
Týdenní kalendář Města a obce ČR

Vydávání stolního týdenního kalendáře „Města a obce ČR“, a to 
i v jeho krajových modifikacích, se již stalo tradicí našeho nakla-
datelství. Oblí beným se stal nejen proto, že každý týden poskytuje 
městům a obcím ČR lukrativní prezentační plochu, ale i proto, že je 
v kalendáři dostatek místa pro každodenní záznamy.

rozměr listů: 297 × 150 mm
materiál: křída lesklá 115 g/m2 
barevnost: 4/4

do 500 ks 62 Kč

nad 500 ks 59 Kč

s t o l n í  k a l e n d á ř e  n a  ro k  2 0 2 0

Dvoutýdenní kalendář Myslivcův rok

Praktický dvoutýdenní kalendář s řadou zajímavých fotografií. České ka-
lendárium je doplněné o východy a západy Slunce a Měsíce a doby lovu 
zvěře. Kalendář je určen jak pro české myslivce, tak i pro širokou veřejnost.

rozměr listů: 297 × 150 mm
materiál: křída lesklá 115 g/m2

barevnost: 4/4 

do 500 ks 59 Kč

nad 500 ks 49,90 Kč



Monotematické regionální stolní kalendáře

Mikroregionům, městům, obcím či zájmovým spolkům 
nabízíme rea lizaci regionálních stolních kalendářů. 
Ty mohou obsahovat jak záběry na stejná místa v re-
gionu v rozmezí několika desítek let či místní histor-
ické záběry, ale i fotografie našich předků, které byly 
roky skryté v soukromých sbírkách či archivech re-
gionálních muzeí nebo oblastních archivů. Vznika-
jí tak velmi zajímavé a zároveň i specifické stolní 
kalendáře, jejichž obliba u obyvatel daného regionu 
rok od roku stoupá. S oblibou těchto kalendářů 
se váže i jejich velmi dobrá prodej nost. Z toho vy-
plývá, že tento typ kalendáře má schopnost být 
samo financovatelný a tak se hodí jako velmi dobrý 
projekt v rámci různorodých oslav výročí vzniku 
měst, obcí či zájmových spolků. Kalendář je možné 
realizovat jak ve formě týdenního, tak i dvoutýden-
ního kalendária. Ce nová nabídka je kal kulována 
individuálně v závislosti na celkovém nákladu a to 
na základě písemně učiněné poptávky.

rozměr listů: 297 × 150 mm nebo 322 × 105 mm
materiál: křída lesklá 115 g/m2 všechny listy
barevnost: 4/4 

cena za ks dle nákladu

U stolních kalendářů je možné na karton stojánku umístit ofsetový či sítotiskový dotisk 
nebo samolepku s firemním logem, adresou či nabídkou služeb.  

Bližší informace o dotisku včetně cen získáte u našich OZ nebo na www.mestskeknihy.cz.

Stolní měsíční kalendáře 

Tento typ měsíčních stolních kalendářů je 
možné doporučit nejen jako vhodnou formu 
propagace výrobků či služeb jednotlivým 
firmám, ale též i školám, neboť jim posky-
tuje prostor jak pro vlastní prezentaci, tak 
i zajímavou formu informování veřejnosti 
o pořádaných akcích v daném roce. Je to i vhod-
ný typ kalendáře pro Informační centra. Jednot-
liví občané tak mohou dostat přímo „na stůl“ 
potřebné informace o dění ve městě či obci 
a připravovaných akcích daného roku. Cenová 
nabídka je kal kulována individuálně v závislosti 
na cel kovém nákladu a to na základě písemné 
poptávky.

rozměr listů: 180 × 130 mm
materiál: křída lesklá 80 g/m2 všechny listy
barevnost: 4/4 

cena za ks dle nákladu



Malý čtrnáctidenní stolní kalendář – s možností titulního firemního listu

Květy orchidejí

Rybářův rok

Rok myslivce

tvar: obdélník na výšku
rozměry: 93 × 460 mm

tvar: obdélník na výšku s pohlednicemi
rozměry: 93 × 230 mm

tvar: obdélník na výšku s pohlednicemi
rozměry: 93 × 230 mm

počet listů: 7; autor fotografií: Josef Ruml
cizojazyčné popisy: ne; lak: lesklý

počet listů: 13
autoři fotografií: Jaroslav Vogeltanz, Josef Ruml
cizojazyčné popisy: ne
lak: lesklý

počet listů: 13; autor fotografií: Zdeněk Drahokoupil; cizojazyčné popisy: ne; lak: lesklý

cena za ks 45 Kč

cena vnitřních listů kalendáře 25 Kč

cena titulního listu dle nákladu

cena za ks 55 Kč

cena za ks 55 Kč

nástěnný měsíční kravatový kalendář

nástěnné kalendáře s pohlednicemi

rozměr listů: 180 × 130 mm
materiál: běžný ofset 80 g/m2 vnitřní listy, 2/2
 karton 350 g/m2 titulní list, 4/0



Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %. 
Vaše objednávky s Vámi vyřídí naši obchodní zástupci nebo je přijímáme na adrese:

Městské knihy s.r.o., 285 75 Žehušice 123, tel./fax: 327 399 140, e-mail: objednavky@mestskeknihy.cz

nástěnné kalendáře měst a obcí
Pro města a obce přinášíme nový typ nástěnného kalendáře s uvedením seznamu důležitých akcí, který lze re-
alizovat ve dvou variantách. Varianta A, kdy je objednavatelem realizace kalendáře město či obec, a varianta B, 
která vytváří 12 lukrativních reklamních ploch určených pro firmy působící v daném regionu. Zvláštností a jis-
tou nadhodnotou obou variant tohoto typu kalendáře je zařazení seznamu významných akcí jako součásti ka-
lendáře. Tedy nenásilnou a zajímavou formou získá ten, kdo je kalendářem obdarován či si ho zakoupí, přehled 
o TOP akcích, které se pro daný region a daný rok připravují a to s poměrně značným časovým předstihem, 
což lidem umožní nejen si účast na akcích včas rezervovat, ale i doporučit svým známým. Pokud je propagace 
akce podpořena i vlastními webovými stránkami, stane se kalendář ideálním pomocníkem, neboť na akce do-
káže nejen včas upozornit, ale i přinést zdroj podrobných informací o uvedených akcích.

rozměr listů: 320 × 640 mm
materiál: křída lesklá 350 g/m2 všechny listy
barevnost: 4/4
Velikost reklamní plochy ve variantě B: 1) 125 × 225 mm, 2) 125 × 110 mm

Obec (město) dodává zpracova-
né podkladové materiály v elek-
tronické podobě včetně vybra-
ných fotografií, jejich popisků 
a určení, ve kterých měsících 
mají být použity. Součástí do-
dáv ky je i souhlas s bezplatným 
užitím městského znaku v ka-
lendáři.

Varianta A

Ceník realizace varianty 
A pouze pro město či obec

Varianta B

Náklad Cena za kus

250 ks 159 Kč

500 ks 155 Kč

650 ks 138 Kč

1 000 ks 119 Kč

1 500 ks 98 Kč

2 000 ks 87 Kč

2 500 ks 68 Kč


