
SVAZ ČESKÝCH  KNIHKUPC Ů  A  NAKLADATEL Ů ,  o .s .  
THE ASSOCIATION  OF CZECH BOOKSELLERS  AND PUBLISHERS 
sídlo a fakturační adresa: Mariánské náměstí 190/5, 110 01 Praha 1 
poštovní adresa: P.O.Box 177, 110 01 Praha 1 
založen v roce 1879 

 

 
tel/fax:  (+420 2) 224 219 944 E-mail: sckn@sckn.cz IČO: 47610492 
tel: (+420 2) 224 219 942 http://www.sckn.cz DIČ: CZ47610492 

 

 
 
Tisková zpráva, dne 23. února 2015 
 
 
Máte rádi čtení? Těšte se na 23. dubna a dejte knihám zelenou! 
Po loňské, velmi úspěšné akci Knihy bez DPH, chystá Svaz českých knihkupců a nakladatelů 
pokračování s názvem KNIHY MAJÍ ZELENOU. 
 
Akce proběhne ve čtvrtek 23. dubna 2015 na Světový den knihy a autorských práv, tedy 
v den, který je po celém světě svátkem knih a čtení. Do kampaně, která bude letos zaměřena 
na podporu prodeje knih v kamenných knihkupectvích, se zapojí nakladatelé a knihkupci po 
celé republice.  
 
„Světový den knihy a autorských práv chápeme jako svátek knih a čtenářství. V loňském roce 
jsme se zaměřili na podporu snížení sazby DPH pro knihy a výsledek byl nad očekávání 
pozitivní. Myslíme si, že čtenáři a knihy si svůj svátek zaslouží. I proto jsme se rozhodli 
uspořádat v letošním roce podobnou akci, tentokrát s podtitulem KNIHY MAJÍ ZELENOU. 
Jejím cílem je podpořit knihkupce a prodej knih v kamenných knihkupectvích, seznámit 
veřejnost s důležitou kulturní, společenskou a edukační funkcí, kterou plní, a naučit i 
nejmladší generaci najít cestu do svého knihkupectví. Ostatně i toto je jedním z poslání Svazu 
českých knihkupců a nakladatelů,“ říká jeho předseda Martin Vopěnka. 
 
Čtenáři se už nyní mohou těšit na spoustu novinek, zajímavých doprovodných akcí a 
výhodných nákupů, které jim v tento den přinesou knihkupci ve spolupráci s distributory i 
nakladateli. 
 
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 
  
 
 


