dvojité karty s výsekem
Pokojné
a požehnané
Vánoce!
Dvojitá karta
s obrázkem
betlémské stáje.
l Obj. kód DK142

Pokojné a požehnané Vánoce!

2v1

Radostné Vánoce! – Požehnaný nový rok!

Vánoční

a novoroční přání v jednom

Dvojitá karta vtipně spojuje vánoční a novoroční přání.
Cena 12 Kč l Obj. kód DK167

Samostatně stojící 3D vánoční přání.
Formát 21 × 10,5 cm.

Kč

11,–

Formát A6 s výsekem (okénko)

MALÉ dvojité kartičky
dotisk

Dvojité kartičky
formátu A7 s bib
lickým veršem
a krátkým
textem.

Radostné a požehnané Vánoce!
Karta s motivem klanění tří králů. l Obj. kód DK148

Cena za ks Kč

4,–

dvojitá karta  A6

Nový rok plný lásky (PT113)

Novoroční
přání (PT29)

Kč

Poselství adventu (PT12)
novinka

dotisk

Adventní věnec (PT95)

9,–

Vánoce - kdo nosí dárky (PT110)

magnetky

Cena za ks:

Sláva na výsostech Bohu… (DK87)

Pravé Vánoce (PT127)

přání s receptem

Kč

12,–

perníčky

– pohled formátu A5
text na rubu: Radostné a požehnané Vánoce!
Pohled je součástí dvojité karty Vánoční mana
Můžete ho objednat i samostatně

Cena 5 Kč l Obj. kód DK170

Kč

14,–
Lucerna l M24

Vánoční
MANA

Světlo l M13

vánoční písně – cd a zpěvník

CD

Dvojitá karta A5
s receptem na
perníčky.
Přiložen je pohled,
který může
posloužit jako
přání k Vánocům.

Cena 14 Kč
l

Tichá noc
Oblíbené vánoční písně, méně
známé koledy a skladby z vlastní
tvorby BTM. 

AKCE



Cena54 Kč Obj. kód CD1
l

VÝHODNÁ cena
sady CD + zpěvník

sleva 15 % Kč
Obj. kód sady: CZ5 79,-

Čas radosti…

18 známých vánočních písní
v instrumentální úpravě
Tichá noc; Jak vítati mám Tebe; Betlémské pastviny;
Dnes v jesličkách; Narodil se Kristus Pán; Nesem vám noviny…
a další vánoční písně. Cena 54 Kč l Obj. kód CD18

Zpěvník k CD Čas radosti
K písním na CD najdete ve zpěvníku text a notový záznam.
U každé písně je uvedena historie jejího vzniku a fotografie
autorů. Formát A5, 40 čb stran. 
Cena 38Kč l Obj. kód Z28

Obj. kód DK147

básnička pro děti
tip: vhodné
jako jmenovka
na dárek

Vánoce u kaprů
Báseň a biblický verš.
Dvojitá kartička A7.
l

Cena 4 Kč
Obj. kód PN17

