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Projekt „Místní akční plán II v ORP Třinec“ 

 
Zápis z 9. jednání dne 5.9.2019 od 14:00 – 17:00 hod. 

 

PRACOVNÍ SKUPINA PRO ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI 
A K ROZVOJI POTENCIÁLU KAŽDÉHO ŽÁKA 

 

 

místo konání: Velký sál knihovny Třinec 

 

účastníci jednání: viz prezenční listina 

 

Program setkání: 

1) Příprava festivalu Čtefest, prezentace festivalu: 

První ročník Čtenářského Festivalu Třinec – zkráceně ČteFesT  
ČteFesT je spojením několika světů - škol, knihoven a především čtenářů.  
 
Ten má za cíl na vše výše zmíněné upozornit, poukázat na důležitost čtení a do centra všeho 
dění a pozornosti postavit čtenáře a spolu s ním oslavit to, že je.  
 
ČteFesT se uskuteční od neděle 19. dubna do soboty 25. dubna 2020. Program slavnostně 

zahájíme hudebně-literárním představením Pišlíci, které originálním způsobem převádí text 

do čtené, zhudebněné i vizuální podoby. Knihu napsal Filip Rychlebský, Třinci přislíbil, 

že ji bude číst známý herec Ivan Trojan a doprovodí ho například Milan Cais z Tatabojs, Beata 

Hlavenková nebo Petr Ostrouchov. Během týdne bude program rozdělený do dvou částí. 

V dopoledních hodinách bude probíhat na školách a bude zaměřený na děti od mateřské školy 

až po druhý stupeň ZŠ. Odpolední program bude věnovaný veřejnosti a čtení ukáže v širší 

perspektivě skrze happeningy, autorská čtení místních spisovatelů, výstavy ilustrací nebo 

akcentem na žánrovou literaturu pro mladé. Na závěr chystáme konferenci pro pedagogy 

a knihovníky, kteří budou mít možnost se nejen setkat na jednom místě a vzájemně se propojit, 

ale také budou mít možnost inspirovat se a odvézt si z Třince nové způsoby a metody, 

jak v lidech podporovat a rozvíjet lásku ke čtení.  

 

Očekáváme, že ČteFesT navštíví během prvního ročníku 3 000 návštěvníků, mezi kterými 

budou především děti, mladí lidé a rodiny s dětmi. Z odborné veřejnosti to budou pedagogové 

a knihovníci z celé České republiky.  

Dopolední programy pro děti a žáky budou hrazeny z projektu MAP. Vzhledem k finanční 

náročnosti jsou oslovováni další sponzoři. 

Termín dalšího setkání: 

24.9.2019 od 15:30, ZŠ Koperníkova 

 

Zapisovatel: 

Mgr. Tomáš Otisk 


