
OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ LITURGIE PRO DĚTI 

Objednává (objednavatel) 
Jméno  Ulice  

Příjmení  Č. p.  

E-mail  PSČ  

telefon  obec  

 

Fakturační údaje – co vyplnit na účtenku 
(vyberte jednu z nabízených možností) 

 Pouze jméno a příjmení objednavatele 

 Podrobná účtenka 
(doplňte potřebné údaje) 

Název instituce  

 IČO  

ev. DIČ  

Ulice  

Č. p.  

PSČ  

obec  

 

Co objednáváte  

(vyplňte číslem v každém řádku, kolik objednáváte kusů) 

 ks za 70 Kč/ks – prázdný šanon (bez titulní kartičky) 

 ks za 20 Kč/ks – jednostranná kartička na desky šanonu pro cyklus A 

 ks za 20 Kč/ks – jednostranná kartička na desky šanonu pro cyklus B 

 ks za 20 Kč/ks – jednostranná kartička na desky šanonu pro cyklus C 

 ks za 20 Kč/ks – jednostranná kartička na desky šanonu pro cyklus ABC 

 ks za 162 Kč/sada – komplet cyklu A (54 sešitků) 

 ks za 162 Kč/sada – komplet cyklu B (54 sešitků) 

 ks za 162 Kč/sada – komplet cyklu C (54 sešitků) 

 ks za 84 Kč/ks – komplet 14 sešitků užívaných pro cyklus A, B i C 

 ks za 99 Kč/sada – Velikonoční misálky (soubor šesti černobílých sešitů A5 pro Svatý týden) 

 ks 
za 199 Kč – Misálek nejen pro děti (sada 2 knížek: barevného misálku – průvodce mší svatou – a černobílé 
knížky otázek a odpovědí pro děti i dospělé k průběhu a jednotlivým úkonům celé mše svaté) 

 

Způsob převzetí  
(vyberte jednu z nabízených možností) 

 Zdarma osobně od autorů 

 Zdarma v KC sv. Prokopa, Praha 5, Stodůlky 

 Zdarma na vrátnici u Jezuitů, Ječná 2, Praha 2 (PO – PÁ 7 – 18) 

 Zdarma v Katechetickém středisko u pí. Lenky Jeřábkové, Thákurova 3, Praha 6 

 Poštou (150,- Kč za balíček do velikosti M, 
200,- Kg za balíček do velikosti L) 
(doplňte doručovací adresu) 

Jméno  

 Příjmení  

Ulice  

Č. p.  

PSČ  

Obec  

ev. dodací pošta  

 

Způsob platby 
Platíte až po převzetí objednávky. V dodaném balíčku najdete fakturu, kterou prosíme co nejdříve uhradit. Lze platit jen 
převodem na účet. 
 

 

Údaje, které mohou být shromažďovány skrze webové stránky www.liturgieprodeti.cz a tento formulář, jsou zpracovávány podle pravidel GDPR pouze pro účely 

prodeje a informování o aktuální nabídce materiálů. 


