Děkujeme všem, kdo podporujete činnost Nadačního fondu!
Tento bulletin Vám přináší informace o činnosti Nadačního fondu Bible21
v průběhu roku 2017 a také stručný pohled do budoucna.

www.bible21.cz
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Drazí přátelé a partneři,
rok 2017 pomalu končí, a tak bychom Vás rádi informovali o tom, co je za námi a co máme před sebou. Naše úsilí se soustředí
především na přípravu Studijní Bible21. Tato unikátní pomůcka nabídne nejen zkušeným, ale i dosud zcela nezasvěceným
čtenářům komplexní pohled na jednotlivé biblické knihy, včetně dobového pozadí, významu konkrétních slov i celých
pasáží. Poznámkový aparát jsme převzali z anglické NLT Study Bible, v tuto chvíli je překlad hotov a probíhá zevrubná
úprava textu pro české prostředí. Zatímco samotná Bible21 má asi půl milionu slov, průvodní text čítá další milion slov.
Jde tedy o mimořádně rozsáhlý projekt, který vyžaduje více času a úsilí, než se z počátku zdálo, a děkujeme Vám tedy
za trpělivost a věrnou podporu.
Jako ochutnávku kompletního díla jsme letos vydali Knihu Daniel a máme radost, že právě v těchto dnech se nám podařilo
dokončit vydání Pastorálních listů (Timoteovi a Titovi). Vám, kdo naši práci podporujete v rámci Klubu B21, tuto publikaci
přikládáme jako malý dárek a poděkování a těšíme se, že Vám v nejbližší době budeme moci zpřístupňovat další hotové
části v elektronické podobě. Pokud ještě nejste členy Klubu, prosíme, ozvěte se nám a moc rádi Vám sdělíme, jak můžete
naši práci podporovat a jaké jsou Vaše klubové výhody.
Kromě práce na Studijní Bibli21 jsme v říjnu vydali už 3. opravené vydání Bible21, protože dosavadní náklad byl rozebrán.
Radujeme se, že od prvního vydání v r. 2009 se nám společně podařilo distribuovat více než 110.000 kompletních Biblí
a asi 300.000 Nových zákonů.
Velmi si vážíme Vaší podpory a modliteb a prosíme, abyste neustávali. Prosíme o modlitby za moudrost a vedení Duchem,
za vytrvalost v práci i za tvořivost a občas i odvahu k netradičním řešením. Modlete se prosím za celý náš tým i externí
spolupracovníky, za dostatek financí i všech dalších věcí potřebných k naší práci. Uvědomujeme si, že bez Vás bychom
naši práci nemohli dělat.
A ještě něco: Velmi rádi za Vámi přijedeme do Vašich společenství. Můžeme představit naši práci, případně posloužit
kázáním nebo společně uspořádat program pro veřejnost. Takto jsme letos navštívili např. sbory v Písku a Plzni a těšíme
se na setkání s Vámi i na dalších místech.
Děkujeme, že jste s námi, a přejeme Vám radostné Vánoce a požehnaný nový rok 2018.
Za celý tým NF Bible21 a Biblionu
Luboš Kendra

Studijní Bible21
Studijní Bible21 je dílo, o kterém jste již mohli v našich bulletinech číst
několikrát. Rádi bychom vás informovali, jak vlastně tento projekt dále
postupuje. Celý poznámkový aparát o rozsahu asi 1 000 000 slov (což je
2x více než samotný biblický text) je přeložen. Našim původním záměrem
bylo právě přeložit poznámky, texty a studijní aparát americké NLT Study
Bible a ten spojit s textem Bible21. Pokud bychom tento záměr drželi, byla
by již hotová Studijní Bible21 ve vašich rukou.
Hned v začátku redakční práce, která následovala po dokončení překladu, jsme však zjistili, že je třeba přeci jenom posunout pomyslnou laťku
o kousek výš. Český čtenář je velmi náročný. A to nejen čtenář Bible znalý,
ale i ten, který otevírá text Písma poprvé. Proto jsme se rozhodli na půdorysu českého překladu NLT Study Bible, který máme k dispozici, vytvořit
Alexandr Flek – vedoucí projektu
v podstatě nové dílo – Studijní Bibli21, která povede poučeného čtenáře
hlouběji do znalosti Písma a která bude zároveň srozumitelná i pro úplné začátečníky.
Proto jsme v průběhu roku 2017 sestavili redakční tým, který se s vervou pustil do práce na novém úkolu.
Vydání Studijní Bible21 se tím pochopitelně oddaluje. V nově upravené podobě již vyšla Kniha Daniel
a Pastorální epištoly. V průběhu roku 2018 bychom Vám rádi představili další
novozákonní knihy. Věříme, že výsledná Studijní Bible21 bude
stát za to.

Kniha

DANIEL
Studijní BiBle21

pastorální

LISTY

1. a 2. Timoteovi, Titovi
Studijní BiBle21

Ohlédnutí za minulým rokem
Během roku 2017 jsme měli možnost představit činnost Nadačního fondu Bible21 na řadě setkání, účastnit se
tematických konferencí či výstav. Jsme také velmi vděční za všechna pozvání a příležitosti, kdy jsme mohli
představit práci Nadačního fondu v místních sborech a farnostech. Rádi bychom poděkovali především těm
sborům a církvím, které ke své finanční podpoře přidávají také podporu modlitební. Děkujeme Vám všem –
díky Vám můžeme pokračovat v naší biblické práci!
Velmi rádi budeme prezentovat naše aktivity a překlad Bible21 i ve vaší církvi či společenství. Mimo prezentace
můžeme také posloužit tematickou přednáškou či kázáním vedoucího projektu Studijní Bible21 Alexandra Fleka.
Pro více informací můžete kontaktovat ředitele Nadačního fondu Bible21 Luboše Kendru: kendra@bible21.cz.
Únor

Najdete nás i na facebooku:

z prezentace našich knih a projektu Studijní Bible21
na Evangelikálním fóru (Praha)

www.facebook.com/Bible21

Březen
z organizace Celonárodního čtení Bible
Duben
z kázání a prezentace, společenství Logos (Praha – Kobylisy)

Nadační fond Bible21 v roce 2017

z kázání a prezentace, CB Neratovice
z účast na odborné konferenci Colloquium Biblicum (ETF UK Praha)
z Celonárodní čtení Bible – www.ctenibible.cz
z přednáška o překládání Bible v aule gymnázia Nové Město na Moravě
z veřejná beseda o Bibli21, ČCE Nové Město na Moravě
Květen
z stánek Biblion na veletrhu Svět knihy Praha

Svět knihy (Praha)

z referát o Bibli21 na konferenci Wycliffe Bible Translators (Burbach, Německo)
Červen
z kázání a prezentace, CB Elim (Písek)
z jednání správní rady Nadačního fondu Bible21
a valná hromada spolku Biblion (Senožaty)
z kázání a prezentace, ČCE Braník
Červenec
z misijní distribuce Bible21 na festivalu Meziprostor (Meziříčko)
z účast na konferenci European Association for Biblical Studies (Berlín)
Září
z prezentace a přednáška o překládání Bible
na Muzejním dni tiskařů (Kralice)

Muzejní den tisk

ař ů (K ralice)

Říjen
z účast na Frankfurtském knižním veletrhu (Německo)
z rozhovor pro Rádio 7 o knize Dopisy blízkým
z slavnostní večer s uvedením knihy
Martin Luther: Dopisy blízkým (Martin ve zdi, Praha)
z kázání a prezentace, CB Kaplnka (Bratislava)
Listopad
z kázání a prezentace, KS Plzeň
z kázání a prezentace, LECAV Praha – Vršovice
Prosinec
z kázání a prezentace na adventním koncertě – ČCE Martin ve zdi
z přednáška o víře a marketingu, prezentace Bible21 (Impact HUB, Praha)

Frankfurter Buchmesse

Bible21 v základní verzi je zpět!

Tomáš Najbrt a Alfred Strejček

Martin Luther: Dopisy blízkým
a 500. výročí reformace
31. 10. 2017 uplynulo 500 let ode dne, kdy Martin Luther zveřejnil svých 95 tezí, které odstartovaly reformaci. Toto výročí jsme si připomněli slavnostním
večerem v pražském kostele Martina ve zdi, kde jsme
představili novou knihu Martin Luther: Dopisy blízkým. Reformátorova slova zazněla v podání Alfreda
Strejčka za doprovodu Tomáše Najbrta.
Navázali jsme tak na vydání Husových Listů z Kostnice a v této ediční řadě chceme pokračovat výbory
z korespondence dalších postav církevní historie.
Jsme rádi, že kniha vzbudila kladné ohlasy např. v Lidových novinách nebo na serveru iliteratura.cz.

„Lutherova korespondence přináší nezvyklý pohled
na člověka, kterého jsme náchylní chápat spíš jako
instituci. Listy plné empatie, emocí a vášně čtenáře
nepochybně překvapí.“ Zdeněk A. Eminger

Bible21 bylo od roku 2009 distribuováno přes
100 000 ks, z toho přes 80 000 ks Biblí v základní
verzi s pevnou vazbou. Dva tisky oblíbené „základky“
jsou již dávno beznadějně vyprodané a proto jsme
na letošní rok připravili comeback právě této Bible21.
Výrobu knih jsme opět zadali holandské Královské
tiskárně Jongbloed, která patří kvalitou svojí produkce mezi nejlepší biblické tiskárny na světě. 3. vydání
Bible21 v pevné vazbě obsahuje aktualizovaný text
překladu. K dostání je za příznivou cenu 390 Kč. Tuto
Bibli si můžete stejně jako naše ostatní knihy objednat u našeho distributora na www.gimel.cz.
Při objednání využijte také množstevní slevy pro církve a misijní organizace v následující výši:
Počet kusů objednávky

Sleva

Cena za 1 ks po slevě

20 ks a více
60 ks a více
100 ks a více

30 %
35 %
40 %

273 Kč
254 Kč
234 Kč

Klub Bible21
Členové Klubu B21 naši práci podporují modlitbami a finančními příspěvky. K výhodám členství
patří zpřístupnění všech hotových textů Studijní Bible21 a také sleva 25 % na všechny produkty
Biblionu. Budeme velmi vděční za nové partnery.
Více informací najdete na www.bible21.cz/klub.
Děkujeme!

Vánoční slevy 25 % – objednávejte na www.gimel.cz
Dopisy
Blízkým
10×15 cm
176 stran

158 Kč

119 Kč
Nadační fond Bible21
Rudolfovská 545, 370 01
České Budějovice

Bible21

Hero Bible

12×18 cm

20×26 cm

1564 stran

192 stran

390 Kč

490 Kč

293 Kč

Bankovní spojení: 19-1707810247/0100
Email: info@bible21.cz, www.bible21.cz

368 Kč
Biblion, o.s.
Thákurova 3, 160 00 Praha 6
Email: info@biblion.cz, www.biblion.cz

Přehled hospodaření
Nadačního fondu Bible21 v roce 2016
Příjmy celkem
Přijaté dary
Úroky

Příjmy za rok 2016

Výdaje za rok 2016

Výdaje celkem
Výdaje na naplnění cílů 1+2+3
1. Příspěvky na překlad knih
2. Podpora vydávání Bible21 (SB21)
3. Výdaje na osvětu a propagaci
Provozní a ostatní náklady

91,88 %

8,11 %

243 552 Kč
241 934 Kč
1 618 Kč

386 352 Kč
354 998 Kč
223 183 Kč
124 700 Kč
7 115 Kč
31 354 Kč

Nadační fond Bible21 hospodařil v roce 2016 s účetní ztrátou 142 800
Kč která byla pokryta rezervou v grantu určeného pro práce na Studijní
Bibli21.

Přehled hospodaření
spolku BIBLION v roce 2016

Příjmy celkem
Tržby
Dary a granty
Ostatní příjmy

Výdaje celkem
Tisk a výroba knih
Propagace
Opravy a udržování
Nájemné
Platy, logistika, atd.

Příjmy za rok 2016

Výdaje za rok 2016

2 251 808 Kč
1 542 447 Kč
442 503 Kč
266 858 Kč

2 175 060 Kč
1 258 272 Kč
63 817 Kč
141 366 Kč
574 229 Kč
137 376 Kč

V roce 2016 hospodařil spolek BIBLION se ziskem 76 748 Kč.
Převažujícím zdrojem příjmů byly tržby z prodeje knih, které tvořily
68,5 % ze všech příjmů.

