
















































Za vznikem mobilní cykloturistické aplikace stojí tým lidí, zapálených turistů a cyklistů, kteří mají více než devatenáctileté 
zkušenosti v oblasti cestovního ruchu a cestování po celé České republice. 

Jejím úkolem je oslovit a zaujmout co nejširší věkový záběr populace, která buď již poznává krásy naší země nebo se 
k tomu teprve chystá. 

Stáhlo si ji více než milion uživatelů a je určena pro pla� ormy Android, iOS a od roku 2020 ji najdete i na pla� ormě Huawei.
Na Kole i Pěšky slaví i úspěchy. Na 4. ročníku soutěžní přehlídky turisticko-propagačních materiálů „TURIST PROPAG“, získala 

v kategorii „Turistická informace roku 2019“ 3. místo a také Zvláštní cenu České asociace novinářů a publicistů cestovního ruchu Czech 
TravelPress, v roce 2020 pak zaujala místo druhé.

Bezplatná aplikace pro chytré telefony a tablety funguje jako turistický plánovač a průvodce v jednom. Zahrnuje v sobě informace o krajích, 
městech, destinacích a jiných zajímavých oblastech. Dále v ní najdete stezky, navigaci i databázi tzv. „bodů zájmu“. Uživatel se tak dozví, jaké služby 
může v dané lokalitě využít, jaké kulturní, přírodní nebo architektonické zajímavosti navštívit, či kde se dobře najíst. Cílem aplikace je tedy přivést 
turisty do regionů, měst a obcí, a nabídnout jim co nejvíce podnětů k poznání dané lokality. Milovníci pěší, cykloturistiky, nebo i ti, kteří přijedou na 
dané místo vlakem či autem se pomocí aplikace ihned dozví, kde se nachází jejich „bod zájmu“ a dokáží o něm získat detailní informace jakožto 
telefonní číslo, adresu, odkaz na www stránky apod.

Navštívit také můžete facebookový nebo instagramový profil Na kole i pěšky, kde najdete každý den zajímavý TIP NA VÝLET, nebo různé soutěže 
o hodnotné ceny. Několikrát ročně zde probíhají zajímavé kampaně, pro všechny milovníky turistiky. Například kampaň BUĎ VIDĚT NA KOLE I PĚŠKY 
zaměřená na maximální zvýšení viditelnosti cyklistů a chodců, nebo také BATOHY A TAŠKY NA KOLE I PĚŠKY, která je zaměřená na co největší redukci 
plastových sáčků, a určená jako prevence před znečistěním přírody tímto odpadem.

Tým lidí, kteří stojí za vznikem aplikace, se aktivně účastní veletrhů zaměřených na turistiku a spolupracuje s velkou většinou měst a obcí po celé 
České republice. Díky tomu se můžete na facebooku či Instagramu dozvědět o různých akcích, které pořádají. 

NA KOLE I  PĚŠKY má zkrátka co nabídnout!  Stáhněte si  j i  a  vyzkoušejte!

aplikace, která vám ukáže směr!





















Nedaleko od Opavy směrem na Bruntál v obci Sosnová provozuje 
společnost Vitaminátor s.r.o. unikátní projekt s názvem Sadařova stezka. 
Nejedná se jen o nudné putování zemědělskou krajinou. Sadařova 
stezka přináší na informačních tabulích řadu zajímavostí o pěstovaných 
plodinách i o životě zvířecích a ptačích obyvatel sadu. Dětem je 
umožněn volný pohyb v okolní přírodě a mohou být i součástí progra-
mu. Sadařova stezka přivede návštěvníky až k lanovému centru. To je 
přizpůsobeno dětem od 4 do 12 let. Odměna za absolvování je sladká. 
Jak jinak, než pořádná dávka Vitaminátoru, který děti důvěrně znají ze 
škol díky jejím stoprocentním šťávám. Rodiče s dětmi si také mohou po 
absolvování stezky připravit na venkovním ohništi vlastní špekáček a užít 
si atmosféru přírody. 
Čerstvé ovocné a zeleninové šťávy budou mít možnost děti i rodiče 
ochutnat na místě i odnést si je domů. 
Tím však pobyt v sadech nemusí rozhodně končit. Rodiče s dětmi si 
mohou v průběhu letních měsíců vyzkoušet práci při samosběru ovoce.

V letošním roce bude Sadařova stezka otevřena poprvé 
v sobotu 18.6., kdy na vás čeká mnoho soutěží a zábavy.

Zvažujete, jak a kde dopřát 
dětem zábavu? 
Přinášíme vám tip na prázdninový sobotní program 
plný zážitků, poznání a pohybu na čerstvém vzduchu..

TIP na sobotus dětmi

 Je důležité se PŘEDEM rezervovat:

Web: www.vitaminator.cz

Tel.:+420 737 664 930

Mail: petra@vitaminator.cz

Zde naleznete průběžně 
všechny termíny Sadařovy 
stezky v letních měsících.










