
4. tisková zpráva projektu 
 
Akce KNIHY MAJÍ ZELENOU  zve na setkání s autory napříč republikou. Dárkem čtenářům bude 15 % 
sleva. Vše pouze  23. dubna.   
 
Akce KNIHY MAJÍ ZELENOU určená na podporu knihkupců a čtení proběhne už příští týden.  
Konat se bude pouze jeden den a to 23. dubna na Světový den knihy a autorských práv.  
V tento den dostanou zákazníci knihkupectví 15 % slevu na nákup tištěných knih a mohou se setkat se 
svými oblíbenými autory. Jejich seznam a cestu k nim naleznou na speciálně vytvořených stránkách 
www.knihymajizelenou.cz, kde je interaktivní mapa se všemi knihkupectvími po celé republice.  
 
KNIHY MAJÍ ZELENOU pořádá Svaz českých knihkupců a nakladatelů ve spolupráci s Unií spisovatelů, 
za podpory významných nakladatelů, distributorů i tiskáren a pod záštitou MŠMT ČR. 
Akce chce zvýšit povědomí o důležité roli knihkupců, kteří často fungují i jako kulturní a společenská 
centra v regionech, a současně obrátit pozornost ke čtení a literatuře obecně. I kvůli tomu vznikla 
interaktivní mapa naší republiky, kde lze najít všechna knihkupectví. Zatím se na ní ukazuje velmi 
hustá síť knihkupectví. Ale bude tomu tak i v budoucnu? Pro to, aby tomu tak bylo, chce Svaz udělat 
maximum. A chce to udělat společně se zákazníky, čtenáři. Svátek knih bude tak letos rovněž 
příležitostí dovědět se o knihkupcích a knihkupectvích něco víc. Na mapě naleznete zvlášť odlišená 
knihkupectví, která se do akce zapojují 15% slevou a pak ta, jež navíc pořádají ještě nějaké setkání, 
čtení, workshop či autogramiádu s autorem. Svou účastí  v KNIHY MAJÍ ZELENOU se rozhodli ji 
podpořit význačné spisovatelské osobnosti, s nimiž se čtenáři setkají přímo ve vybraných 
knihkupectvích (Petra Hůlová, Tereza Brdečková, Jiří Dědeček, Miloš Kratochvíl, Jan Burian, Emil Hakl 
a mnoho dalších).  
Mapu, seznam akcí (pravidelně aktualizovaný), vyjádření známých lidí a institucí a spoustu dalších 
informací naleznete na webových stránkách k akci www.knihymajizelenou.cz .  
 
„Ten, kdo hodně čte, má hodně životů, protože v knihách, které přečetl, nachází stopy svého života a učí se je 
interpretovat. V okamžiku, kdy připustíme, aby nad alfabetickou kulturou zvítězila ikonická kultura, je naše 
civilizace v ohrožení, protože ztratíme schopnost abstraktního myšlení.“ 
Karel Hvížďala, spisovatel  
 
„Život každého z nás je příliš krátký, abychom všechno sami stihli prožít. Proto hledáme zážitky, a příběhy 
nacházíme v knihách. Na rozdíl od filmu nebo televize má čtenář prostor domýšlet se, zapojit svoji fantazii. 
Knihy rozvíjejí představivost, a proto je důležité, aby četly hlavně děti.“ 
Marie Poledňáková, režisérka a scénáristka  
 

 
Vybrané tipy na setkání s oblíbenými autory:   
PRAHA 
11:15 Palác knih Luxor, vyhlášení soutěže pro školy (SČKN, KMČA, KKF) a setkání s  Danielou Krolupperovou, 

Markou Míkovou a Vratislavem Maňákem 
16:00 Knihkupectví Kosmas/Sokolovská, autorské čtení s Milošem Kratochvílem 
17:00 Knihkupectví Aurora/Spálená, setkání s Vilmou Kadlečkovou 
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 
OLOMOUC 
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11:30 Kanzelsberger a.s., čtení a autogramiáda s Michalem Sýkorou 

 
Další naleznete v pravidelně aktualizovaném seznamu na www.knihymajizelenou.cz. 
 
KNIHY MAJÍ ZELENOU  aneb najděte cestu ke svému knihkupci (nejen) 23. dubna  
Oslavte Světový den knihy a autorských práv čtením.  
Dárky dostanete i vy – 15 % slevu na nákup tištěných knih, ale také setkání se známými spisovateli. 
To vše 23. dubna ve vašem oblíbeném knihkupectví.  
 
 

 
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 
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