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Největší
pozvání
Koho by nepotěšil dopis s osobní pozvá
ním? Víte, že Bibli mů
žeme označit za takový dopis od Boha?
V této knize Bůh vy
slovuje pozvání zcela
zvláštní povahy. Nový
zákon a vůbec celou
Bibli můžeme číst jako
Boží dopis lásky k nám.
 Cena 6 Kč l Obj. kód MT54

Kč

10 MAGNETKA
aforismus Pavla Kosorina
Rozměr 7 × 7 cm l Obj. kód M28

Nástěnný kalendář na rok 2021

Podivuhodný život zvířat
Fotografie v kalendáři doplňují krátké texty, ze
kterých se dozvíte řadu zajímavostí o zobrazených
zvířatech. K přemýšlení o zázraku Božího stvoření
vedou také biblické verše, které vás budou po celý
rok provázet. 
Cena 55 Kč l Obj. kód K2021

s přílohou
Akinu sušenky
pro psy
– kostičky
l minisáček 10g

Kalendář

Kč

55,-

s biblickými verši
a krátkými úvahami
formát

A3 (po pověšení)

Jak přečíst Bibli za rok?

Tento rozpis vám umožní přečíst celou Bibli za jeden
rok. Na každý den jsou vybrány texty z knih Starého
a Nového zákona. Plán počítá s tím, že každý týden
věnujete četbě pět dnů.
Cena 6 Kč l Obj. kód OT16

Přátelství na
celý život…
Člověk nacházel v psovi
vždy věrného a spo
leh
livého přítele. Svým
pejskům lidé projevují
lásku, věnují jim péči a starostlivost. Odměnou je jim věrnost a po
cit opětované lásky. Je smutné, že ve světě mezilidských vztahů to
tak často nevypadá. To, co tak často postrádáme u lidí, nacházíme
v Boží lásce ke každému z nás. 
Cena s přílohou 12 Kč l Obj. kód DK175

Večeře Páně

Hrozny

pohled A6

pohled A6

Ježíš řekl:
„Já jsem chléb
života.“ (Jan 6,35)

Ježíš řekl:
„Já jsem pravý vinný
kmen a můj Otec je
vinař.“ (Jan 15,1)
Cena 3 Kč l Obj. kód P53

Cena 3 Kč l Obj. kód P52

pozor! – změna telefonního čísla pro objednávky – nové číslo 771 113 576

rozvrhy hodin
významná dATa Čs. HISTORIE PX14

sleva

(formát A5)
Vyjmenovaná slova RH2

Kč
2,–

Kč

3,50
REKORDY ZVÍŘECÍ ŘÍŠE PX5

sleva

malá násobilka RH1

Kč
2,–

Rozv rh ho din s ci

táty J. A. Komen

ského

Kč

3,50

cd a zpěvníky pro děti

veselé zpívání o zvířátkách 2

CD

Po úspěchu CD s písněmi o zvířátkách nyní
vydáváme druhé CD, na kterém najdete
dalších 16 zhudebněných básniček Oldřišky
Koudelové. Písničky složila a nazpívala Libuše Ranšová, autorem hudby tří písní je Karel
Novák a nazpívaly je Lenka a Kristýna Halovy. Aranžmá vytvořil opět Pavel Dirda.
Délka CD 39:22 l Cena 49 Kč l Obj. kód CD21

zpěvník s omalovánkami

Formát A5, 32 str., brožovaná l Cena 25 Kč l Obj. kód DT81

AKCE

při objednávce CD a zpěvníku – SLEVA 15% !
Objednací kód sady CD21 + zpěvník DT81 – CZ6

dotisk úspěšného prvního CD a zpěvníku s písněmi o zvířátkách

Kč

69,–

CD

veselé zpívání o zvířátkách

První CD s písněmi o zvířátkách podle textů básniček Oldřišky Koudelové. Všechny písničky složila a nazpívala Libuše
Délka CD 34:54 l Cena 49 Kč l Obj. kód CD14
Ranšová. 

zpěvník s omalovánkami

Ve zpěvníku najdete notový záznam s akordy a texty k písním
z CD. Každou píseň doprovází omalovánka. Cena 25 Kč l Obj. kód DT74

AKCE

při objednávce CD a zpěvníku – SLEVA 15% !
Objednací kód sady CD14 + zpěvník DT74 – CZ1

pozor! – změna telefonního čísla pro objednávky – nové číslo 771 113 576

Kč

69,–

knihy pro děti a mládež
oblíbené vodní omalovánky
OKOUZLUJÍCÍ MALOVÁNÍ VODOU
knihy s plnícím vodním štětcem
POSTUP:
– vymaluj vodou pomocí přiloženého
plnicího vodního štětce
– prohlédni si obrázek, najdi detaily
– nech uschnout a můžeš malovat znovu!
– bez nepořádku, pouze voda

Formát knih170 × 220 mm, kroužková vazba.
Příloha: vodní štětec. Pro děti od 3 let.

Kč

159,-

Vydalo Didasko v roce 2018

BOŽÍ STVOŘENÍ

Tip

na dárek

Omalovánky s úkoly pro děti. Vymalovávání vodou a hledání různých detailů na obrázcích se bude dětem líbit a zároveň se dozvědí
něco o stvoření světa. Pět krásných ilustrací na téma Božího stvoření, které se zobrazí vždy po namočení. 
Cena 159 Kč l Obj. kód PX85

JEŽÍŠOVY ZÁZRAKY
Ježíšovy zázraky jsou zábavné omalovánky s úkoly pro děti.
Vymalovávání vodou a hledání různých detailů na obrázcích se
bude dětem moc líbit a zároveň se dozvědí něco o Ježíšových
zázracích. 
Cena 159 Kč l Objednací kód PX86

Irene Howatová

Irene Howatová

Deset chlapců,
kteří se zapsali
do dějin

Deset dívek,
které se zapsaly
do dějin

Chtěli byste se zapsat
do dějin? Chtěli byste
změnit svět, ve kterém
žijete? Přesně to udělali
tihle kluci, když vyrostli!
Dozvíte se, jak Samuel
lidem ukázal, že láska
dokáže druhé přesvědčit
lépe než strach, jak se
John přátelil s mocnými
vládci i chudými řemeslníky, jak Jonathan pomáhal irokézským indiánům a pak
ho Princetonská univerzita požádala, aby na ní vyučoval,
jak George kázal o spasení a staral se o tisíce dětí, jak
Robert přišel o bratra a našel Ježíše, jak Dwight prodával boty a pak v nákladním vagónu učil děti, jak Billy hrál
profesionálně baseball a pak kázal evangelium, jak se
Charles stal za sněhové bouře křesťanem a pak vyprávěl světu o Ježíši, jak Aiden zachraňoval osiřelá jehňata
a pak jeho samého zachránil Ježíš, a jak se Martyn stal
lékařem, a pak našel ještě lepší lék pro duše. Přečtěte si
tuto knížku a přemýšlejte, k čemu Bůh volá vás!
 Formát 110 × 180 mm, 156 stran, brožovaná. Cena 190 Kč l Obj. kód K90

Chtěli byste se zapsat
do dějin? Chtěli byste
změnit svět, ve kterém
žijete? Přesně to udělaly
tyto dívky, když vyrostly!
Dozvíte se, jak se Mary
Jane modlila a pomáhala mladým ženám, jak
Emma studovala astro
nomii a jak jiné učila znát
Bibli, jak se Florence
stala ošetřovatelkou a jak si ji Bůh používal, jak si Lottie
myslela, že misionáři jsou hloupí, a pak se sama stala
misionářkou, jak Ida změnila názor a pak změnila Indii,
jak Henrietta snila o velkých věcech a psala knížky, jak
se Bessie stala misionářkou v maringotce tažené koněm,
jak Betty za druhé světové války pilotovala letadla, jak
divocí indiáni zabili Elisabethina manžela a jak Elisabeth
odpustila jeho vrahům a jak se Číňanka Jeanette stala
křesťankou a vyprávěla dalším lidem z Číny o jediném
pravém Bohu. Přečtěte si tuto knížku a přemýšlejte,
k čemu volá Bůh vás!

Formát 110 × 180 mm, 156 stran, brožovaná. Cena 190 Kč l Obj. kód K91

pozor! – změna telefonního čísla pro objednávky – nové číslo 771 113 576

BROŽURY modliteb (formát A6)

s básničkou

l

Kč

2,80

Potěšení –
děkuji za úsměv

oblíbená brožura
v nové grafické úpravě

Kč

15,-

Tučňáci kamarádi l Obj. kód PN34

Obj. kód PN54

děti
:-)

Na šestnácti stranách formátu A6 najdete 8 krátkých
modliteb doplněných biblickými verši. Každou modlitbu doprovází na protilehlé
straně inspirativní fotografie.
Text modliteb napsal farář
ČCE Stanislav Kaczmarczyk.

Cena 15 Kč l Obj. kód B2

Pro

Skoupý jezevec 

jistota
i v nemoci

dvojité kartičky (formát A7)

Úsměv obohacuje toho,
kdo jej přijímá, přitom
neochuzuje toho, kdo
jej dává. Trvá jen chvíli,
ale zůstává v paměti.
 Cena 2,80 Kč l Obj. kód PT117

Prosba za
všední dny
modlitby známých
osobností
„Jak se mám modlit?“ Po
úvodním zamyšlení najdete
v brožurce modlitby Antoine
de SaintExupéryho, Matky
Terezy, sv. Františka z Assisi,
sv. Ignáce z Loyoly a další.

Cena 15 Kč l Obj. kód B6

Znak ryby
Určitě jste už na někte
rých autech viděli nálepku se sym
b olem ryby.
Víte co znamená? Prozradí vám to krátk ý text.
 Cena 2,80 Kč l Obj. kód PT99

BIBLE

Děkuji!

Každý den máme mnoho příleži
tostí někomu poděkovat – při ná
kupech, u lékaře, při vyřizování na
úřadech aj. K těmto příležitostem
můžete využít tuto malou kartu.

Cena 2,80 Kč l Objednací kód PT64

spolehlivý
průvodce
životem na
Zemi
základní
informace
o bibli – vhodné
pro školy

dvojitá karta
s receptem
(formát A6)

2. upravené vydání
úspěšné publikace
Brožura seznamuje čtenáře se základními informacemi o Bibli.
V krátkých kapitolách se dozví o historii a původu Knihy knih,
stručný přehled událostí Starého a Nového zákona, rozdělení
knih Bible, informace o překladech Bible do češtiny, několik
biblických veršů, citáty známých osobností a některá zajímavá
fakta o nejvydávanější knize v historii. Formát A6, 20 stran.
Brožura je vhodná pro studenty základních a středních škol.
Využijí ji také katecheti, pastorační pracovníci a uplatnění
najde i při evangelizaci.
Cena 20 Kč l Obj. kód B4

Díky za úrodu

Text připomíná význam
křesťanské slavnosti – Díku
vzdání za úrodu. A protože
jedním ze sym
bo
lů podzimní sklizně jsou i dýně,
najdete v letáčku recept na
dýňov ý cheesecake.
Dvojitá karta formátu A6
(s lomem na „stříšku“). 
 Cena 6,80 Kč l Obj. kód DK124

NABÍDKU VŠECH produktů NAJDETE NA www.btm.cz Objednávat můžete také písemně:
BTM, Smetanova 9, 602 00 BRNO. Na této adrese nás můžete každý pracovní den od 8:30 do 17 hodin navštívit.
pozor! – změna telefonního čísla pro objednávky – nové číslo 771 113 576

