
Brněnsk á  tisková  misie

     
     

Kč
69,-

DR1 – citát 
George 
Müllera

DR2 – text 
„Velepísně lásky“
biblické verše  
z 1. listu Kor. 13

Kč
99,-

nabídka dárkových produktů

Toto puzzle budete s dětmi ne-
jen sklá dat, ale můžete nad ním 
i přemýšlet a diskutovat. Jako inspirace 
je přiložen list s několi ka otázkami, na které můžete spolu 
s dětmi hledat odpověď: Jaká rybka se ti líbí nejvíc? Čeká 
na ryby nějaké nebezpečí? Najdeš rybku, která plave 
schválně jinam? Jak se tato osamocená rybka asi cítí? 
Co je pro tebe těžké udělat, i když víš, že je to správné? 
Poutavý motiv podmořského světa zaujme i velmi malé 
děti. K puzzlím je přiložen arch, ze kterého je možné vyrobit 
si krabičku na uložení puzzle.  Cena 39 kč l obj. kód PX108

PROTI  PROUDU
Kč

 39,-

puzzle

48 
dílků

Bukové prkýnko s textem

pozor! – možnost personalizace
– zadání vlastního textu na prKénKo  
– více informací na poslední straně.

WWW.BTM.CZ
https://www.btm.cz/predmety/prkynko-s-versem/
https://www.btm.cz/detske-hry/puzzle-proti-proudu/


KAPESNÍ 
ZAVÍRACÍ NŮŽ  

- RYBIČKA

Kč
90,-

Oblíbený nůž, který díky praktickým rozměrům mů-
žete mít vždy po ruce. K nožíku přikládáme kartičku 
o významu symbolu „ryby“.

Skládačka z dřevěných kolíčků  
pro šikovné kluky i holky
Balení obsahuje:
- 34 lamelek z kvalitního 

bukového dřeva
-  podrobný návod
-  krátký text, který vás 

obeznámí s významem 
pojmu „Boží trůn“

Na výrobě lamelek se podíleli 
lidé se zdravotním postižením.

Cena 49 kč l obj. kód: PX112

Složení: 100% česaná bavlna
s jemným lemem, česká výroba, 

kvalitní materiál

Brněnská  tisková  misie
www.btm.cz l tel: 771 113 576

 Obj. kód: FUS910

velikost: 9 –  10 (43  –  45)

následuj 
mne

následuj 

následuj 

následuj 
následuj 

následuj 

pánsKé ponožKy s visačKou

Složení: 100% česaná bavlna
s jemným lemem, česká výroba, 

kvalitní materiál

Brněnská  tisková  misie
www.btm.cz l tel: 771 113 576

 Obj. kód: FUS910

velikost: 9 –  10 (43  –  45)

následuj 
mne

následuj 

následuj 

následuj 
následuj 

následuj 

Ponožky ze 100% 
česané bavlny 
s jemným lemem. 
Vyrobené v ČR.

ponožky s visačkou  
„NÁSLEDUJ MNE“ nabízíme pouze  

v černé barvě ve vel. 9–10. l obj. kód FUn910

Kč
49,-

PozoR!  tento produkt můžeme personalizovat pro vaše 
misijní akce - NAVRHNĚTE SI SVoU VLASTNÍ VISAČKU!

ponožky s visačkou 
„KRÁČEJ S BOHEM“ 

nabízíme v černé 
nebo šedé barvě  
ve velikostech:

(objednávejte dle kódu):
 FUs78 – vel. 7–8
 FUs910 – vel. 9–10
 FUs1112 – vel. 11–12

Skleněný kříž 
(s háčkem na zavěšení)

Rozměry:
výška: 17,5 cm    
šířka: 11 cm
tloušťka: 1,8 cm

Kříž  
nabízíme ve 

dvou barvách
modrý (SKL1) 
hnědý (SKL2)

každý kus je originál!

V CEnĚ JE zAHrnUTO 
DárKOVÉ bALEnÍ

Kříž je zabalen v krabičce s přilo-
ženou kartičkou s  krátkým tex-
tem o symbolice a významu kříže.

Kč
199

 aromavisačKa

- vanilka
- levandule
- lemon
- divoké hory
- black dragon

Rozměry:  7,8 × 7,8 cm

Kč
27,-

výběr 5 vůní

Cena 27 kč l obj. kód: PX114

obj. kód Dr3

tvořivá zábava nejen pro děti

https://www.btm.cz/poselstvi-vanoc/trun-bozi-slavy-skladacka-pro-sikulky/
https://www.btm.cz/predmety/skleneny-kriz/
https://www.btm.cz/predmety/rybicka-nozik-letacek/
https://www.btm.cz/predmety/panske-ponozky/
https://www.btm.cz/misijni_letaky/aromavisacka-2/


Do krabičky lze vložit drobný dárek, 
např. bonbón. Uvnitř je krátké přání, 
citát C. S. Lewise  
a bib lický verš:  
Ra dujte se v Pánu 
vždycky, znovu 
říkám, raduj
te se! (Fp 4,4)

     

Kč
30

praKticKý dáreK pro dívKy – zrcátKo

be beutiful in your heart.
obj. kód Zr2 l barvy  l l

stvořil jsem tě k obrazu svému!
obj. kód Zr3 l barvy  l l

jesus loves you!
obj. kód Zr4 l barva  l

jesus is my best friend!
obj. kód Zr5 l barvy  l l l

milujte z čistého srdce!
obj. kód Zr9 l barvy  l

Průměr zrcátka 6,8 cm
 cena

tmavá 
růžová

světlá 
růžová žlutá

fialová

Kč
33,-

Zrcátka nabízíme v několika bar
vách. Dostupné varianty jsou 
uvedeny u jednotlivých motivů. 

přívěšeK na  
Klíče s píšťalKou

Přívěsek s píšťalkou (roz měry 6 × 1 cm)  
se symbolem ryby. Barvy: ČERVENÁ,  

zELENÁ, MoDRÁ, FIALoVÁ, ČERNÁ, 
STŘÍBRNÁ, oRANŽoVÁ.  l obj. kód kL12

přívěšKy  na  Klíče  se  symbolem  ryby

náš 
tip

přívěšeK na 
 Klíče s led světlem

Přívěsek se symbolem rybyčky. Kovová LED 
svítilna s  kroužkem na klíče. Barevné vari-
anty: ČERVENÁ, zELENÁ, MoDRÁ, ČERNÁ.  
Rozměry: délka 6,5 cm, průměr 1 cm l obj. kód kL13

přívěšeK na Klíče
– KarabinKa
Přívěsek se symbolem rybyčky 
a kroužkem na klíče. Barevné 
varianty: ČERNÁ, STŘÍBRNÁ, 
zELENÁ, zLATÁ, ČERVENÁ, 
MoDRÁ. Rozměry: délka 6 cm, 
šířka 3 cm.                l obj. kód kL14

Kč
21novinKa

Kč
28

     

     

obj. kód n3 obj. kód n10

odznaKy  průměr 37 mm, cena za ks

obj. kód n5 obj. kód n6 obj. kód n8 obj. kód n9

Kč
12,-

 hrad (Obj. kód KL8)  
verš: „on je můj 

hrad, mé útočiště.“

Kotva (Obj. kód KL9)  
verš:„bůh je  
má kotva.“

děti pod 
deštníKem  

(Obj. kód KL3)  verš:  
„bůh chrání všechny, 

kdo ho milují.“

KlíčenKy

pes (Obj. kód KL5)  
verš: „starosti 

člo  věka tíží 
v srdci, laskavé 
slovo ale radost 

navrátí“

Kč
18,-

žárovKa (Obj. kód KL7) 
 verš: „on je mé světlo,  

když přichází tma.“

KrabičKa na dáreK

Cena 10 kč 
l obj. kód D7

Kč
10

https://www.btm.cz/darky/klicenka-led-svetlo/
https://www.btm.cz/darky/pistalka-ryba/
https://www.btm.cz/darky/klicenka-darek/
https://www.btm.cz/darky/karabina-s-krouzkem-ryby/
https://www.btm.cz/predmety/kapesni-zrcatko-jesus-loves-you-/
https://www.btm.cz/tistene-materialy/darkova-krabicka-lentilky/
https://www.btm.cz/darky/placka-ryba-srdicka/


jesus loves you
Na vnitřní straně záložky je  

verš z Bible v angličtině: 
„I love You… remain  

in my Love.“ John 15:9
obj. kód m9
l Cena 9kč

jesus is the 
Best friend 
you could 
ever have!

Na vnitřní straně 
je verš z evangelia 

podle Jana 15:14–5  
v angličtině.
obj. kód m10  
l Cena 9kč

aKce – sleva 25 %
Kč
 9,-

maGneticKé záložKy

dárKové Karty s přílohou

DárKOVá KArTA s přÍLOHOU      

 Haribo 
medvídci 

l minisáček 10g

DárKOVá KArTA s přÍLOHOU      
kostičky 

– Akinu 
sušenky 
pro psy

 minisáček 10g
     –

rozměry záložky 4,5 × 13,5 cm

maGnetKy

Buď naše vztahy  
ponese láska, 
neBo to všichni 
odneseme.
pavel kosorin 

Buď naše vztahy ponese láska… l m29 Lidé o Tobě vědí… l m28

s biblickými verši  
a ilustracemi Marie Plotěné

Kč
69,-

poznámKový bloK

Cena s přílohou 14 kč l obj. kód Dk172 Cena s přílohou 12 kč l obj. kód Dk175

Pro uchycení na lednici je blok opat-
řen mag  netem. Součástí je propiska 
s logem „Bůh Tě miluje“, s poutkem 
na zavěšení. Formát 97 × 205 mm 
            52 listů + obálka. obj. kód k104

LÁSKA l M6

Magnetka
 ve tvaru 

kříže

Kč
10,-

Kč
15,-

novinKa

NABÍDKU VŠECH pRoDUKtů NAJDEtE NA  
www.btm.cz  objednávat můžete  

také písemně:  BtM, Smetanova 9, 602 00 BRNo. 
telefon pro objednávky: 771 113 576

Já jsem vzkříšení i život l m22 Lucerna l m24

NoVINKA - MoŽNoSt pERSoNALIZACE
Nabízíme vám možnost úpravy a dodání některých  našich 
produktů podle vašich požadavků. Již brzy vám na inter-
netu představíme nástěnný kalendář na rok 2022, který 
je pro personalizaci ideálním produktem. obálku si mů-
žete upravit ze svých fotografií, textu, loga, kontaktních 
údajů, Stejně tak bychom rádi nabídli i letáčky a další naše 
produkty přímo personalizované pro vás, pro vaše spole-
čenství. V  této oblasti již máme první dobré zkušenosti, 
napište, zavolejte, jistě se domluvíme k vaší spokojenosti. 

https://www.btm.cz/pro-poteseni/sila-medveda--dk172-2/
https://www.btm.cz/misijni_letaky/pratelstvi-na-cely-zivot--priloha-psi-susenky/
https://www.btm.cz/pro-poteseni/poznamkovy-blok/
https://www.btm.cz/pro-poteseni/bud-nase-vztahy-ponese-laska/
https://www.btm.cz/magnetky/magnetka---lucerna/
https://www.btm.cz/darky/magneticka-zalozka---jesus-is-the-best-friend-2/
https://www.btm.cz/kontakty/

