Tisková zpráva
„Suk – čteme všichni“ - 23. ročník celostátní soutěže o nejúspěšnější dětskou knihu
v roce 2015. Hlavním organizátorem akce bylo Národní pedagogické muzeum a
knihovna J. A. Komenského v Praze.
Ve středu 6. dubna 2016 proběhlo v Památníku národního písemnictví na
Strahově vyhlášení výsledků 23. ročníku celostátní soutěže „Suk – čteme všichni“,
ankety o nejoblíbenější knihu pro děti a mládež vydanou v roce 2015.
Do ankety se zapojilo téměř dva tisíce mladých čtenářů. Ceny byly předány za přítomnosti
spisovatelů, ilustrátorů a zástupců dětských čtenářů z celé republiky. Zároveň byly uděleny
Ceny učitelů za přínos k rozvoji dětského čtenářství, Ceny knihovníků a Cena Noci
s Andersenem. Na závěr se uskutečnila velká autogramiáda oceněných tvůrců českých knih
pro děti.
Akci „Suk – čteme všichni“ pořádalo Národní pedagogické muzeum a knihovna
J. A. Komenského ve spolupráci s Klubem dětských knihoven. Tato akce je jedinou
celostátní anketou, která reflektuje novinky v oblasti literatury pro děti a mládež.
Výsledky ankety:
CENA DĚTÍ:
1. místo: Jeff Kinney : Deník malého poseroutky 9 : Výlet za všechny peníze (CooBoo)
2. místo: Jan Lebeda : Medovníček detektivem / ilustrovala Zdeňka Študlarová (Brána)
3. místo: Rick Riordan : Bohové Olympu. Krev polobohů (Fragment)
CENA KNIHOVNÍKŮ KLUBU DĚTSKÝCH KNIHOVEN SKIP:
1. místo: Miloš Kratochvíl : Zajatci stříbrného slunce / ilustrovala Iku Dekune (Triton)
2. místo: Jiří Černý, Jana Jůzlová : Světoví Češi / ilustroval Jiří Fixl (Mladá fronta)
3. místo: Olga Černá : Klárka a 11 babiček / ilustrovala Alžběta Skálová (Baobab)
CENA UČITELŮ ZA PŘÍNOS K ROZVOJI DĚTSKÉHO ČTENÁŘSTVÍ
(uděluje porota učitelů bez rozlišení pořadí):
*
*
*
*
*

Olga Černá : Klárka a 11 babiček / ilustrovala Alžběta Skálová (Baobab)
Jiří Dvořák : Havětník / ilustrovala Daniela Olejníková (Baobab)
Renáta Fučíková : Praha v srdci (Práh)
Ivana Peroutková : Kristián a kocour Teo / ilustrovala Barbora Kyšková (Albatros)
Klára Smolíková : H.U.S. (Hus úplně světovej) / ilustroval Lukáš Fibrich (Kalich)

