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Výroba a prodej výukových  
a 

propagačních pomůcek 
Ing. Petr Smutný / 604 131 784 / info@propagace-ps.cz 

Zabýváme se výrobou a prodejem: 
 propagačních a výukových materiálů pro lesní pedagogy, 

ochránce přírody, myslivce, lesní mateřské školy apod. 

  firemních reklamních předmětů 

 upomínkových předmětů a dárků  

 cen pro ZST a další soutěže  

 zakázkovou výrobou a zpracováním - naučných stezek, 

informačních tabulí, nástěnek  

 startovních dřevěných štítků, dřevěných medailí s vypalovaným 

motivem  

 dřevěná tiskátka a razítka 

 dále zapůjčujeme výukové a propagační pomůcky a mobilní 

vzduchovkové střelnice. 

 

Naše filozofie: 
 všechny naše výrobky jsou vyrobeny v České republice!!! 

 klademe důraz na poctivou a kvalitní ruční práci, 

 výrobky jsou vyráběny především z přírodních materiálů, 

 základem je indiv. přístup k zakázkám a cenová dostupnost i při 

odběrech malého množství výrobků, 

 výrobky vycházejí z dlouholetých zkušeností autora a potřeb 

myslivců a lesních pedagogů, 

 zakázková výroba mnoha dalších reklamních předmětů na 

přání, 

 umístíme Vám na naše výrobky požadovaný motiv, či logo 

 

Podívejte se na celý náš sortiment na www.propagace-ps.cz 
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DŘEVĚNÉ SKLÁDAČKY 
Popis produktu: 

 moderní stylová dřevěná výuková pomůcka, 

 děti se snadnou, hravou a zábavnou formou učí poznat stopy a zvěř 

našich nejčastějších druhů zvěře, 

 rozměr jedné skládačky cca 30 x 30 cm,  (2x lak, nebo teakový olej) 

 sada 13 ks druhů zvěře, 

 možnost dodání menšího počtu, či vlastního výběru druhů zvěře, 

 možnost vypálení Vašeho loga, znaku apod.  

Využití: 

 ideální pomůcka pro realizaci Vašich dětských dnů, chovatelských 

přehlídek, lesní pedagogiky, výstav, či přednášek ve školách apod. 
 

Cena: 1 skládačka 250 Kč 

           KOMPLET (13 ks) 2.950 Kč       (Povrchová úprava + 200 Kč) 

           zapůjčení:  90 Kč / den 
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ZÁŽITKOVÝ CHODNÍK 
Popis produktu: 

 mobilní pomůcka určená pro aktivity lesní pedagogiky, 

 pomocí tohoto mobilního chodníku můžete prakticky kdekoliv přiblížit 

zájemcům vnímat les i jinými smysly, než jen zrakem, 

 chodníky je tvořen celkem 5 sekcemi (krabicemi), do kterých můžete 

umístit dle možností různé přírodniny, 

 vše se dá jednoduše složit do dvou transportních beden, které pohodlně 

umístíte do kufru auta, 

 v balení jsou i přechodové lišty pro snadné přecházení mezi 

jednotlivými bednami. 

Využití: 

 ideální pomůcka pro realizaci Vašich dětských dnů, chovatelských 

přehlídek, lesní pedagogiky, výstav, či přednášek ve školách apod. 
 

Cena: chodník – 5 beden: 6.480 Kč 

           zapůjčení:  120 Kč / den 
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DŘEVĚNÁ PRAVÍTKA 
Popis produktu: 

 dřevěné pravítko o délce 20 cm se hodí nejen jako skvělý a stylový 

dárek pro děti, ale je i vynikajícím upomínkovým či reklamním 

předmětem Vaší firmy, 

 standartní motivy (stopy srstnaté zvěře, šelem, listy stromů, obrázky 

zvěře), 

 možnost zakázkové výroby ušité přímo na míru Vašim požadavkům – 

logo + vlastní motiv (grafické zpracování a sazba je ZDARMA), 

 množstevní slevy. 
 

Využití: 

 dárek, či upomínkový předmět, firemní reklamní předmět, 

 cena do ZST, přírodovědné soutěže, na tábor atp. 
 

Cena:         standartní motivy   vlastní motiv, logo 

           do 10 ks ....            35 Kč      do 10 ks ....            48 Kč 

           11 - 50 ks ....          33 Kč           11 - 50 ks ....          45 Kč 

           51 - 100 ks ....        32 Kč      51 - 100 ks ....        36 Kč 

           101 a více ks ....    31 Kč      101 a více ks ....    31 Kč 
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MAGNETKY 
Popis produktu: 

 přírodní materiál s ručně, či strojově vypalovaným, tištěným motivem, 

 *NOVINKA* obrysové magnetky na domalování, 

 *NOVINKA* magnetky s motivy lesní zvěře, 

 *NOVINKA* barevné magnetky s motivy lesní zvěře, 

 rádi přijmeme a zhotovíme magnetky včetně Vašeho loga, či vl. motivu. 

Využití: 

 dárek, či reklamní a upomínkový předmět, 

 cena do ZST, přírodovědné soutěže, na tábor, odměna při aktivitách lesní 

pedagogiky, atp. 
 

Cena:  magnetka s motivem: 15 Kč 

 magnetka obrys: 13 Kč 

 (individuální cenová kalkulace při vyšším odběru 10 a více ks) 
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DŘEVĚNÉ PROPISKY 
Popis produktu: 

 tužky  a propisky jsou vyráběny z lískových prutů – ruční česká 

výroba, 
 dodáváno ve dvou velikostech a třech provedeních – tužka / propiska / 

pastelka, 

 na seříznutou plošku je možno domluvit potisk, či gravírování loga, textu, 

 individuální cenová kalkulace od 10 ks. 
Využití: 

 ideální firemní reklamní předmět, či suvenýr, 

 cena do ZST, přírodovědné soutěže, na tábor, odměna při aktivitách lesní 

pedagogiky, atp. 
 

Cena:  tužky bez potisku již od 17 Kč 

 propisky bez potisku již od 26 Kč 

 pastelky bez potisku již od 26 Kč 

 potisk – individuální kalkulace (od 3 do 10 Kč) 
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KLÍČENKY 
Popis produktu: 

 přírodní materiál, do kterého je motiv ručně, či strojově vypalován,  

 přesto je klíčenka za více než přijatelnou cenu, 

 klíčenky dodáváme s různými motivy a v různém provedení, 

 možnost zakázkové výroby vč. Vašeho loga, 

 individuální cenová kalkulace při vyšším odběru (od 10 ks). 
 

Využití: 

 dárek, či upomínkový předmět, firemní reklamní předmět, 

 cena do ZST, přírodovědné soutěže, na tábor atp. 
 

Cena:  klíčenka:                 20 Kč (včetně kroužku) 

 přívěsek na klíče:  30 Kč (včetně klíčenkového přívěsku) 
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MEDAILE 
Popis produktu: 

 dřevěné stylové medaile s gravírovaným motivem, 

 medaile dodáváme s různými motivy a v různém provedení, 

 připravíme Vám originální medaile dle dodaného textu a loga. 
 

Využití: 

 medaile pro vítěze soutěží, startovní čísla, medaile pro chovatelské 

přehlídky, tábory, pamětní medaile, král  honu a spoustu dalších 

příležitostí… 
 

Cena: je závislá na průměru medaile, jednostranném, či 

oboustranném potisku, materiálů. Neváhejte nás kontaktovat. 
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PEXESO 
Popis produktu: 

 oblíbená hra dětí, která rozvíjí paměť, ale i prostorovou představivost, 

 navíc s různými motivy se dětí učí např. různé druhy stop, listů atp. 

 provedení: RUČNÍ VYPÁLENÍ: 

        pro delší životnost jsou čtverečky lakovány 

        provedení 32 ks (16 párů) nebo 18 ks (9 párů)         

        LASEROVÉ VYPÁLENÍ: 

        provedení 36 ks (18 párů) nebo 18 ks (9 párů) 

        včetně popisu motivů 

        BAREVNÝ POTISK: 

        provedení 36 ks (18 párů) našich nejběžnějších druhů zvěře. 

Využití: 

 výuková pomůcka pro myslivce a lesníky, vedoucí kroužků, 

 cena do ZST, či jiné soutěže, 

 upomínkový předmět, či dárek v soutěži 
 

Cena:   

RUČNÍ VYPÁLENÍ        (18 ks)  (32 ks) 

  STOPY      230 Kč  350 Kč  

  LISTY      250 Kč  370 Kč 

  

LASEROVÉ VYPÁLENÍ      (18 ks)  (36 ks) 

  STOPY        130 Kč  245 Kč     

  LISTY         130 Kč  245 Kč 

 

BAREVNÝ POTISK         (36 ks) 

  ZVĚŘ             250 Kč 

 

DÁRKOVÁ KRABIČKA       + 80 Kč                            + 90 Kč  
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PEXESO 
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PEXESO 
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DOMINO 
Popis produktu: 

 další z oblíbených dětských her, 

 výborná pomůcka pro snadné učení stop a listů stromů, 

 stylová dřevěná kazeta, 

 možnost zpracování motivu a množství hracích kamenů dle přání 

klienta. 

 

Využití: 

 výuková pomůcka pro myslivce a lesníky, či školy a školky, 

 cena do ZST, či jiné soutěže, 

 upomínkový předmět, či dárek v soutěži. 
 

Cena:  (28 kamenů): 350 Kč 
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PUZZLE 
Popis produktu: 

 výborná kreativní pomůcka při pořádání dětských dnů, mysliveckých 

slavností, ale i pro vedoucí kroužků, či lesní pedagogy, 

 vyrobeno z dřevěné překližky, motiv je buď ručně vypalován (různé 

motivy – stopy zvěře, listy stromů atp.), nebo lze zvolit z různých 

tematických fotografií, 

 rozměr cca 10 x 15 cm, 

 dodáváno v klasickém provedení, či jako tzv. „vlnky,“  

 možnost zpracování návrhu a velikosti zadané klientem . 

Využití: 

 výuková pomůcka pro myslivce a lesníky, 

 cena do ZST, či jiné soutěže, 

 upomínkový předmět, či dárek v soutěži. 
 

Cena: Puzzle „KLASIK“ (9 dílků) 130 Kč 

           Puzzle „VLNKY“ 125 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podívejte se na celý náš sortiment na www.propagace-ps.cz 

Výroba a prodej výukových  
a 

propagačních pomůcek 
Ing. Petr Smutný / 604 131 784 / info@propagace-ps.cz 

http://www.propagace-ps.cz/
http://www.propagace-ps.cz/
http://www.propagace-ps.cz/
mailto:info@propagace-ps.cz
mailto:info@propagace-ps.cz
mailto:info@propagace-ps.cz
mailto:info@propagace-ps.cz


DŘEVĚNÉ SKLÁDAČKY 
Popis produktu: 

 moderní stylová dřevěná výuková pomůcka, 

 děti se snadnou, hravou a zábavnou formou učí poznat listy a plody 

našich nejčastějších dřevin, 

 rozměr jedné skládačky cca 20 x 20 cm,  (2x lak, nebo teakový olej), 

 sada 13 ks dřevin, 

 možnost dodání menšího počtu, či vlastního výběru dřevin, 

 možnost vypálení Vašeho loga, znaku apod.  

Využití: 

 ideální pomůcka pro realizaci Vašich dětských dnů, chovatelských 

přehlídek, lesní pedagogiky, výstav, či přednášek ve školách apod. 
 

Cena: 1 skládačka 170 Kč 

           KOMPLET (13 ks) 1980 Kč       (Povrchová úprava + 200 Kč) 

           zapůjčení:  90 Kč / den 
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Malá SADA TISKÁTEK 
Popis produktu: 

 perfektní výuková pomůcka, která rozvíjí kreativitu a představivost 

dětí a zároveň se děti učí poznávat základní druhy stop naší zvěře, 

 sada obsahuje 14 druhů stop a listů dřevin ve zmenšené velikosti, 

 vše je uloženo v transportním dřevěném obalu s víkem, 

 vhodné jako doplňková pomůcka lesního pedagoga, či aktivita ve 

škole. 

 

Využití: 

 ideální pomůcka pro realizaci školní výuky, Vašich dětských dnů, 

chovatelských přehlídek, lesní pedagogiky, výstav, či přednášek, apod. 
 

Cena: 750 Kč                                                  Zapůjčení:  120 Kč / den 
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Střední SADA TISKÁTEK 
Popis produktu: 

 perfektní výuková pomůcka, která rozvíjí kreativitu a představivost 

dětí a zároveň se děti učí poznávat základní druhy stop naší zvěře, 

 sada obsahuje 8 druhů stop v životní velikosti, 8 obrysů zvěře a 

razítkovou podušku, 

 vše je uloženo v transportním dřevěném obalu s víkem, 

 možnost dodání vlastního výběru stop, 

 možnost vypálení Vašeho loga, znaku apod.  

Využití: 

 ideální pomůcka pro realizaci školní výuky, Vašich dětských dnů, 

chovatelských přehlídek, lesní pedagogiky, výstav, či přednášek, apod. 
 

Cena: 2.920  Kč                                                 Zapůjčení:  200 Kč / den 
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Velká SADA TISKÁTEK 
Popis produktu: 

 perfektní výuková pomůcka, která rozvíjí kreativitu a představivost 

dětí a zároveň se děti učí poznávat základní druhy stop naší zvěře, 

 sada obsahuje 12 druhů stop v životní velikosti, 12 obrysů zvěře a 

razítkovou podušku, 

 vše je uloženo v transportním stylovém dřevěném kufru, který po 

rozložení slouží jako podložka – využití prakticky kdekoliv, 

 možnost dodání menšího počtu, či vlastního výběru stop, 

 možnost vypálení Vašeho loga, znaku apod.  

Využití: 

 ideální pomůcka pro realizaci školní výuky, Vašich dětských dnů, 

chovatelských přehlídek, lesní pedagogiky, výstav, či přednášek, apod. 
 

Cena: 5.220 Kč (povrch. úprava + 200 Kč)    Zapůjčení:  200 Kč / den 
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MOBILNÍ STOJAN 
Popis produktu: 

 moderní, ale stylová výuková pomůcka, 

 děti se snadnou, hravou a zábavnou formou učí poznat stopy a listy 

naší nejčastější zvěře a stromů, 

 z lícové strany jsou stopy či listy, z rubové obrys zvěře či silueta 

stromu s kořeny a na panelu je název zvěře, či stromů, 

 snadná manipulace, složený stojan se vejde do os. automobilu, 

 rozměry stojícího panelu jsou: h 70 cm, v 100 cm, š 120 - 160 cm, 

 možnost individuální domluvy na tématech obrázků na panelu i jeho 

rozměrech. (jiné stopy, stromy, listy, apod.). 

 

Využití: 

 ideální pomůcka pro realizaci Vašich dětských dnů, chovatelských 

přehlídek, lesní pedagogiky, výstav, či přednášek ve školách apod. 

 

Cena: 2.300 Kč (120 cm / 6 obrázků), 2.950 Kč (160 cm / 9 obrázků) 

           zapůjčení:  90 Kč / den 
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ŠTÍTKY NA HONY 
Popis produktu: 

 ctíte tradice na honech a naháňkách? Chcete se blýsknout před 

pozvanými hosty tradičním štítkem s číslem „štontu?“ 

 motiv vypálen laserem, 

 na zadní stranu možno vygravírovat Vámi požadovaný text, 

 dodáváno včetně koženého řemínku. 
 

Cena: je závislá na množství textu a odebíraném množství štítků. 

Neváhejte nás kontaktovat. 
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ZAKÁZKOVÁ VÝROBA 
 

 nabízíme Vám zakázkovou výrobu stylových dřevěných 

reklamních předmětů šitých přesně na míru Vám, či Vaší firmě, 

 neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám zpracujeme grafickou 

podobu a vizualizaci předmětů, 

 jsme připraveni vyřešit Vaše vlastní návrhy předmětů mimo 

nabízené katalogové zboží, 

 samozřejmostí jsou množstevní slevy produktů. 

 

Ukázka zakázkové výroby: 
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ZAKÁZKOVÁ VÝROBA 
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