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SUK – Čteme všichni           
Marta Staníková           

 
     Dětská čtenářská anketa SUK – Čteme všichni vznikla na počest teoretika dětské literatury 
Františka Václava Suka. Již třináct let směřují vyplněné anketní lístky dětí z Čech a Moravy do 
Sukovy studijní knihovny pro mládež v Praze.  
 
      Abychom se mohli v sále Boženy Němcové v Památníku národního písemnictví dozvědět, které 
tituly se nejvíce líbily malým čtenářům, knihovnicím a pedagogům, musely Mgr. Ivana Hutařová 
společně s Mgr. Annou Kabzanovou letos vyhodnotit přes 4 000 hlasovacích lístků! 
 
      Každý rok navštíví při příležitosti vyhlášení výsledků této ankety Prahu mnoho dětí z různých 
koutů naší republiky. Jak vidí tuto akci tři dívenky ze Dvora Králové nad Labem, které byly 
vylosovány a místo školního vyučování jely s knihovnicemi do našeho hlavního města? 
 
      Jeden den v Praze aneb Suk 2005 
 
      Sukova studijní knihovna pro mládež v Praze vyhlásila jako každý rok anketu o nejlepší knihu 
pro děti vydanou v roce 2005. Naše knihovna Slavoj se ankety pravidelně zúčastňuje také, a tak 
mají i dvorské děti možnost ovlivnit její výsledky. Ze slosovaných anketních lístků vzešlo šest 
výherců, jejichž odměnou byl jednodenní zájezd do Prahy, kde v Památníku národního písemnictví 
probíhalo ve středu 5. dubna 2006 vyhlášení výsledků. 
 
      Do našeho hlavního města jsme nakonec odjeli společně se dvěma knihovnicemi pouze čtyři. 
Do Strahovského kláštera, kde je Památník národního písemnictví, jsme se vydaly přes Palácové 
zahrady Pražského hradu. V Památníku se vyhlašování výsledků ujali mladí moderátoři z Dětské 
tiskové agentury. Na úvod nám děti z dramatického kroužku liberecké knihovny zahrály představení 
na motivy Kytice Karla Jaromíra Erbena a hned poté se přešlo k předávání cen spisovatelům, 
ilustrátorům a nakladatelům vítězných knížek. 
 
      Cenu učitelů za přínos k rozvoji dětského čtenářství obdržely knížky: Neotesánek od Ivony 
Březinové, Staré pověsti české a moravské od Aleny Ježkové, Opera nás baví autorek Jiřiny 
Markové a Anny Novotné, Příšeři a příšerky Pavla Šruta a encyklopedie Jiřího Žáčka s ilustracemi 
Jiřího Fixla Já a můj svět. 
 
      Knihovníci dali nejvíce hlasů těmto titulům: To nejlepší z večerníčků, Na svatého Dyndy od 
Jiřího Žáčka a Staré pověsti české a moravské Aleny Ježkové. 
 
      A cena dětí? Na prvním místě v žebříčku oblíbenosti se umístila knížka J. K. Rowlingové Harry 
Potter a princ dvojí krve. Druhé místo patří Včelím medvídkům od jara do zimy od Jiřího Kahouna a 
následují Letopisy Narnie: Lev, čarodějnice a skříň od C. S. Lewise. 
 
      Po předání certifikátů začala autogramiáda, a tak jsme si domů přivezly podpisy Jiřího Žáčka, 
Ivony Březinové, Aleny Ježkové, Renáty Fučíkové, Jiřího Votruby, Galiny Miklínové a dalších 
významných osobností působících v literárním světě. 
 
      Po skončení celé akce v Památníku národního písemnictví jsme se vydaly k chrámu sv. Víta, 
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prošly jsme přes Karlův most do Klementina a poobědvaly v Městské knihovně v Praze. Zde jsme 
zjistily, že mají studnu vědění o něco větší, než má naše knihovna Slavoj. Po obědě jsme okukovaly 
na Staroměstském náměstí velikonoční trhy a potom už jsme nastoupily do metra, které nás 
dovezlo na Černý most a zamířily jsme zpátky domů. Výlet se nám moc líbil a už v autobuse jsme 
plánovaly jak to udělat, abychom mohly jet příští rok znova. 
 
      Martina Tomášková, Veronika Pavlasová, Iveta Fléglová 
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