
3. tisková zpráva projektu 
 
Akce na podporu knihkupectví a čtení KNIHY MAJÍ ZELENOU se bude konat už za 22 dní.  
 
Dnešním dnem startuje outdoorová kampaň k akci KNIHY MAJÍ ZELENOU. Čtenáře láká do oblíbených 
knihkupectví a je zaměřena na jejich podporu, podporu knihkupců a čtení vůbec. Odměnou za návštěvu jim 
bude 15 % sleva na tištěné knihy v den konání akce (23. dubna) a setkání s mnoha zajímavými spisovateli po 
celé republice (výběr níže). 
Organizátor - Svaz českých knihkupců a nakladatelů - vyzývá všechny knihkupce, nakladatele a autory, kteří 
ještě nejsou zapojeni do akce KNIHY MAJÍ ZELENOU, aby se přidali a své akce nahlásili. Budou zařazeni na 
seznam akcí na speciálních webových stránkách www.knihymajizelenou.cz a dostane se jim další podpory ze 
strany Svazu. 
 
„Číst je jako jíst, knihy jsou potrava ducha. Kupují se v konzumu zvaném knihkupectví,“ říká Jiří Dědeček 
(předseda Českého centra Mezinárodního PEN klubu).  
Jan Němec, spisovatel a předseda Asociace spisovatelů, dodává: „Knihkupci jsou živnostníci, takže jim člověk 
nejvíc pomáhá tak, že si kupuje, co prodávají. Vše, co pomůže knižnímu trhu jako takovému, pomůže i jim. 
Mohlo by to být například další snížení sazby DPH na knihy, programy, které učí děti číst, nebo kampaně, jako 
je tato. Čtenář je z hlediska knihkupce na prvním místě. A nejen z hlediska knihkupce: slovenský spisovatel 
Pavel Vilikovský říká velmi přesně, že jedinou skutečností knihy je čtenář.“  
„15 % slevy, to je náš dárek čtenářům. Jsou to ostatně oni, díky jejichž přízni se náš obor navzdory 
dlouhodobému navyšování DPH a nedostatečné podpoře ze strany státu, navzdory poměrně malé jazykové 
oblasti, udržel nad vodou. Naši čtenáři si svátek knih zaslouží,“ doplňuje za Svaz českých knihkupců a 
nakladatelů jeho předseda Martin Vopěnka. 
 
Akce KNIHY MAJÍ ZELENOU se koná pod záštitou MŠMT ČR, 23. dubna na Světový den knihy a autorských 
práv. 
 
Tipy na setkání s oblíbenými autory:   
PRAHA 
16:00 Knihkupectví Kosmas/Sokolovská, autorské čtení s Milošem Kratochvílem 
20:00 Knihkupectví a kavárna Řehoře Samsy, autorské čtení a beseda s Petrou Hůlovou 
MĚLNÍK 
16:00 Knihkupectví Želví doupě, čtení s Terezou Brdečkovou a Jiřím Dědečkem 
KOLÍN 
15:30 Kosmas, setkání s Emilem Haklem a Václavem Kahudou 
BENEŠOV 
14:00 Knihkupectví Daniela, setkání s Janem Burianem 
OSTRAVA 
11:00 Knihcentrum/Smetanovo náměstí, čtení s Lukášem Urbánkem 
Další naleznete v pravidelně aktualizovaném seznamu na www.knihymajizelenou.cz. 
 
Interaktivní mapu knihkupectví, pravidelně aktualizovaný seznam doprovodných akcí pořádaných 23. dubna 
v den akce KNIHY MAJÍ ZELENOU a další informace naleznete na webové stránce www.knihymajizelenou.cz.   
 
Najděte si cestu ke svému knihkupci, získejte 15 % slevu na nákup tištěných knih, potkejte známé spisovatele - 
to vše 23. dubna v rámci akce KNIHY MAJÍ ZELENOU .  
 
 

 
Pokud potřebujete jakékoliv doplňující informace, neváhejte nás kontaktovat: 
SČKN, Mgr. Marcela Turečková, 604 200 597, tureckova@sckn.cz, www.sckn.cz 
Turner PR, Johana Turner, 606 232 055, johana@turner.cz, www.turner.cz 

http://www.knihymajizelenou.cz/
http://www.knihymajizelenou.cz/
http://www.sckn.cz/
http://www.knihymajizelenou.cz/
http://www.knihymajizelenou.cz/
http://www.sckn.cz/
http://www.sckn.cz/
http://www.knihymajizelenou.cz/
http://www.knihymajizelenou.cz/
http://www.knihymajizelenou.cz/
http://www.knihymajizelenou.cz/
http://www.knihymajizelenou.cz/
mailto:tureckova@sckn.cz
http://www.sckn.cz/
mailto:johana@turner.cz
http://www.turner.cz/

