
 

 

 
Tisková zpráva 
Praha, 18. srpna 2021 
 
Jedno z deseti českých dětí nepřečte za rok žádnou knihu. 
Začíná 12. ročník festivalu Děti, čtete? 
 
Ojedinělý český literárně-dramatický festival Děti, čtete? se už podvanácté 
zaměřuje na dětské (ne)čtení. Na téma, které není cizí moudrým rodičům ani 
zasvěceným odborníkům, upozorňuje v několika desítkách literárních dílen, 
autorských čtení, besed se spisovateli a básníky i výtvarných workshopech 
nebo divadle. Festival je od loňského covidového roku rozprostřen od září 
do prosince na mnoha místech nejen v Praze, ale po celé republice. 
 
Historie festivalu Děti, čtete? sahá do roku 2010. Ve snaze zprostředkovat 
dospělým a dětem společný zážitek ze čtení jako nečekaného dobrodružství, 
kdy se spolu můžeme s knihou v ruce dostat i tam, kde žijí Divočiny, se ve 
Strahovském klášteře konal vlastně multimediální event. Připomněl dětem i všem, 
co jim čtou, že u nás nepřetržitě vznikají kvalitní a inspirativní dětské knížky. Malí 
nakladatelé tu v sále Boženy Němcové upozornili na svou vypiplanou produkci, 
o níž nikdo pořádně nevěděl, a ze sbírkových fondů Památníku národního 
písemnictví se vystavily ty nejkrásnější tituly, které u nás v 90. letech minulého 
století vyšly. Tak vznikl nejdříve dvoudenní, poté víkendový a od roku 2020 
dokonce čtyřměsíční festival plný akcí pro všechny dětské čtenáře 
a čtenářky a jejich rodiče. 
 
„Přestože letos proběhne už 12. ročník, festival Děti, čtete? se nikdy nerozrostl do 
obřích rozměrů a zůstává spíše komorní, rodinnou událostí. Ale stejně jako se 
rozrůstají místa konání, rozšiřuje se i okruh návštěvníků, protože už nemusí za 
literaturou a uměním pro děti jezdit do Prahy, ale mají možnost se zúčastnit 
mnoha workshopů a besed ve svých městech,“ říká nakladatelka Ivana 
Pecháčková, zakladatelka festivalu.  
 
Aktuální 12. ročník slavnostně zahájí v úterý 14. září ve Werichově vile 
na Kampě Ivana Pecháčková společně s ambasadorkou a herečkou Lenkou 
Zahradnickou a dalšími organizátory. Zahájení bude spojeno se třemi dílnami 
a loutkovým představením Malý Pán. Jako každý rok, i letos festival Děti, 
čtete? svým programem čerpá z výběru nezávislých odborníků na dětskou 
literaturu v katalogu Nejlepší knihy dětem, vydávaného SČKN a IBBY. V něm 
najdeme přehled 30–35 těch nejlepších knížek, které u nás za uplynulý rok vyšly. 
Tituly z minulých ročníků katalogu budou v prodeji ve stánku knihkupectví 
2veverky po celý první den festivalu na zahradě Werichovy vily. 
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Mimořádné prodloužení festivalu umožnilo produkčnímu týmu do programu 
zařadit většinu titulů umístěných v katalogu Nejlepší knihy dětem za období 
2019/2020. Díky tomu se ve spřátelených institucích můžou děti a rodiče těšit 
například na Olgu Stehlíkovou a její knihu Kařut a Řabach, oblíbené básníky 
Petra Borkovce a Radka Malého, Miladu Rezkovou s knihou To je metro, 
čéče!, divadlo v podání přátel Buchet a loutek, ale také na ilustrátorky Štěpánku 
Jislovou či Nikolu Logosovou. Nebude chybět ani tradiční putovní výstava 
ilustrací a knih z katalogu Nejlepší knihy dětem, jejíž první zastávkou je 
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje. 
 
Kompletní program včetně přehledu zapojených institucí najdete na nově 
vytvořené webové stránce www.detictete.cz s ilustracemi Petry Josefíny 
Stibitzové z knihy Petra Borkovce s názvem Věci, které ztrácíme. Všechny 
akce (kromě těch, které jsou určené celým třídám mateřských a základních škol) 
jsou přístupné zdarma, je pouze potřeba si pořídit rezervaci přes portál Goout.cz. 
 
Festival Děti, čtete? pořádá spolek Knižní stezka k dětem ve spolupráci 
s nakladatelstvím Meander. 
 
Kontakt pro média: 
Jakub Pavlovský, jakub@meander.cz, tel. 777 007 830. 
 
www.detictete.cz 


