
Nadační fond NBK
V Praze dne 18.února 2010

Všem, koho se to může týkat a kdo bude osloven v rámci 
druhého ročníku Celonárodního čtení Bible 

Nadační fond Nové Bible Kralické působí od února 1999 (IČ 643 55 799). Je 
necírkevní organizací a účelem nadačního fondu je rozvoj duchovních a kulturních 
hodnot občanů v České republice formou podpory vytvoření a vydání překladu 
Bible do současného českého jazyka a její osvěty.

Po patnácti letech působení je překlad Bible hotov a setkáváme se s ním pod 
názvem „Bible, překlad 21.století“. Knižně vyšel v dubnu 2009. Pro stejný rok se 
stal knižním bestsellerem. Místo drahé a nejisté reklamní kampaně si sami 
čtenáři Bible zvolili knize mnohem bližší cestu její propagace a uvedení mezi lidi: 
čtení. A to právě v době největšího křesťanského svátku - Velikonoc. 

V době od pátku 2.dubna do neděle 4.dubna 2010 chceme na veřejných 
místech po celé České republice přečíst buď celou Bibli nebo její 
jednotlivé části. Účelem je poukázat na historickou a kulturní hodnotu 
této staré knihy, která je aktuální i dnes. 

V roce 2009 se do čtení zapojilo 84 měst. Čtení bylo zahájeno slavnostním 
večerem v Betlémské kapli za účasti známých českých herců a pod záštitou 
ministra kultury Václava Jehličky a primátora města Prahy Pavla Béma. 
V letošním roce spolupracujeme s Národní knihovnou a svazem SKIP. Všechny 
knihovny v České republice dostanou v dohledné době doporučení, aby se do 
čtení připojily. V tento moment žádáme o záštitu pana ministerského předsedu.

Je velmi pravděpodobné, že Vás velmi brzy osloví  organizátor akce ve vašem 
městě nebo představitel místních médií. Jménem nadačního fondu Nové 
Bible Kralické a všech zúčastněných stran Vás laskavě prosíme o pomoc 
a vyhovění ve všem, o co vás tito lidé požádají a co bude ve vašich 
kompetencích. 

Pokud byste měli jakoukoli otázku či dotaz, nebojte se nás kontaktovat. Rádi 
Vám odpovíme.

S pozdravem, 

Jan Škraňka
koordinátor Celonárodního čtení Bible
E: cteni@bible21.cz
T: 733 627 389
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