
Týdenní kalendář Města a obce ČR

Týdenní kalendář Zahrádkářův rok

Vydávání stolního týdenního kalendáře „Města a obce ČR“ a to i v jeho 
krajových modifikacích, se již stalo tradicí našeho nakladatelství. 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

Tento kalendář přináší praktické rady nejen těm, kteří si zahrádku 
pořídili nedávno a moc praktických zkušeností s obděláváním zahrádky 
ještě nemají, ale zajímavé informace v něm najdou i zkušení zahrádkáři. 
Mimo odborných rad však kalendář přináší humorné kresby malíře 
Jiřího Vaňka, samozřejmě se zahrádkářskou tematikou.

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

do 500 ks 62 Kč

nad 500 ks 59 Kč

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  2 018

Dvoutýdenní kalendář Myslivcův rok

Praktický dvoutýdenní kalendář s řadou zajímavých fotografií. České 
kalendárium 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 regionu v rozmezí několika desítek let či místní his
torické záběry, ale i fotografie našich předků, které byly roky skryté 
v soukromých sbírkách či archivech regionálních muzeí nebo oblast
ních archivů. Vznikají 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 
vyplývá, 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 dvoutýdenního 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 kalendáře
barevnost: 4/4 

cena za ks dle nákladu

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

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 poskytuje prostor jak pro vlastní prezentaci, 
tak i zajímavou formu informování veřejnosti o pořádaných akcích 
v daném roce. Je to i vhodný typ kalendáře pro Informační centra. Jed
notliví 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 kalendáře
barevnost: 4/4 cena za ks dle nákladu

Týdenní kalendář  
Očima Euroskeptika vážně i nevážně

Každý týden tohoto praktické ho 
stolního kalendáře přiná ší pohled 
na dění v EU pro střednictvím 
kreseb Jiřího Vaňka. Některé kres
by humornou formou poukazují 
i na vážné problémy, které v sou
časné době společenství EU řeší.

rozměr listů: 223 × 160 mm
materiál: bílý ofset 80 g/m2

barevnost: 1/1 

cena za ks 48 Kč


