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TOULAVÝ BAŤOH ILUSTROVANÁ MAPA
Nabídka inzertních ploch

Nabízíme Vám inzertní plochu v ilustrované mapě, která je  
součástí projektu zaměřeného na nabídku výletů pro rodiny 
s dětmi. Mapa slouží zároveň jako místo pro sbírání otisku razítek. 
Po nasbírání minimálně 5-ti razítek obdrží návštěvník drobnou 
odměnu. Více informací o projektu se dozvíte 
na www.toulavybatoh.cz

Distribuce:  25 odběrných míst - turisticky významné lokality 
a informační centra v regionu, v  polském příhraničí, 
Hradci Králové a v Praze.

Náklad: 10 000 ks výtisků v ČJ + 2 000 ks výtisků v PJ
Zpracování: křída 135 g, formát DL, barevnost 4/4

BONUSY K TÉTO PREZENTACI

•	 stanete se  distribučním místem razítek

•	 v rámci působnosti jednoho informačního centra  získáte 

exkluzivitu - na každé IC pouze jedna inzertní plocha

•	 získáte prostor pro uvedení Vašeho kontaktu   

také na přední straně mapy (pouze v případě,  

že budete distribučním místem) 

•	 v rámci inzertní plochy uvedeme  logo Vaší firmy

•	 obdržíte 100 ks ilustrovaných map 

•	 propagace v bulletinu „Léto s toulavým baťohem 2022“ 

zasílaném na cca 1 000 adres

CENA 

•	 5.900,- Kč včetně DPH 
•	 4.900,- Kč včetně DPH pro členy Svazu cestovního ruchu 

Kladské pomezí, z.s.
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Kontaktní informace:

Kladské pomezí, o.p.s.
Karlovo nám. 179, CZ - 547 01 Náchod
Tel.: +420 725 972 033
e-mail: info@kladskepomezi.cz

www.toulavybatoh.cz

Najdete nás i na facebooku:

www.facebook.com/kladskepomezi

Znáte večerníčkové postavičky Boba a Bobka, vílu Amálku, motýla Emanuela, 
Krtečka nebo Rákosníčka? U rybníka Brodský v Červeném Kostelci vzniká galerie 
pohádkových postav pod širým nebem! V Červeném Kostelci poznáte kousek 
ze života Boženy Němcové a možná i objevíte záhadný hradní poklad.

DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI:
Kostel sv. Jakuba Většího – výrazná dominanta náměstí v Červeném Kostelci je 
příkladem barokního umění spjatého s K. I. Dientzenhoferem 
Modelová železnice v zahradě – před rodinným domem vedle kina Luník si 
v zahradě směrem k rybníku Brodský prohlédněte přímo kouzelný model 
železnice. Budete-li mít štěstí, spatříte vláčky v pohybu při projížďce.
Domek Boženy Němcové – nahlédněte do světnice kupeckého domku 
s přízemním krámkem, kde po svatbě žila spisovatelka Božena Němcová 
Devět křížů – místo opředené pověstmi. Zde statečný Heřman z Vízmburku přemohl 
devět zlosynů a lapků, aby zachránil svou milou Anežku z jejich spárů.
Hrad Vízmburk – zřícenina hradu uprostřed lesů, která byla zasypána sutí  
a teprve koncem 20. století odkryta do nynější podoby  

B. Němcové 127
549 41 Červený Kostelec
+420 778 066 919
Otevírací doba (květen–září) 
Út–Ne od 10:00 do 16:00 
www.cervenykostelec.cz

NÁŠ TIP !

V centru města se nachází Domek 
Boženy Němcové s expozicí připomínající 
pobyt spisovatelky v Červeném Kostelci. 
Nejmenší z nás mohou nově navštívit 
Pohádkové sklepení. Součástí prohlídky 
je zrekonstruovaná zahrada i blízký hrob 
Viktorky, jedné z postav z Babičky Boženy 
Němcové.

DOMEK BOŽENY NĚMCOVÉ 
V ČERVENÉM KOSTELCI

Za večerníčky k rybníku
Č E R V E N Ý  K O S T E L E C


