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Čtyři z pěti mladých českých čtenářů by si p řáli pod strome čkem najít knížku! 

Nejnov ější pr ůzkum projektu Čtení pomáhá ukázal, že české d ěti knížky nejen rády čtou, ale 
také dostávají. Knížku jako dárek uvítá 95 procent malých čtená řů, téměř 80 procent z nich si 
alespo ň jednu knihu p řeje dostat i k letošním Vánoc ům. Mezi hity letošních Vánoc budou podle 
knihkupc ů patřit Doktor Proktor od Joa Nesbøho, Všichni sloni v o rchestru od Miloše 
Macourka či šestidílná série Podzemí. U samotných d ětí pak vedou populární ságy Hunger 
Games a Hra o tr ůny nebo Deník malého poseroutky. 

Aktuální průzkum Čtení pomáhá, kterého se zúčastnilo přes 5,5 tisíc dětí, ukázal, že kniha je 
u mladých čtenářů oblíbeným dárkem, a to bez ohledu na pohlaví a věk. Pěknou knížku ocení 
92 procent oslovených chlapců a 96 procent dívek. Výjimkou nebudou ani letošní Vánoce. Alespoň 
jednu knížku by si pod stromečkem určitě přálo najít 79 procent oslovených mladých čtenářů. 
  
Ne všichni se ale dočkají. Průzkum Čtení pomáhá ukázal, že knížku pod stromečkem pravidelně 
nachází jen polovina malých čtenářů. „Rodiče či prarodiče se občas bojí dětem knížku koupit, aby je 
špatným výběrem od čtení spíše neodradili, obzvlášť pokud nejsou na pravidelné čtení zvyklé. 
Rodičům dětí-nečtenářů bych proto doporučil nahlédnout do knihovniček kamarádů jejich ratolestí 
a zkusit nějaký osvědčený, lehce stravitelný titul,“ říká Martin Valášek, učitel českého jazyka 
a zástupce ředitele PORG, a dodává: „Mezi našimi mladšími žáky jsou populární především série 
Hunger Games, Hra o trůny nebo Harry Potter. Třinácti či čtrnáctileté děti je už navíc mohou zkoušet 
číst v anglickém originále. Velmi oblíbený je mezi žáky také Deník malého poseroutky.“  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
 
                  Zdroj: Čtení pomáhá 

 
 
Boduje česká i zahrani ční literatura 
 
Loňské Vánoce podle knižního řetězce Neoluxor patřily již zmiňované sérii Deník malého poseroutky 
(Jeff Kinney) a oblíbenému severskému autorovi Joovi Nesbømu a jeho pomatenému vynálezci 
doktoru Proktorovi. Příběhy obou autorů by se měly stát tahákem i letos. Mezi vánoční hity budou 
podle knihkupců patřit také osvědčení čeští autoři: „České knížky tradičně patří mezi oblíbené vánoční 
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dárky. V loňském roce byl velký zájem o publikaci Ladislava Špačka Dědečku, vyprávěj. Letošními hity 
by se mohly stát knížky Všichni sloni v orchestru od Miloše Macourka a Dětem od Zdeňka Svěráka 
a Jaroslava Uhlíře,“ říká Zuzana Turňová, tisková mluvčí knihkupectví Neoluxor. „Zajímavým tipem pro 
děti je také knížka Dobrý nápad aneb Jak to vidí naše děti, která určitě zaujme i nejednoho rodiče,“ 
doplňuje Zuzana Turňová. Osobní tipy na knížky pod stromeček má také Martin Valášek z PORGu: 
„Menším čtenářům by se mohla líbit krásně ilustrovaná knížka Všichni sloni v orchestru, pro starší děti 
bych doporučoval moderní komiksové zpracování Kafkova Zámku.“  
 
Tabulka váno čních knižních hit ů pro d ěti 
 

2012 2013 (očekávání) 

Dědečku, vyprávěj - L. Špaček Dětem - Z. Svěrák, J. Uhlíř 

Deník malého poseroutky, 1. až 6. díl - J. Kinney Doktor Proktor a velká loupež zlata - Jo Nesbø 

Doktor Proktor a prdicí prášek - Jo Nesbø Podzemí 6  - Poslední cesta do podzemí  - R. Gordon, B. Williams 

Inheritance (4. díl) - Ch. Paolini Příšerné dějiny smrti - C. Gifford 

Malý princ - A. de Saint-Exupéry Všichni sloni v orchestru - M. Macourek 
 
Zdroj: Neoluxor 

*** 
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  
 
KONTAKT pro další informace:  
Tereza Kůželová, AMI Communications, 724 545 011, tereza.kuzelova@amic.cz  
 
 
 


