
20-108 kartička 5,90 20-105 kartička

20-104a kartička
s již takto

natištěným textem

5,90

20-101a kartička s již takto natištěným textem 5,90

20-103 kartička 5,90

20-102 kartička 5,90

Consult s. r. o., Městské Sady 274, 537 01 Chrudim, tel.: +420 469 620 293
www.vanocniprani.cz, info@vanocniprani.cz

Městské Sady 274
537 01 Chrudim
tel.: +420 469 620 293

Jednoduchá, přitom účinná a levná reklama pro Vaši firmu!

Ke každé objednávce
nad hodnotu zboží 

500 Kč bez DPH
od nás dostanete 

Consult s. r. o.
www.vanocniprani.cz

Trochu nešťastný rok 2021 se blíží ke svému konci a všichni věříme,

Popřejte vše nejlepší svým nejbližším

Všechna přání v katalogu, pokud není uvedeno jinak, mají rozměr 210x105 mm. 
Více informací na straně 14.

Cena včetně obálky!

rychlostí zpracování objednávky a  spokojenými zákazníky, kteří se k nám rádi vrací!

Disponujeme širokou nabídkou, rozumnými cenami,
optimálním formátem novoročenky, vysokou kvalitou materiálu,

Pro příznivce e-mailové komunikace jsme rozšířili nabídku elektronických novoročenek – viz. strana 14.

s našimi novoročenkami!

dárek!!

1

2022

e-mail: info@vanocniprani.cz

5,90

Novoročenky
za skvělé ceny!

PF

že nadcházející rok 2022 už bude plný radosti a pohody.

a obchodním partnerům do roku 2022

Děkujeme Vám

za dosavadní úspěšnou spolupráci

v uplynulém roce.

Do nového roku přejeme

hodně štěstí, pevné zdraví,

mnoho osobních i pracovních úspěchů.

Příjemné prožití vánočních svátků,

hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce

Vám přeje

PF

PF
2022



20-106 kartička 5,90 20-107 kartička 5,90

10-603a kartička s již takto natištěným textem 5,90 10-306 kartička, dotisk ZDARMA 2,90

20-001 kartička 5,90 20-002 kartička 5,90

20-005 kartička 5,90

20-004 kartička 5,90

Consult s. r. o., Městské Sady 274, 537 01 Chrudim, tel.: +420 469 620 293
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Příjemné  prožití vánočních svátků,
                                hodně zdraví a štěstí v novém roce
                                                                                  přeje

P
F

2
0
2
2

Pour
 Féliciter 2022

PF 2022

20-003 kartička 5,90

Pour
 Félicitér

10-914a kartička
s již takto

natištěným textem

5,90

Příjemné prožití vánočních svátků,

hodně zdraví, štěstí

a úspěchů v novém roce

Vám přeje

PF

Pour Féliciter 2022



10-901 kartička 5,90

Consult s. r. o., Městské Sady 274, 537 01 Chrudim, tel.: +420 469 620 293
www.vanocniprani.cz, info@vanocniprani.cz 3

10-717a kartička s již takto natištěným textem 5,90

10-907 kartička 5,90 10-705 kartička 2,90

10-708a kartička s již takto natištěným textem 5,90

ˇ

10-608a kartička s již takto natištěným textem 5,90

PF  2022
Děkujeme Vám za spolupráci v uplynulém roce.

Do nového roku přejeme

     hodně štěstí, pevné zdraví

            a mnoho úspěchů.

10-808a kartička s již takto natištěným textem 5,90

10-810a kartička s již takto natištěným textem 5,90

10-910 kartička 5,90

10-304a kartička
s již takto

natištěným textem

5,90



10-917a kartička s již takto natištěným textem 5,90 10-916a kartička s již takto natištěným textem 5,90

10-920a kartička s již takto natištěným textem 5,90

10-915a kartička s již takto natištěným textem 5,90

10-602 kartička 4,90

10-714 kartička 2,90

10-812a kartička s již takto natištěným textem 4,90

10-811a kartička s již takto natištěným textem 5,90

kartička s již takto natištěným textem 4,9010-814

kartička s již takto natištěným textem10-715a 4,90

Consult s. r. o., Městské Sady 274, 537 01 Chrudim, tel.: +420 469 620 293
www.vanocniprani.cz, info@vanocniprani.cz

Příjemné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí a úspěchů
v novém roce
Vám přeje

PF 2022

4

Příjemné prožití vánočních svátků,
  hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce
                              přeje

Příjemné prožití vánočních svátků,

hodně zdraví a štěstí v novém roce

přeje

Příjemné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí a úspěchů

v novém roce
přeje

PF

Děkujeme Vám za dosavadní úspěšnou spolupráci.

Do nového roku přejeme

hodně zdraví, štěstí a mnoho úspěchů

v osobním i pracovním životě.

Krásné vánoční svátky,

hodně zdraví, štěstí a úspěchů

v novém roce

Vám přeje

Krásné vánoční svátky,

hodně zdraví, štěstí a úspěchů

v novém roce

Vám přejePF
2022



10-610a kartička
s již takto

natištěným textem

4,90 10-613a kartička
s již takto

natištěným textem

4,90

www.vanocniprani.cz

10-806a kartička
s již takto

natištěným textem

5,90

Consult s. r. o., Městské Sady 274, 537 01 Chrudim, tel.: +420 469 620 293
www.vanocniprani.cz, info@vanocniprani.cz 5

10-612 kartička 4,90

2-318 kartička s nalepenou skutečnou korunou pro štěstí 5,90

10-709 kartička 4,90 1-016 kartička 5,90

20-006 kartička 5,90

10-911a kartička s již takto natištěným textem 5,90

Klidné vánoční svátky,

hodně zdraví, štěstí a úspěchů

do nového roku

přeje

10-517 kartička
s již takto

natištěným textem

2,90



10-509a kartička s již takto natištěným textem 4,9010-403a kartička s již takto natištěným textem 4,90

10-519a kartička
s již takto

natištěným textem

4,90 10-614a kartička
s již takto

natištěným textem

5,90 10-712a oboustranná
kartička s již takto
natištěným textem

5,90 2-425 kartička
s již takto

natištěným textem

2,90

Consult s. r. o., Městské Sady 274, 537 01 Chrudim, tel.: +420 469 620 293
www.vanocniprani.cz, info@vanocniprani.cz6

Krásné Vánoce,

mnoho zdraví, štěstí 

a úspěchů v novém roce

Vám přeje

 

20 22

Příjemné prožití vánočních svátků
a mnoho zdraví v novém roce

přeje

10-604a kartička s již takto natištěným textem 5,90 10-919 kartička 5,90

2-813 kartička 4,90 10-308a kartička s již takto natištěným textem 4,50



10-703 kartička, dotisk ZDARMA 5,90

10-804 kartička, dotisk ZDARMA 5,90

2-824 kartička 4,90

Consult s. r. o., Městské Sady 274, 537 01 Chrudim, tel.: +420 469 620 293
www.vanocniprani.cz, info@vanocniprani.cz  7

Příjemné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí a úspěchů
        v novém roce
                        přeje

10-807 kartička s již takto natištěným textem 5,90

10-510a kartička s již takto natištěným textem 4,501-021a kartička s již takto natištěným textem 4,90

10-305a kartička s již takto natištěným textem 4,90

Klidné vánoční svátky,

hodně zdraví, štěstí

a úspěchů v novém roce

Vám přeje

PF 2022

10-918 kartička 5,90

10-505 kartička s již takto natištěným textem 4,90

10-412 kartička 4,90



2-610 kartička s již takto natištěným textem 4,50 10-609a kartička s již takto natištěným textem 4,90

10-701a kartička s již takto natištěným textem 4,90

10-203a kartička s již takto natištěným textem 4,50

10-208a kartička s již takto natištěným textem 3,90 10-111a kartička s již takto natištěným textem 4,90

2-901a kartička
s již takto

natištěným textem

4,90

10-702 kartička s již takto natištěným textem 4,90

2-711a kartička s již takto natištěným textem 4,90

10-315 kartička
s již takto

natištěným textem

2,90

Consult s. r. o., Městské Sady 274, 537 01 Chrudim, tel.: +420 469 620 293
www.vanocniprani.cz, info@vanocniprani.cz

Krásné Vánoce

a mnoho zdraví v novém roce

                 přeje

8

2022



10-913a kartička s již takto natištěným textem 5,90 10-912a kartička s již takto natištěným textem 5,90

2-709 kartička 4,90

10-504a kartička
s již takto

natištěným textem

5,90 10-713 kartička
s kalendářem

6,90 10-515 kartička 4,90

Consult s. r. o., Městské Sady 274, 537 01 Chrudim, tel.: +420 469 620 293
www.vanocniprani.cz, info@vanocniprani.cz 9

Pohodové Vánoce

a mnoho zdraví

v novém roce

přeje

Pour Féliciter

Děkujeme Vám za dosavadní úspěšnou spolupráci v uplynulém roce.

Do nového roku přejeme hodně štěstí, pevné zdraví,
mnoho osobních i pracovních úspěchů.

10-302 kartička 2,90

Krásné vánoční svátky

a šťastný nový rok 

přeje

10-815a kartička
s již takto

natištěným textem

5,90

10-706 kartička 4,90

10-104a kartička s již takto natištěným textem 4,90

2022 LEDEN
týdPoÚtStČtPáSoNe

5212
13456789
210111213141516
317181920212223
424252627282930
531

ÚNOR
týdPoÚtStČtPáSoNe

5123456
678910111213
714151617181920
821222324252627
928

BŘEZEN
týdPoÚtStČtPáSoNe

9123456
1078910111213
1114151617181920
1221222324252627
1328293031

DUBEN
týdPoÚtStČtPáSoNe

13123
1445678910
1511121314151617
1618192021222324
17252627282930

KVĚTEN
týdPoÚtStČtPáSoNe

171
182345678
199101112131415
2016171819202122
2123242526272829
223031

ČERVEN
týdPoÚtStČtPáSoNe

2212345
236789101112
2413141516171819
2520212223242526
2627282930

ČERVENEC
týdPoÚtStČtPáSoNe

26123
2745678910
2811121314151617
2918192021222324
3025262728293031

SRPEN
týdPoÚtStČtPáSoNe

311234567
32891011121314
3315161718192021
3422232425262728
35293031

ZÁŘÍ
týdPoÚtStČtPáSoNe

351234
36567891011
3712131415161718
3819202122232425
392627282930

ŘÍJEN
týdPoÚtStČtPáSoNe

3912
403456789
4110111213141516
4217181920212223
4324252627282930
4431

LISTOPAD
týdPoÚtStČtPáSoNe

44123456
4578910111213
4614151617181920
4721222324252627
48282930

PROSINEC
týdPoÚtStČtPáSoNe

481234
49567891011
5012131415161718
5119202122232425
52262728293031



10-908a kartička s již takto natištěným textem 5,90

10-903a kartička s již takto natištěným textem 5,90

10-902a kartička s již takto natištěným textem 5,90

10-906a kartička 5,90

10-904a kartička s již takto natištěným textem 5,90

10-809 kartička 5,90

10-802 kartička 4,90

10-801 kartička 4,90

Consult s. r. o., Městské Sady 274, 537 01 Chrudim, tel.: +420 469 620 293
www.vanocniprani.cz, info@vanocniprani.cz10

Děkujeme Vám za přízeň v letošním roce.

Do nového roku přejeme hlavně hodně zdraví,
štěstí, mnoho osobních i pracovních úspěchů 

PF2022
Děkujeme Vám za spolupráci v uplynulém roce,
     přejeme klidné Vánoce a do nového roku hodně zdraví 

2022

PF 2022
Krásné Vánoce 
   a mnoho zdraví
        v novém roce
                 Vám přeje

Příjemné prožití vánočních svátků,

        hodně zdraví, štěstí a úspěchů

                 v novém roce

                          Vám přeje

10-213a kartička s již takto natištěným textem 3,90

2-814a kartička s již takto natištěným textem 2,90



10-215a kartička s již takto natištěným textem 4,90

10-805a kartička s již takto natištěným textem 5,90 10-205 kartička s již takto natištěným textem 4,90

10-513 kartička 3,90

10-803a kartička
s již takto

natištěným textem

5,90

10-601 kartička 4,90

10-704 kartička 5,90

2-821 kartička s již takto natištěným textem 3,90

2-808 kartička
s již takto

natištěným textem

2,90

Consult s. r. o., Městské Sady 274, 537 01 Chrudim, tel.: +420 469 620 293
www.vanocniprani.cz, info@vanocniprani.cz 11

PF 2022
Krásné Vánoce

a mnoho zdraví

do nového roku

přeje

10-716a kartička s již takto natištěným textem 2,90

PF2022



10-502a kartička s již takto natištěným textem 4,90 10-503 kartička 5,90

10-216a kartička s již takto natištěným textem 4,90 10-314 kartička 4,90

11-202 skládané přání z luxusního papíru,
dotisk ZDARMA

15,90

10-711a kartička
s již takto

natištěným textem

5,90

otevírací přání, dotisk ZDARMA 5,90

11-001 skládané přání
z luxusního papíru,
rozměr 10 x 15 cm,

dotisk ZDARMA

12,90

Consult s. r. o., Městské Sady 274, 537 01 Chrudim, tel.: +420 469 620 293
www.vanocniprani.cz, info@vanocniprani.cz12

Veselé Vánoce a štastný nový rok

Frohe Weihnachten
und ein glückliches neues Jahr

Merry Christmas and a Happy New Year

ˇ

Pohodové Vánoce

a pevné zdraví

v novém roce

Vám přeje

PF 2022

Děkujeme Vám

za dosavadní úspěšnou spolupráci

v uplynulém roce.

Do nového roku přejeme

hodně štěstí, pevné zdraví,

mnoho osobních i pracovních úspěchů.

72-113

10-219 skládané přání 9,90
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www.vanocniprani.cz

www.vanocniprani.cz

Elektronické PF

Consult s. r. o., Městské Sady 274, 537 01 Chrudim, tel.: +420 469 620 293
www.vanocniprani.cz, info@vanocniprani.cz

Poštovné a dobírečné je 120 Kč bez DPH. Všechny uváděné ceny v katalogu jsou bez DPH 21%.

konec roku 2021. Proto jsme pro Vás přip

Stejně jako v minulém roce máme pro Vás
širokou nabídku elektronických novoročenek,

z kterých si jistě vyberete!

čas utíká jako voda a už se pomalu blíží ravili, společně s PF z minulých let,
novou nabídku novoročenek, která se Vám, doufáme, zalíbí.
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