
POZNÁMKOVÝ BLOK 
s biblickými verši  

a ilustracemi  
Marie Plotěné

Blok je na zad-
ní straně opatřen 
mag  netem, bude 
tak dobře držet tře-
ba na lednici, kde 
ho budete mít stále 
na očích. Součástí 
je propisovací tuž-
ka s logem „Bůh Tě 
miluje“, s poutkem 
na zavěšení.

Formát 97 × 205 mm  
52 listů + obálka. 
Obj. kód K104

KAPESNÍ 
ZAVÍRACÍ 
 NŮŽ - 

RYBIČKA

BAREVNÁ RYBIČKA 
 - KAPESNÍ NŮŽ

BAREVNÁ RYBIČKA 
 - KAPESNÍ NŮŽ

Obj.  
kód DR4

Obj. kód DR3

BRNĚNSK Á  TISKOVÁ  MISIE

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

Velikosti 
(objednávejte dle kódu):

 FUS78  – velikost (7–8)

 FUS910  – velikost (9–10)

 FUS1112  –  velikost (11–12)

NOVINKA! TIP NA ORIGINÁLNÍ DÁREK

PÁNSKÉ PONOŽKY
S ORIGINÁLNÍ  

VISAČKOU
„KRÁČEJ S BOHEM“

Kč
49,-

Ponožky nabízíme  
v černé a šedé barvě.

Kč
69,-

S MAGNETEM

a propiskou

DÁRKOVÉ PRODUKTY

Kč

109,-

Kč
69,-

     

     

Kč
69,-

DR1 – citát 
George 
MülleraDR2 – text 

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

Kč
99,-

Text ve skutečné velikosti:

Bukové prkýnko  
s textem

laserem vypálený text

délka 26 cm, šířka 11 cm,  
tloušťka 0,5 cm

díky otvoru na ručce  
je prkýnko možné 

zavěsit

Nůž „rybička“ je oblíbený již po několik generací. 
Díky praktickým rozměrům ho můžete mít vždy po 
ruce. K nožíku přikládáme kartičku o významu sym-
bolu „ryby“.

Každá rybička je malovaná jinak.  
Po dohodě je možné 
objednat si poža
dovanou barvu.
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SÍLA MEDVĚDA
Být silný jako medvěd! To by si ob-
čas přál asi každý z nás. Představ-
te si, co všechno byste dokázali: 
Pomoci přátelům v nouzi, poradit si 
s problémy, které se zdají být nepře-
konatelné… Krátký příběh ukazuje, 
že v těžkých situacích může každý 
z nás hledat pomoc a sílu u Boha.   
Trojitá karta A6 s přílohou.
 Cena 14 Kč l Obj. kód DK172

PŘÍLOHA      
 Haribo medvídci l minisáček 10g

Hodně zdraví
Vitamíny jsou potřebné pro zdraví 
našeho těla. Důležité však je, aby 
byla zdravá i naše duše. Takovým 
„vitamínem“ pro lidskou duši je 
Boží slovo. V této dvojité kartě naj
dete recept k dobití energie pro 
tělo i pro duši.  
 Cena 12 Kč l Obj. kód DKx85

Svým pej skům lidé pro jevují lás-
ku, 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 čas-
to postrádáme u lidí, nacházíme 
v Boží lásce ke každému z nás. 
 Cena s přílohou 12 Kč l Obj. kód DK175

PŘÁTELSTVÍ NA CELÝ ŽIVOT…  

     PŘÍLOHA 
  Akinu sušenky 
pro psy – kostičky l minisáček 10g

Děkuji! Srdečný dík za Vaši ochotu, čas, námahu…
Milý úsměv a pár upřímných 
slov díků nás vždy potěší, 
i když se zdá, že je to jen for-
malita. Každý výraz vděčnos-
ti, ohleduplnosti a porozumě-
ní vytváří pěkné vtahy mezi 
lidmi. Text uzavírá myšlenka: 
„Chci Vám poděkovat za las
kavost, Vaši radu, pomoc 
a ochotu. Vždyť dnes je tak 
málo milých a vstřícných lidí.“

PŘÍLOHA l minisáček

 Cena s přílohou 15 Kč  l  kód DKx116
 LZE OBJEDNAT I BEZ PŘÍLOHY

Cena bez přílohy 7 Kč l  kód DK116

Kč
12,-

Kč
14,-
Kč
14,-

Volání srdce
Dvojitá karta obsahuje přílohu – uvnitř je vlepený ka
pes níček v hygienickém balení. Text tvoří biblic ké verše 
a krátký citát C.S. Lewise: „Jedině láska vysušuje slzy 
plačících.“ Formát A6,  laminováno.   
 Cena 10 Kč l Objednací kód DK169

PŘÍLOHA – HYGIENICKÝ KAPESNÍČEK

DĚKUJI – Thank You – Vielen Dank – Merci
Děkuji Vám za Vaši vstřícnost, las ka  vost, pomoc, důvěru…
Dárková dvojitá karta formátu A6 s vloženým sáčkem kapu-
čína. Krátký text uzavírá myšlenka: „Ten, kdo umí děkovat, 
zakusí v životě Boží pří zeň.“  
 Cena s přílohou kapučína 15 Kč l  Obj. kód DKx143
LZE OBJEDNAT I BEZ PŘÍLOHY -  Cena bez přílohy 7 Kč l  Obj. kód DK143

Kč
12,-

DÁRKOVÉ KARTY S PŘÍLOHOU

S PŘÍLOHOU KAPUČÍNA PRO POVZBUZENÍ
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…plná velké lásky – 50 láskyplných slov Bible
Dárková brožura s výběrem 50 biblických veršů. Při jejím 
čtení vás možná překvapí zjištění, že slova Bible dávají 
hluboký smysl všedním dnům našeho života. Jsou plná 
lásky, naděje a po vzbu zení. Připomínají nám především 
jedno: ať přijde cokoliv, můžeme počítat s Boží přítomností 
a pomocí! Na konci brožury je uvedeno několik citátů 
známých osobností.  Cena 25 Kč l Obj. kód B29

UKÁZKY STRAN BROŽUR 
NAJDETE NA www.btm.cz

28 stran formátu 10 ×21cm

Jak najít pokoj v těžkých chvílích života
Ztráta blízkého člověka je vždy bolestná zkušenost. Vy-
rovnáváme se s ní jen velmi obtížně. V takových situacích 
je dobré naslouchat utěšujícím slovům, která nás mo-
hou podržet ve chvílích, kdy se nám zdá, že nás opustila 
veškerá síla. Právě taková slova útěchy nabízí brožura 
„Jak najít pokoj…“ Najdete v ní výběr biblických textů, 
citátů, básní a krátkých úvah.  Cena 25 Kč l Obj. kód B31

24 stran formátu 10× 21cm

Manželské zastavení
Svátek zamilovaných – den sv. Valentýna se i u nás stává tradičním svátkem. 
I když příležitost k prokázání lásky máme po celý rok, někdy potřebujeme im-
puls zvenčí, abychom se alespoň na chvíli zastavili a zamysleli. Udělejte si čas 
k upřímnému a otevřenému rozhovoru, při kterém se nikam nespěchá. Využijte 
k tomu tuto pozvánku a posezení při šálku dobrého čaje… Cena 15 Kč l Obj. kód DK171

PŘÍLOHA - DVA SÁČKY ČAJE

Dar nové naděje
Dárková brožura s  krátkými 
texty, které čtenáře přivedou 
k pře  mýšlení nad význa mem 
Velikonoc. Příběhy, texty bás-
ní nebo písní, citáty a biblické 
verše jsou doprovázeny krás-
nými fotografiemi. 
 Brožurka formátu 130 × 105 mm, 24 stran, laminovaná obálka. Cena 22 Kč l Obj. kód B28

TÉMA VELIKONOCE

Brožury, které potěší a přinesou slova povzbuzení, útěchy i naděje.

DÁRKOVÉ BROŽURY

DVOJITÁ KARTA S PŘÍLOHOU SÁČKU ČAJE
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Magnetky s biblickými verši nebo aforismy  l  Rozměry 7 × 7 cm  l    Cena 10 Kč

Ruce l PX73 Láska je jako květ… l M4 Modlitba l M5 Jesus is my best friend l M8 Světlo l M13

LÁSKA  l  M6

NADĚJE  l  M7

VÍRA  l  M11

JEŽÍŠ  l  M12
1. Pt 1,21 
VÍRA NADĚJE  

Řím 15, 13

LÁSKA
biblické verše  

1. Kor 13, 4 a 13

MAGNETKY – KŘÍŽ

Kč
10,-

Cena  
za 1 ks

Ježíš žije l M15 Pes l M16 Kočka  l M17 Podané ruce-srdce l M18 Hrozny l M20

Já jsem vzkříšení i život l M22 Lucerna l M24 Modlitby partnerů l M25

Kristus zemřel za nás l M26 Bůh tak miloval svět… l M27 Lidé o Tobě vědí… l M28

MAGNETICKÉ ZÁLOŽKY

Rozměry  4,5×13,5 cm

AKCE  
– SLEVA 25%

Jesus is the 
BEST friend 
you could 
ever have!
Na vnitřní straně  
verš Jan 15:14–5   

v angličtině.
l Obj. kód M10

Kč
9,-

JESUS LOVES YOU
Na vnitřní straně záložky je verš z Bible 
v angličtině: 
„I love You…  

remain in  
my Love.“ 
John 15:9

l Obj. kód M9

Život bez lásky… l PX44 Vesnice s kostelem l PX49 Labutě l PX64 Ovečka l PX67 Jesus loves you l PX72

JEŽÍŠ
výčet jmen a 

titulů, kterými je 
v Novém zákoně 
Ježíš nazýván.

Magnetky ve tvaru kříže.
Rozměry  5,4 × 8 cm

MAGNETKY
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