Mašková. Díky knižním darům
z nakladatelství Albatros, Mladá fronta a HOST odcházeli malí
návštěvníci domů s krásnou dětskou knížkou. 
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Marka Míková, Honza Adámek a děti
čtou zahajovací báseň

Divadlo Damdam

Zpěvačka Tereza Mašková

Hudební duo Dubnička a Lahoda

Děti s krásnými knižními dárky



BIBLIOTERAPEUTICKÉ  WORKSHOPY  SE
SBÍRKOU  POVÍDEK  PRO  ŽÁKY  Z  2. STUPNĚ  ZŠ 

Svoboda, přátelství, moudrost či odvaha a jiná témata byla obsažena v celkem

sedmi povídkách ve sbírce, která vznikla v  rámci pilotáže

projektu „Biblioterapeutické workshopy se sbírkou povídek pro žáky 2. stupně
ZŠ“. Projekt vznikl ve spolupráci Celé Česko čte dětem  a  Místního akčního

plánu Frýdek-Místek II, v rámci jeho aktivit zaměřených na podporu čtenářské

a dalších gramotností v předškolním i základním vzdělávání.

PROGRAM

Pilotního projektu netradičních workshopů se od ledna do října 2019

účastnily tři základní školy ve Frýdku-Místku. Sedmáci, osmáci nebo deváťáci

měli možnost v  rámci cyklu osmi workshopů vyslechnout vybranou čtenou

povídku a poté pracovat pod vedením zkušených lektorů s  daným tématem.

Biblioterapie je metoda psychoterapie, která využívá léčebné a podpůrné

účinky četby a slouží také k rozvoji lidské osobnosti.
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4. ZŠ

ZŠ1.

11. ZŠ



ČTENÁŘSKÉ  DÍLNY  PRO  VÍCELETÁ  GYMNÁZIA

Čtenářské dílny se sbírkou povídek cílily na mladého člověka, který se potýká 

s mnoha problémy dnešní doby (šikana, závislost na internetu, netolerance,

agrese, konzumní společnost, …). Cílem bylo studentům ukázat, že každý člověk

se narodil jako dobrý a každý touží po bezpečí a lásce. A jak říká český

jazykovědec profesor Jiří Trávníček: „Nebojme se konfliktů, neboť právě jejich

prostřednictvím si tvoříme hodnotové hranice našeho světa“.

PROGRAM

V průběhu března až června 2019 jsme uspořádali společně s odborníky 

8 čtenářských dílen  na čtyřech víceletých gymnáziích v Moravskoslezském

kraji. V  rámci  dílen  byla  zpracovávána  palčivá  témata,  kterým  je  mládež 

v dnešní době vystavována, a o kterých se ale zároveň bojí mluvit. Každé dílny 

se zúčastnilo cca 30  studentů a vyučující. Studenti dostali zdarma sbírku

povídek a učitelé obdrželi balíček pracovních listů  pro pedagogy. Tyto

materiály obohatí didaktickou databázi vzdělávacích institucí, budou mj.

inspirací pro pedagogické pracovníky při přípravě vyučovacích nebo

třídnických hodin. 
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Gymnázium

Hrabůvka

Gymnázium Třinec

Gymnázium Ostrava

Gymnázium

Český Těšín



SOUHRN DÍLEN A WORKSHOPŮ
Statistika realizace čtenářských dílen a biblioterapeutických
workshopů ve spolupráci s MAS Pobeskydí a Moravskoslezským
krajem.
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400 ŽÁKŮ A STUDENTŮ
Celkem se projektů zúčastnilo 200 žáků 2.

stupně ZŠ a 200 studentů  gymnázií. 

7 ŠKOL

Zapojily se tři základní školy a čtyři
víceletá gymnázia.

500  KUSŮ SBÍREK POVÍDEK

V rámci projektů jsme rozdali celkem 500
sbírek povídek.

Český jazykovědec profesor Jiří Trávníček, který napsal předmluvu
ke sbírce povídek renomovaných autorů, říká:  „Nebojme se konfliktů,

neboť právě jejich prostřednictvím si tvoříme hodnotové hranice
našeho světa“.



BABIČKA A DĚDEČEK DO ŠKOLKY

 Úspěšný třígenerační projekt spojuje a navzájem ovlivňuje rodiče, děti
i seniory již od roku 2012.  Pohádková babička nebo dědeček docházeli
číst do školek a zároveň rozdávali malým posluchačům krátké čtení na
doma. Podařilo se nám v rodinách buď upevnit již zavedený nebo zavést
nově rituál předčítání dětem, nejen před spaním. 

50 PŘEDČÍTAJÍCÍCH SENIORŮ
V celkem 10-ti mateřských školách jsme pilotně pomohli rozjet projekt
a dalších 35 školek připravilo mezigenerační setkávání s pomocí našeho
manuálu. 300 dětí tak potěšilo celkem 50 babiček a dědečků v rámci
podpory partnerů NIVEA a Globus lepší svět, ale další  stovky dětí 
a seniorů si užívali čtení a společný čas po celé republice. 
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VELETRHY, FESTIVALY, KONCERTY...

Více než 75.000 osvětových a vzdělávacích materiálů  s tématikou
důležitosti předčítání dětem jsme rozdali na knižních veletrzích,
kulturních, rodinných či dobročinných festivalech, hudebních
koncertech a dalších kulturních akcích. 
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5 měst
Praha, Ostrava,

Třebíč, Český

Těšín, Čeladná

8 kulturních akcí

koncert zpěvačky ZAZ

Ostravský knižní festival

Český Bestseller

Svět knihy Praha

Ladná Čeladná

Zpátky v čase

Den otevřených dveří: Finidr

Advent plný křídlení

76.300
návštěvníků



Ladná Čeladná

Svět knihy Praha

Zpěvačka ZAZ, Praha

Zpátky v čase, Třebíč

Advent plný křídlení,
Ostrava

4.000
Knižní festival Ostrava

9.000

3.000

3.000

5.000

51.000



PŘEDNÁŠKY, SEMINÁŘE, SBÍRKY...

Důležitou částí osvětové kampaně Celé Česko čte dětem jsou přednášky
a semináře pro rodiče, učitele, odborníky i laickou veřejnost. Současně
s přednáškami jsou vždy připravena divadelní představení pro děti.
Velkou část osvěty realizujeme prostřednictvím projektu Sbírky knih
do nemocnic. Soukromí i firemní dárci věnují dětským pacientům
knížky, které jim zpříjemňují pobyt na lůžku.   K darům na čtení
přidáváme osvětové materiály a záložky do knih.
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771 knížek

Rozděleno do 21 nemocnic v

ČR, Dětského centra

Domeček a Mobilního

hospicu Ondrášek.

10 přednášek 

a seminářů

Vzdělávacích 

a světových akcí se

zúčastnilo více než
500 posluchačů.

3.500 
rozdaných

osvětových
materiálů



Nemocnice Vsetín

Dětské centrum
Domeček

Nemocnice Děčín

Divadélko 
v ZŠ
Vendryně

Přednáška pro rodiče



ANNUAL GENERAL MEETING 2019 
OF EU READ

Eva Katrušáková se 23. - 25. 9. 2019 zúčastnila v belgickém Bruselu
setkání organizací, které jsou sdruženy v konsorciu EURead. Sdružení
tvoří početnou síť zaměřenou na podporu  čtení a gramotnosti v celé
Evropě. Konference nesla název: Get Europe reading again – Campaigns
and Programs.

EVROPSKÁ KAMPAŇ "EUROPE READS"

Výsledkem aktivní činnosti EU Read je kampaň s názvem Europe Reads, která

byla zahájena v listopadu 2018 prostřednictvím podpisových knih kolujících

napříč Evropou.  Celé Česko čte dětem  se připojilo ke kampani 30. 7. 2019

podpisem ministra školství a mládeže ČR Roberta Plagy. Podporu vyjádřili také:

starostka města Český Těšín Gabriela Hřebáčková, senátor Jiří Cieńciała 

a náměstek hejtmana pro Moravskoslezský kraj  Stanislav Folwarczný.
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Robert Plaga

Stanislav Folwarczný
a Eva Katrušáková

Eva Katrušáková 
a Gabriela Hřebačková

Kniha podpisů EU Reads



MEDIALIZACE

Hlavní mediální partner Česká televize odvysílala 40x TV spot Konstrasty,

který vidělo 1 924 201 diváků 15+ a 64 752 diváků ve věku 4-14 let. Rozhovory

s ředitelkou Evou Katrušákovou a další články o našich projektech vyšly 

v tištěných i internetových médiích, např. Deník, Region Plzeňsko, Hutník,

Zpravodaj rady FM, Vyškovské noviny, atd.  Půlroční velká obrazová reklama

byla součástí šesti tištěných a tří internetových titulů vydavatelství Business

Media CZ. 
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Česká televize

Téměř 2.000 diváků
vidělo TV spot

Kontrasty.

Bussines Media CZ

Více než 400.000 čtenářů
tištěných magazínů a více než

400.000 čtenářů
internetových portálů. 

Sociální sítě

Více než 7.000 tisíc

fanoušků máme

celkem na Facebooku,

Instagramu a YouTube.





TÝM CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM 2019
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Mgr. Eva Katrušáková,
ředitelka

 Ing.  Pavlína Worková,
ekonomická referentka

Ing. Barbora Staňková,
kulturní referentka

Mgr. Kateřina Turoňová,
kulturní referentka

Monika Škanderová,  
manažerka kulturních projektů



SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADA 2019

Členové správní a dozorčí rady Celé Česko čte dětem, o. p. s. 
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Mgr. Marta Kmeť,
předsedkyně 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

Mgr. Alena Hasáková, 
členka správní rady

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



ČESTNÁ RADA 2019

Členové čestné rady Celé Česko čte dětem, o. p. s. 
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Bc. Věra Racková,  
tisková mluvčí

Dr. Michal Horáček, 
spisovatel, esejista, novinář,

textař, básník, producent,
antropolog

Mgr. Alena Ježková, Ph.D.,
novinářka a spisovatelka

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.,
psycholog

Prof. PhDr. Josef Jařab, CSc.
amerikanista, literární

historik a teoretik

Ing. Jan Mühlfeit, Ph.D., 
stratég, kouč a mentor

Mgr. Michal Viewegh, 
spisovatel a publicista



ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Základní údaje o neziskové organizaci Celé Česko čte dětem, o. p. s. 

1. Název

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM, o. p. s. 

2. Právní forma

Obecně prospěšná společnost

3. Sídlo

Janáčkova 10/1426, 702 00 Ostrava

4. IČ

277 67 612
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5. Centrální bankovní účet

ČSOB, 204135054/0300

6. Předsedkyně správní rady

Mgr. Marta Kmeť

7. Statutární zástupce a zakladatelka

Mgr. Eva Katrušáková

4. Datum vzniku, datum založení,  zahájení činnosti

10. 5. 2006














