TISKOVÁ ZPRÁVA
Praha – 10. června 2013

Děti čtou pro pražskou zoo
Zoo Praha, stejně jako celá řada míst na území naší republiky, byla silně poškozena
povodněmi. Podle předběžných odhadů škody dosahují zhruba 100 milionů korun. Finanční
rezervy zoologické zahrady na pokrytí škod zdaleka nestačí. Na obnovu Zoo Praha přispívají
i děti zapojené do projektu Čtení pomáhá. Dohromady by pro Zoo měly načíst 100 tisíc korun.
Celá spodní část zoologické zahrady byla těžce poškozena a zvířata musela být dočasně přemístěna
jinam. Zasažen byl mimo jiné i Pavilon goril. Jeho obyvatelé zatím čekají v povodňové věži. Usilovně
se snažíme připravit zázemí a venkovní výběh tak, aby rodina nemusela čelit dalšímu stresu a riziku
přesunu a mohla zůstat v Praze. Alternativou stále zůstává i přesun do ZOO Dvůr Králové, kde
zůstanou. Jakákoli finanční pomoc nás nesmírně těší a jsme za ni vděční. Prostředky z darů veřejnosti
využijeme na obnovu zoo a vybudování nového domova pro gorily v bezpečné horní části zoo,“ říká
ředitel pražské zoo Miroslav Bobek.
Mladí čtenáři ze všech koutů České republiky pomocí kreditů získaných za četbu knih pomáhají získat
cílovou částku 100 tisíc korun, která zoologické zahradě pomůže s obnovou zničených prostor. Do
projektu Čtení pomáhá je nyní zapojeno přes 134 tisíc dětí.
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***
Projekt Čtení pomáhá podporuje čtenářství a zároveň umožňuje dětem a mládeži podílet se na
charitativní činnosti. Děti jsou k četbě motivovány finanční odměnou 50 korun, kterou však nezískávají
pro sebe, ale věnují ji na charitu. Každý rok se tak různým nadacím rozdělí až 10 miliónů korun.
O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodují právě dětští čtenáři. Každý z čtenářů, který se zaregistruje na
webových stránkách projektu, přečte některou z doporučených knih a správně zodpoví kontrolní
otázky k dané knize, získává kredit 50 korun. Ten pak věnuje na některou z nabízených konkrétních
charitativních akcí. Charity navrhují oslovené dobročinné organizace a partneři projektu. Knihy
zařazené do projektu byly vybírány v celorepublikové anketě o nejlepší dětskou knihu. V odborné
porotě, která knihy navrhovala, byly osobnosti, jako je Zdeněk Svěrák, Marek Eben, Alena Ježková,
Jiří Dědeček a Martin Roman. Další knihy na seznam postupně přibývají. Jedním z ambasadorů Čtení
pomáhá je Vojtěch Dyk. Iniciátorem a donátorem projektu je Martin Roman.
Webové stránky projektu: www.ctenipomaha.cz
Facebook: http://www.facebook.com/ctenipomaha
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