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Podporujeme Týden čtení dětem 

Jako generální partner projektu Celé Česko čte dětem se rádi zapojujeme i do 7. ročníku 

Týdne čtení dětem, který proběhne od 1. do 7. června. Cílem akce je motivovat děti, mladé 

lidi, ale i dospělé k soustavnému čtení a rozvíjet jejich lásku k literatuře a ke knihám. 

K celorepublikové kampani se připojíme fotografickou soutěží určenou zejména dětem 

a mladým lidem, nazvanou CO ČTE TVOJE RODINA.  

Pravidla jsou jednoduchá: během Týdne čtení dětem, tedy od 1. do 7. června 2017, stačí 

poslat fotografii knížek, které právě čtou členové dané rodiny (máma, táta, brácha, ségra, 

klidně i babička a dědeček, a samozřejmě sám autor/ka fotografie). Knížky lze vyfotit nějak 

nápaditě – fantazii se meze nekladou, nebo klidně jen obyčejně, to záleží jen na autorovi 

fotky. Fotku knížek je pak třeba poslat na e-mailovou adresu fotosoutez@sms-as.eu a uvést 

své jméno, adresu a věk. 

Autory prvních 300 došlých fotografií odměníme poukazem na audioknihu dle vlastního 

výběru, kterou je možné stáhnout do mobilu, tabletu, počítače… Fotografie poté vystavíme 

v albu na facebookových stránkách naší společnosti – všichni zájemci si tak budou moci 

prohlédnout, co se v českých rodinách právě čte😊. 

Čtěte, foťte a své fotky posílejte! Už se těšíme na fotky knížek, které se u Vás doma právě 

letí:)!!! 

Podrobnější informace o soutěži, včetně úplných pravidel, naleznete na stránkách 

https://www.esemeska.eu/to-jsme-my/nase-strategie/vyfot-co-cte-tvoje-rodina/. 

 

O společnosti SMS finanční poradenství 

Společnost SMS finanční poradenství je česká nezávislá poradenská společnost s celorepublikovou působností. 

Od roku 2001 poskytuje služby převážně v oblasti privátních financí a při zavádění zaměstnaneckých benefitů. 

Své poradce vede k zabezpečování komplexních služeb a vytváření dlouhodobých rovnovážných partnerských 

vztahů s klientem na bázi vzájemné výhodnosti. K tomuto účelu navázala společnost spolupráci s většinou 

českých pojišťoven a institucí s nabídkou produktů bankovního, resp. investičního charakteru, z níž mohou její 

poradci zcela svobodně tvořit řešení potřeb a cílů svých klientů.  

SMS finanční poradenství je členem Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM) a jejím prostřednictvím 

zároveň i členem mezinárodní organizace Evropská federace pojišťovacích zprostředkovatelů (BIPAR) se sídlem 

v Bruselu. Z tohoto důvodu je pro společnost závazný i etický kodex asociace a její rozhodnutí v případě 

stížností klientů. 
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KONTAKTY: 

Martina Kaňáková, tisková mluvčí 

kanakova@sms-as.eu, tel. +420 724 317 761 

 

Back Office 

Antonínovo nám. 92 

738 01 Frýdek-Místek 

Tel.: +420 558 432 177, +420 605 249 388 

Fax: 558 432 177 

E-mail: info@sms-as.eu 

 

Sídlo společnosti SMS finanční poradenství 

City Tower 

Hvězdova 1716/2b 

140 78 Praha 4 

Tel.: +420 222 755 140, +420 731 130 381 

E-mail: praha@sms-as.eu 
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