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Advent, Vánoce

20

Brněnská tisková  misie
Vánoční hvězda pro děti
24

Z této jednoduché papírové skládanky bu
dou mít radost nejen děti. Tři hvězdičky si
určitě rádi složí i dospělí. Na každé z hvězdiček
je napsáno povzbuzující vánoční poselství.
 Arch formátu A5 l Cena 5 Kč l Obj. kód PX106

21

22

dvojitá karta A6
23

11

plechová tabulka a 24 magnetek

Vánoční (adventní) kalendář
ODPOČÍTÁVEJ DO VÁNOC

novinka

Pastýři řekli jeden druhému:
„Pojďme
Betléma,
abychom
Pastýři
řekli
jeden
druhému:
Pastýřido
řekli
jeden druhému:
„Pojďmedodojak
Betléma,
zjistili,
se toabychom
stalo,
„Pojďme
Betléma,
abychom
zjistili, jak se to stalo,
cozjistili,
nám
jak se oznámil.“
tooznámil.“
stalo,
co námHospodin
Hospodin
co nám Hospodin oznámil.“
Lukáš 2,15
Lukáš
2,15
Lukáš 2,15

Netradiční kalendář se skládá z plechové tabulky a 24 magnetek s obráz
kem. Na každé magnetce je z rubové strany biblický verš, který se vztahuje
k obrázku. Děti se tak každým dnem seznamují s vánoční zvěstí. Odměnou
se pak postupným odebíráním magnetek stává odkrytý obrázek vánoční
scenérie. 
Formát plechové tabulky 260 × 350 mm.
Další informace o tomto produktu najdete na www.btm.cz l Obj. kód PX115

vnitřní strany

Největší vánoční dar – Radostné Vánoce!
Dvojitá karta vtipně spojuje vánoční i novoroční přání v jednom.

Cena 9 Kč l Obj. kód DK182

dárková dvojitá panoramakarta s přílohou
Radostné a požehnané Vánoce!

příloha
voskový plát
A knot
Kč

26,–

Dvojitá panoramatická karta s přílohou pro výrobu
svíčky. Postup: Na voskový plát položíte knot tak,
aby přečníval, potom plát nahřejete a srolujete.

Formát 200 × 100 mm. Cena 26 Kč l Obj. kód DK166

vánoční pexeso

panoramatické pohledy

dvojitá karta  A6

Kč

5,–

Biblický verš a krátký text. Rozměr 210 × 95 mm.

Díky Bohu za jeho nevystižitelný dar! (P22)

Všechno nejlepší v novém roce! (P8)

VE VÍCE JAZYCÍCH

Všechno nejlepší v novém roce! (P23)

Kč

6,–

Veselé Vánoce a šťastný nový rok! (P57)
text na rubu: Ježíš Kristus přišel na svět,
abychom měli život, a to život v plnosti.

Pexeso se 40 kartami. Obrázky na některých
kartičkách mohou děti domalovat a vybarvit.
Z archu si můžete vyrobit i jednoduchý pásek,
na uložení kartiček Arch A4 s násekem. 

Cena 20 Kč l Obj. kód PX61

21

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

pohledy s násekem a Fluorescenční vrstvou

adventní kalendář
s vánočním přáním

Po přehnutí naseknutých části pohledy samostatně stojí. Obrázky
anděla a hvězdy díky fluorescenční barvě po nasvícení ve tmě svítí.

Bůh je s námi!
Pohled s motivem hvězdy. Na rubové
straně je verš z 1. listu Janova 4, 9. Hvězda
po nasvícení ve tmě svítí.
 Formát pohledu A6. l Obj. kód P60

Kč

11,–

Zvěstuji vám velikou radost!
Kč

Pohled s motivem anděla. Na rubové straně jsou verše z Lukášova evan

11,– gelia. Obrys anděla po nasvícení ve tmě svítí. Formát A6. l Obj. kód P61

Santa Klaus nebo Ježíš? QR kód odkazuje na píseň.
Formát 10 x 21 cm. l Cena 5 Kč l Obj. kód E16

leták s qr kódem

skládací betlém
Kč

14,–

Kč

Nejkrásnější

14,–

vánoční zpráva

Originální přání

Narodil se Spasitel, Kristus Pán…
Po vyloupnutí naseknutých obrázků snadno postavíte pěkný
betlém. Formát karty A6. Na zadní straně je krátký text a volné místo
pro napsání přání. Cena 14 Kč l Obj. kód DK168

Dvojitá karta se 24 okénky. Při je
jich otevírání (odtrhávání) postupně
odkrý
váte slova „Nejkrásnější vá
noč
ní zprávy“. Na Štědrý den si ji pak bu
dete moci přečíst celou! Na levé vnitřní
straně je krátký text, pravá je pone
chaná volná pro napsání přání.



vánoční zamyšlení (formát A5, 4 strany)

Formát 120×170 mm, lesklý lak.
Objednací kód PX75

Cena za ks: Kč

5,–

Znamení Vánoc (H144)

Maria - Ježíšova matka (H154) Vánoční překvapení (H161) Ježíš -dárek nad dárky (H155) Betlémská hvězda… (H162)

Krátké vánoční příběhy a zamyšlení (formát A6, 4 strany) Cena za ks:
novinka

Znamení Vánoc (H144)

Čtyři svíčky (RT68)

Vánoční dopis (RT113)

4,–

novinka

Světlo světa (RT114)

Kč

Idyla Vánoc? (RT92)

pro děti – stolní hry…

Putování do Betléma

s vystřihovánkou
betléma
Stolní hra, při které se hráči setkají s řadou úkolů. Z přiloženého
archu si navíc zhotovíte figurky ke hře a betlém!

Hrací plán formátu A3, příloha A4 l Cena 39 Kč l Obj. kód PX88

průvodce Adventem pro celou rodinu

Radostný Advent spolu s dětmi

písnička

Inspirace k činnosti
s dětmi v době ad
ventu.

Obj. kód PX50
Cena 45 Kč
l

vánoční
ozdoby
Vánoční
ozdoby

poslední kusy
skladem!

příloha
vánoční
ozdoby

Brožura A5, 16 stran + příloha Vánoční ozdoby.

Vánoční ozdoby stačí vyloup
nout z archu, vybarvit, slepit
a potom jimi vyzdobit stro
meček. Arch A4 s násekem.



Cena 12 Kč l Obj. kód PX100

Rolničky

Omalovánky s básničkou

Písnička na melodii známé
vá
noční písně „Rolničky“
s no
v ým textem, který
přináší křesťanské posel
ství. Přiložen je arch s vá
nočními ozdobami.

Zvířátka
slaví Vánoce
Básně Oldřišky Kou
delové s ilustracemi
Vlasty Švejdové. Sedm
barevných předloh a
černobílých obrázků
k vymalování.

Čtyři listy A4
s textem písně
+ PŘÍLOHA – ozdoby
(arch A4 s násekem –
ozdoby není potřeba
vystřihovat).

Formát A5, 16 stran. 

Cena 17 Kč



Kč

17,-



l

Malý vánoční kvíz se
soutěží o ceny (DT57)

Obj. kód PX34

vánoční prostírání

Kč

16,-

ke krabičce
zdarma nálepka
s vánočním přáním v různých jazycích!

Cena 11 Kč
l

Cena 18 Kč
Obj. kód PX99

dárková krabička

Text o narození Ježíše
z Lukášova evangelia
je doplněn modlitbou
díků za všechny dary,
které dostáváme od
Boha. Plakát formátu
A3 poslouží jako pros
tírání k štědrovečerní
večeři, vhodný je také
jako plakát na nástěnky
nebo do vývěsek.




l

Obj. kód K11

.

Univerzální krabička vhodná pro všechny slavnost
ní příležitosti. Na zadní straně je biblický verš, citát
a volné místo pro dopsání vlastního přání. 

Cena 16 Kč l Objednací kód D17

Rozměry složené krabičky 21×13×3 cm

NABÍDKU VŠECH produktů NAJDETE NA www.btm.cz Objednávat můžete také písemně:
BTM, Smetanova 9, 602 00 BRNO., mailem objednavky@btm.cz nebo telefonicky od 9 do 17 hod. na čísle 771 113 576.

Brněnská tisková  misie

POZNÁMKOVÝ BLOK

nabídka dárkových produktů
plechová tabulka s řetízkem
na pověšení
s biblickým veršem rozměry:
11 × 18 cm
novink a

Kč

100

s biblickými verši
a ilustracemi Marie Plotěné

Pro uchycení na lednici je blok opatřen magnetem. Součástí je propiska
s logem „Bůh Tě miluje“, s poutkem
na zavěšení. Formát 97 × 205 mm, 52 listů
Obj. kód K104

Kč

69,-

Obj. kód: KAR11

Obj. kód: KAR12

Obj. kód: KAR13

Obj. kód: KAR10

tvořivá zábava nejen pro děti

Skleněný kříž
(s háčkem na zavěšení)

Na výrobě lamelek se podíleli lidé
se zdravotním postižením.

Cena 54 Kč l Obj. kód: PX112

Kříž
nabízíme ve
dvou barvách

KOTVA DUŠE
50 karet s biblickými
verši a citáty známých
osobností

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

Každý kus je originál!
Kč

50

karet

Kč

119,-

50 karet
formátu 57 × 86 mm
se zaoblenými rohy
v pevné krabičce.
l Obj. kód: KA1

249 V CENĚ JE ZAHRNUTO
DÁRKOVÉ BALENÍ
Kříž je zabalen v krabičce s přiloženou kartičkou s krátkým textem o symbolice a významu kříže.

modrý (SKL1)
hnědý (SKL2)

NÁSTĚNNý Kalendář 2022

Podivuhodný život
božího stvoření

S Bohem je krásný každý den
Oblíbený pohlednicový kalendář s fotografiemi a biblick
ými verši. Z každého listu kalendáře získáte po vystřižení
pohlednici. Formát A5, 12 listů + obálka a kartonový stojá-

Fotografie doplňují krátké texty,
ze kterých se dozvíte řadu zají
mavostí o zobrazených zvířatech
a rostlinách. K přemýšlení ve
dou také biblické verše, které
vás budou po celý rok provázet.



pohlednicový kalendáŘ 2022

nek. Kalend ář lze použít jako stolní i nástěnný.
l

Obj. kód KP22

Kč

65,-

Cena 65 Kč l Obj. kód KA22

Kalendář
s biblickými verši
a krátkými úvahami
formát A3 (po pověšení)

knížky pro děti

Bukové prkénko s textem
DR2 – text

„Velepísen lásky“
– biblické verše
z 1. listu Kor. 13

DR1
– citát
George
Müllera

Kč

69,-

Kč

99,-

Laserem vypálený text
délka 26 cm, šířka 11 cm,
tloušťka 0,5 cm.

S kvrnk a
Příběh ma
lé
ho chlapce je
skvělou pomůckou pro vy
světlení evangelia dětem.

Formát 140 × 202 mm, brožovaná,
56 stran + příloha 8 stran.

Cena 110 Kč l Obj. kód K89

Táta a máma patří k sobě
Kniha vypráví jednoduchým a nevtí
rav ým způsobem o manželství. Může
být rádcem jak dětem, tak i rodičům,
kterým děti kladou zvídavé otázky.

Formát 21 × 21 cm, 48 stran, pevná vazba

Cena 110 Kč l Obj. kód K179

vodní omalovánky
Vymaluj pomocí přiloženého plnicího
vodního štětce a objeví se obrázek.
Nech uschnout a můžeš malovat znovu!



když se ježíš narodil
Cena 219 Kč l Objednací kód PX105
V nabídce také:

NOEMOVA ARCHA
Cena 219 Kč l Obj. kód PX104



Díky otvoru na ručce
je prkénko možné
zavěsit.

JEŽÍŠOVY ZÁZRAKY
Cena 159 Kč l Obj.í kód PX86

BOŽÍ STVOŘENÍ

Cena 159 Kč l Obj. kód PX85

připravujeme
bestseller

Rostou

peníze
na stromech ?

Knížka popisuje mladické
zkušenosti George Müllera
(1805–1898), kterého později
přezdívali „otec sirotků“. Stal
se kazatelem, misionářem
a zakladatelem sítě sirotčinců
v Anglii. Přitom nikdy nikoho
nežádal o finanční pomoc,
naopak sám finančně pod
poroval misionáře po celém
světě.

Další informace o knize najdete na www.btm.cz

