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Závěrečná zpráva  
o 11. Týdnu čtení dětem  

v České republice 
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11. 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 
 Zlínský kraj 
 Město Luhačovice 

 

  

Anotace 

Letos opět ve výjimečném termínu od 4. do 10. října 

probíhaly po celé republice desítky akcí na podporu 

předčítání dětem. Četly se knihy, pořádaly se semináře, 

výstavy, soutěže, atd., které připomněly rodičům, 

pedagogům, knihovníkům a jiným dospělým z okolí dítěte, 

proč je důležité předčítat dětem.  

 

Slavnostní zahájení jedenáctého ročníku  Týdne čtení 

dětem v České republice proběhlo 4. října 2021 

v Luhačovicích za finanční podpory Ministerstva kultury,  

Zlínského kraje a podpory města Luhačovice. 

 

 

 

 

 „Čtení dětem přináší jen a jen výhody. Předčítání rozvíjí představivost, paměť i kritické 
myšlení, které je v dnešní době tak důležité. Čtení a předčítání je jako křižovatka 
s nepřeberným množstvím cest plných dobrodružství, po kterých se díky nám, rodičům, naše 
dítko vydává do dospělosti," říká Eva Katrušáková, ředitelka společnosti. 
 

 

 

 



3 

 

Slavnostní zahájení 11. Týdne čtení dětem, kde se za přítomnosti dětí, pedagogů a známých 
osobností četlo, hrálo i zpívalo, přivedlo do kulturního domu ELEKTRA zpěvačku KACZI, spisovatelku 
PETRU DVOŘÁKOVOU, herce MIROSLAVA ETZLERA a ROBERTA JAŠKÓWA a také scénický 
projekt LISTOVÁNÍ. Průvodcem programem pro děti z místních základních škol byl náš dvorní 
moderátor - herec  LUKÁŠ HEJLÍK.  Na inauguraci opět zazněla  píseň Budu jejich ochráncem, 
která právě v říjnu slaví své první narozeniny, stále se moc líbí a má velké úspěchy na našem YouTube 
kanálu s více než 1 milionem zhlédnutí. 

 

Fotogalerie ze slavnostní inaugurace 

 
 

           
Moderátor Lukáš Hejlík, který provázel celým programem pro oba dva stupně základních škol. 

 

          

 

           
 

 

Hosté, účinkující a děti čtou zahajovací báseň Jiřího Žáčka – Nemalujte čerta na zeď. 

 

 

 

https://youtu.be/RSKWUBrHyy4
https://www.youtube.com/channel/UC_beKfosPCEcj4YYKKj_qpw/videos
https://www.youtube.com/channel/UC_beKfosPCEcj4YYKKj_qpw/videos
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Jedním z hostů byla spisovatelka Petra Dvořáková, která dětem přečetla ukázky ze svých knih Flouk a 

Líla a Každý má svou lajnu. Děti pak její podepsané knihy mohly vyhrát v soutěži.  

 

 

           
 

Svým nezaměnitelným projevem četl ze svých oblíbených knih herec Miroslav Etzler. 

 

             
 

Zpěvačka Kaczi s námi spolupracovala už při nahrávání písně Budu jejich ochráncem.  

Její vystoupení nadchlo i luhačovické publikum.  
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Že to umí nejen na divadle, ale i s dětmi, dokázal herec Robert Jašków. 

 

 

            
 

            
 

 

Projekt Listování už je tradiční součástí naší slavnostní inaugurace. Výběr témat pro scénické čtení 

přizpůsobujeme věku návštěvníků.  
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Nechyběly ani soutěže pro děti. Letos mohli šťastlivci vyhrát kromě knih i dárky od společnosti 

AMAZON. 
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Šťastné, spokojené, usmívající se publikum je to nejlepší ocenění nejen pro účinkující, ale také pro 

organizátory akce. 

 

                    
 

          
 

Naše hostesky rozdávaly dětem knihy z nakladatelství Albatros, Jota, Grada a společnosti 

Knihcentrum, stejně jako brožurky a záložky z Celé Česko čte dětem.  

 

 

https://www.albatrosmedia.cz/?gclid=Cj0KCQjw6cHoBRDdARIsADiTTzaiG8ApW_CrQdCBf8OPRdrILC8s7X7tKt_E5Kz-TsWpwWQggSASyRoaAhiLEALw_wcB
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Účinkující, tým CČČD a vzácní hosté. 

 

 

        
 

 

 
 

 

Loga Partnerů byla prezentována na roll-upu, v powerpointové smyčce, na plakátech a záložkách. 

  



9 

 

 

Další akce v celé republice 
 

Letos se oficiálně přihlásilo do 11. Týdne čtení dětem 149 organizací napříč celou republikou a 
zapojeno bylo 11 503 dětí. Desítky škol podpořily 11. Týden čtení dětem bez registrace. Kvůli nejisté 
situaci si organizátoři pomáhali tak,  že dětem předčítali  zaměstnanci institucí (ředitelé, učitelé, 
kuchařky, školník, nebo si žáci četli navzájem).  Starší školáci chodili předčítat mladším.  
Takto se četlo například ve Dvoře Králové nad Labem, Nezamyslicích, Klenovicích na Hané, 
Pardubicích, Kopřivnici – Lubině a dalším. 
 
Z těch nejzajímavějších akcí bychom rádi zmínili tyto: 
 
Čtení v lípě. Zpívající lípa patří mezi nejmohutnější a nejstarší stromy České republiky. Tento majestátní 
památný strom se nachází v obci Telecí na Vysočině a v rámci Týdne čtení dětem se přímo v dutině 
této lípy četl příběh právě o této zpívající lípě. 
 
V Havířově na základní umělecké škole připravili online akce -  herecké scénky, audio pohádky, 
pohádkovou pantomimu nebo talk show. Všechny akce bylo možno zhlédnout na jejich FB stránkách. 
 
I v Německu se v rámci týdne čtení četlo českým dětem žijícím v zahraničí. Na české škole KuBiK  
u Frankfurtu nad Mohanem předčítají pravidelně dětem česky.  A co zvolili tentokrát? Samozřejmě 
klasiku - pohádky z českých večerníčků. Největší úspěch slavil Krteček a jeho dobrodružství, která jsou 
dobře známá i v Německu.  
 
Škola Jaroslava Ježka pro zrakově postižené v Praze pořádala celostátní soutěž - Braillský klíč, což je 
soutěž ve čtení Braillova písma. Soutěž ve čtení je určena pro žáky s těžkým zrakovým postižením ze 
speciálních i běžných škol. 
 
V Kadani na Základní škole Rudolfa Koblice četli z indiánské knihy. Příběh o tom, jak chytrá indiánská 
babička přesvědčila pyšného náčelníka, že je ještě někdo mnohem mocnější než on. Četlo se z knihy 
staré sto let, příběh, který je starý možná tisíc let. Děti se nadchly, knihu fantasticky přijaly a na závěr 
skvělé předvedly pravý indiánský válečný pokřik. Howgh. 
 
V Ostravě se přidali k Týdnu čtení tak, že do knihobudky na Černé louce přidali nové knihy a vybídli 
všechny rodiče, aby přivedly děti. Ty se tak mohly nejen podívat na nové knihy, ale také vyzkoušet 
dětské hřiště.  
 
V obci Prace na Brněnsku je slavný památník Mohyla Míru. I tam často pořádají akce pro děti  
a zapojili se i k nám. V rámci Týdne čtení představili pohádku O Mohyláčkovi a cínovém vojáčkovi a při 
té příležitosti také zahájili výstavu cínových vojáčků s názvem Armáda do kapsy. 
 
Nově otevřená knihovna v obci Jindřichov nabízí různorodé využití zrekonstruovaných prostor bývalé 
základní školy, jednou z akcí byl poprvé i Týden čtení dětem a v rámci něj i předčítání dětem - letos  
v uniformách složek, které měly děti za úkol také rozeznat. Četl tak hasič, policista, nebo myslivec. 
Z přečtených pohádek a příběhů měly děti následně vypracovat odpovědi na otázky kvízu.  
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Děti četli dětem, starší mladším, spolužáci kamarádům a všude bylo hodně knih a legrace.  

 

 

         

 

V památníku Mohyla Míru představili pohádku o Mohyláčkovi a cínovém vojáčkovi. Spolu se čtením 

připravili výstavu cínových vojáčků Armáda do kapsy.  
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V CS School Bristol se těšili hojné účasti ve čtenářském klubu. 

 

                 
 

Někde se čtou pohádky a pak si ručně vyrobí postavičky a jinde se čte před spinkáním.  
 

 

       
                               
 
Čtení v lípě. Zpívající lípa patří mezi nejmohutnější a nejstarší stromy České republiky. Tento majestátní 

památný strom se nachází v obci Telecí na Vysočině a v rámci Týdne čtení dětem se přímo v dutině 

této lípy četl příběh o této zpívající lípě. 
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V Jindřichově letos předčítaly dětem uniformované složky. Děti měli rozeznat,  která uniforma komu 
patří.  

 

 

 

Medializace 
 

Informace o 11. 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 

- v pořadech České televize – Dobré ráno, Studio 6, Zprávy 

- v regionálním tisku, v časopisech, na webových portálech, atd.  

- na sociální síti Facebook; Instagram a Youtube 

- v audiovizuální demo prezentaci  

- na bannerech v prostorách kulturního domu Elektra v Luhačovicích 

- na plakátech a záložkách distribuovaných po celé České republice, v balíčcích propagačních 

materiálů s grafikou 11.TČD; 

 

Články, informace, tiskové zprávy, videodokumentace:  

 https://www.kamsdetmi.com/article.html?tyden-cteni-detem-pojd-budu-ti-cist-=1&id=2299 

 https://2market.cz/pojd-budu-ti-cist/  

 https://life4you.cz/kultura/pojd-budu-ti-cist-startuje-dalsi-rocnik-tydne-cteni-detem/  

 https://all4fun.cz/knihy/pojd-budu-ti-cist/  

 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2005019656340523&id=4076162227475

49, https://www.facebook.com/all4funcz/posts/145442014463221  

 https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10324452510-udalosti-v-regionech-plus-

brno/321281381951004-udalosti-v-regionech-plus#t=8m19s  

 https://www.mujrozhlas.cz/hlavni-zpravy/zpravodajsky-souhrn-nejdulezitejsich-udalosti-dne-

566?t=445 

 https://hipsterka.cz/pojd-budu-ti-cist-startuje-dalsi-rocnik-tydne-cteni-detem/ 

https://www.kamsdetmi.com/article.html?tyden-cteni-detem-pojd-budu-ti-cist-=1&id=2299
https://2market.cz/pojd-budu-ti-cist/
https://life4you.cz/kultura/pojd-budu-ti-cist-startuje-dalsi-rocnik-tydne-cteni-detem/
https://all4fun.cz/knihy/pojd-budu-ti-cist/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2005019656340523&id=407616222747549
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2005019656340523&id=407616222747549
https://www.facebook.com/all4funcz/posts/145442014463221
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10324452510-udalosti-v-regionech-plus-brno/321281381951004-udalosti-v-regionech-plus#t=8m19s
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10324452510-udalosti-v-regionech-plus-brno/321281381951004-udalosti-v-regionech-plus#t=8m19s
https://www.mujrozhlas.cz/hlavni-zpravy/zpravodajsky-souhrn-nejdulezitejsich-udalosti-dne-566?t=445
https://www.mujrozhlas.cz/hlavni-zpravy/zpravodajsky-souhrn-nejdulezitejsich-udalosti-dne-566?t=445
https://hipsterka.cz/pojd-budu-ti-cist-startuje-dalsi-rocnik-tydne-cteni-detem/
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 https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10265744641-zpravicky/221411000161005 

 https://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/etzler-hejlik-i-zpevacka-kaczi-v-luhacovicich-cetli-detem-

20211006.html 

 https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/221411010101007#t=0m35s, 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/221411010101007#t=71m40s, 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/221411010101007#t=98m00s 

 https://zlin.rozhlas.cz/program#/2021-10-7: 

https://program.rozhlas.cz/zaznamy#/zlin/24/2021-10-07  

 https://cesky.radio.cz/magazin-pro-ceske-skoly-v-zahranici-40-8730674 

 https://www.ceskyrajdetem.cz/dre-cs/76114-cele-cesko-cte-detem-kravare.html 

 https://www.praha5.cz/cele-cesko-cte-detem-praha-5-neni-vyjimkou/ 

 

 

           

 

 
Rádi bychom velmi poděkovali všem PARTNERŮM za podporu 11. 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 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10265744641-zpravicky/221411000161005
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https://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/etzler-hejlik-i-zpevacka-kaczi-v-luhacovicich-cetli-detem-20211006.html
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