
Objednávka knihy Denní čtení 2022 v rámci zvýhodněné nabídky pro sbory CB 

Milí bratři kazatelé – správci, administrátoři, hospodáři a místopředsedové 
staršovstev sborů CB, 

ústředí CB připravuje pro sbory CB jako i v minulých letech zvýhodněnou nabídku 
knihy Denní čtení 2022 – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské.  

Abychom sborům CB zajistili v rámci zvýhodněné nabídky dostatečný počet těchto 
knih, zasílám Vám níže odkaz na stránku s objednávkovým formulářem na knihu 
Denní čtení 2022. Počet kusů, které si váš sbor objedná do neděle 27. června 2021, 
ústředí CB objedná, dodá a vyfakturuje vašemu sboru.  

Sborům CB nabízíme množstevní slevy, vyzvednutí knih na zářijové pastorální 
konferenci kazatelů (pokud to bude možné), zaslání knih poštou (v takovém případě bude 
účtováno navíc poštovné) nebo vyzvednutí knih v ústředí CB. Každý sbor, který si objedná 
alespoň 5 kusů této knihy, dostane jednu knihu zdarma pro sborového distributora.  

Zvýhodněný ceník pro sbory CB v roce 2021 

Počet objednaných kusů knih Cena za 1 kus 

1 – 4 ks 90 Kč 

5 – 9 ks 70 Kč 

10 – 14 ks 65 Kč 

15 a více ks 60 Kč 

Každý sbor, který objedná alespoň 5 kusů knih, dostane zdarma jednu knihu pro sborového 

distributora. Doporučená cena 1 výtisku je 90 Kč. 

Objednávku knih vyplňuje za celý sbor kazatel, administrátor nebo hospodář sboru 
CB. Knihy se objednávají přes jednoduchý internetový objednávkový formulář, který 
naleznete na internetové stránce: 

https://portal.cb.cz/denni-cteni-2022    

nejpozději do neděle 27. června 2021.    

Prosíme vás,  abyste předali ve vašich sborech a stanicích a sborech, které 
administrujete, informaci o objednávce a termínu objednávky knihy 
Denní čtení 2022.  

Do knihy Denní čtení 2022 přispěli úvahami nad biblickými texty tito autoři a autorka 
z Církve bratrské Daniel Kvasnička, Roman Cimbulka, Martin Tabačan, Aleš Navrátil, 
Pavel Černý, Roman Toušek, Jana Matulíková, Pavel Plchot, Jan Asszonyi, 
Petr Asszonyi, David Kašper, Tomáš Cvejn a také autoři z dalších církví. 

Knihy budou distribuovány nejdříve v září 2021. Knihy budou hrazeny bankovním 
převodem na základě vystavené faktury (faktura bude zaslána elektronicky hospodáři 
vašeho sboru).  

S přáním Božího požehnání  

Aleš Čejka 

ústředí Církve bratrské 

https://portal.cb.cz/denni-cteni-2022

