
Nabídka netradičních nástěnných kalendářů s obecnou tematikou na rok 2012Nabídka netradičních nástěnných kalendářů s obecnou tematikou na rok 2012

Myslivcův rok tvar: ovál na výšku
rozměry: 450 × 555 mm

počet listů: 13
autoři fotografií: Jaroslav Vogeltanz, Václav Přibáň
cizojazyčné popisy: ne
lak: vonný (vůně smrku)

počet listů: 13
autor fotografií: Ivo Konečný
cizojazyčné popisy: ano (angličtina, němčina)
lak: vonný (vůně smrku)

České památky na Seznamu světového dědictví UNESCO tvar: osmiúhelník
rozměry: 470 × 470 mm

autor fotografií: Josef Ruml, Jan Halady
cizojazyčné popisy: ano (angličtina, němčina)
lak: lesklý

Moravskoslezské Beskydy tvar: ozdobný ovál na výšku
rozměry: 450 × 555 mm

Na titulní strany některých kalendářů budou aplikovány vonné laky.



Toulky Šumavou tvar: ovál na výšku
rozměry: 450 × 555 mm

počet listů: 13
autoři fotografií: Stanislav Švíka, Jaroslav Vogeltanz
cizojazyčné popisy: ano (angličtina, němčina)
lak: vonný (vůně smrku)

Jizerské hory tvar: ozdobný ovál na výšku
rozměry: 450 × 555 mm

počet listů: 13
autor fotografií: Jiří Koudelka
cizojazyčné popisy: ano (angličtina, polština)
lak: vonný (vůně smrku)

tvar: ovál na šířku
rozměry: 555 × 450 mm

Český ráj

počet listů: 13
autoři fotografií: Jiří Večerník, Michal Srna (titulní strana)
cizojazyčné popisy: ano (angličtina, němčina)
lak: lesklý



Připravujeme
pro Vás

Nabídka podkladového kartonu s potiskemNabídka podkladového kartonu s potiskem

Součástí kalendářů může 
být i podkladový karton 
s dotiskem loga.

Z nabízených netradičních nástěnných kalendářů s obecnou tematikou 
lze vytvořit i originální firemní kalendář, kdy se součástí kalendáře stává 
vlastní titulní karton s potiskem.

do 100 ks 2490 Kč

nad 100 ks 25 Kč/ks

Cena za kompletní potisk

Ceny jsou uvedeny bez DPH 20 %

Divoká Afrika tvar: kruh
rozměry: 470 × 470 mm

počet listů: 13; autoři fotografií: Josef Ruml, Jaroslav Vogeltanz; lak: lesklý

Divoké oči Afriky tvar: obdélník na šířku
rozměry: 466 × 327 mm

počet listů: 7; autoři fotografií: Josef Ruml, Jaroslav Vogeltanz, 
Karel Bartík; lak: lesklý

Připravujeme
pro Vás

Vydavatel si vyhrazuje právo na případné změny výběru uvedených fotografií a grafických návrhů kalendářů.

NOVINKA

NOVINKA

• Moravské vinice 2012

• Česká vinařství 2012

•       Jak jsme vařili při natáčení 2012
(z natáčení filmové trilogie režiséra Z. Trošky)



Ceník nástěnných kalendářů s obecnou tematikou

Nástěnné firemní kalendáře

Ceny jsou uvedeny bez DPH 20 %

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

Ceník dotisků na podkladový karton

Nabídka zahrnuje nástěnné kalendáře netradičních tvarů, např. u kruhového kalendáře každý měsíc
tvoří dvě půlkruhové plochy o rozměrech 470 × 235 mm. Na výrobu kalendářů je použito materiálu 
křída lesk 350 g/m2. 
Pro jednotlivé firmy je možný dotisk loga na podkladový karton, který je umístěn pod kalendářem.
Při výběru více typů kalendářů musí být použit univerzální podkladový karton C.

Jednobarevné 

zpracování (sítotisk)

Plnobarevné zpracování
(tisk ofsetovou technologií)

Alternativní tisk na barevné 

stolní laserové tiskárně

Potisk stojánkových kartonů 

stolních kalendářů

do 50 ks
jednorázová paušální částka  
1250 Kč

nad 50 ks
400 Kč (osvit síta, příprava) 

+ 15 Kč/ks

nad 200 ks
400 Kč (osvit síta, příprava) 

+ 12 Kč/ks

do 100 ks
jednorázová paušální částka 

1990 Kč

nad 100 ks
23 Kč/ks

pro jakýkoli počet kusů

11 Kč/ks

tisk probíhá na samolepku o maximálních 
rozměrech cca 80 × 30 mm

jedná se o nižší kvalitu tisku

plnobarevná samolepka 4/0
s možností tisku ve velikosti 
240 × 25 mm
2 × 15 Kč (30 Kč)

sítotiskový potisk na podkladový 
karton v jedné barvě (černá, 
modrá, červená, žlutá, zelená)
2 × 8 Kč (16 Kč)

Odebrané množství Cena za kus

do 50 ks 157 Kč

od 51 ks do 100 ks 139 Kč

od 101 ks do 150 ks 135 Kč

od 151 ks do 500 ks 119 Kč

od 501 ks do 1 000 ks 110 Kč

od 1 001 ks do 1 500 ks 98 Kč

nad 1 500 ks 95 Kč

nad 2 000 ks 90 Kč

Cena podkladového kartonu je 5 Kč/ks + cena případného dotisku dle ceníku

Ti z Vás, kteří se rozhodnou realizovat firemní kalendář pro rok 2012 v tomto provedení, získají neobvyklý, atraktivní a originální 
dárek pro své obchodní partnery. Na kruhové a oválné kalendáře jsme zároveň vymysleli i zajímavý typ obalu – kalendářovou 
půlkruhovou tašku. Za zmínku jistě stojí fakt, že průmyslový vzor se váže i k dalším tvarům než jen ke kruhu a oválu.
Cena realizace vlastních firemních kalendářů se řídí firemním ceníkem produktů a cena jednoho kusu kalendáře je tak 
dána celkovým realizovaným množstvím kalendářů, náročností grafických prací a typem užitého materiálu. Nabízíme 
i realizaci dvouměsíčních firemních kalendářů. Cenovou kalkulaci zpracujeme na základě Vašich požadavků.

Tvary podkladových kartonů
(červeně)

Ceny jsou uvedeny bez DPH 20 %

A B C D

Tyto ceny platí od 6. 1. 2011 a vztahují se na obecné kalendáře (viz vyobrazení 
na předchozích stranách), které budou objednány, odebrány a uhrazeny zá-
kazníkem formou úhrady zálohové faktury nebo hotovostní platbou v den 
předání kalendářů. 
Prodejní cena za kus je určena celkovým množstvím odebraných kalendářů. 
Celkovým množstvím se rozumí součet všech odebraných typů kalendářů.

Standardně jsou kalendáře baleny po 10 kusech, za příplatek 5 Kč/ks je možné 
kalendáře balit i jednotlivě do čiré nebo barevné modré fólie dle skladu doda-
vatele.


