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vybaví se mi historka, kterou mi před lety vyprávěla moje žena Šárka Grauová
poté, co navštívila portugalskou Coimbru (nebo to bylo Porto?): v tamním
knihkupectví tam našla úplně nedotčené a dosud nerozřezané svazky z dvacátých let dvacátého století. To knihkupectví tam bylo otevřené od té doby nepřerušeně do té chvíle, přes celých osmdesát let. A ty knihy tam na své kupce
čekaly po celou tu dobu. Mezitím se odehrála občanská válka ve Španělsku,
proběhla šílená druhá světová válka s holokaustem, ve středu Evropy byla
spuštěna železná opona, v Portugalsku vládl a dovládl Salazar, v roce 1974
tam došlo k dubnové demokratické revoluci…, ale ty svazky na pultě místního
knihkupectví tam nerušeně čekaly dál. Něco podobného bychom možná
mohli najít i na Islandu, v Irsku, ve Velké Británii, Norsku či Švédsku, tedy
tam, kde politická, hospodářská a kulturní kontinuita nebyla opakovaně tak
tragicky přervávána jako v jiných evropských zemích včetně té naší.
Bylo to právě v nakladatelství Kalich v Jungmannově ulici v Praze, kde
jsem takové nedotčené svazky z doby předválečné poprvé uviděl i u nás.
Díky tomu, že navzdory všemu, hrůzám i obdobím lepším, Kalich tu po celá
desetiletí byl a trval. Bylo to po roce 2000 a ty svazky na mne dýchly něčím,
co považuji za základ veškeré kultury – nepřerušenou duchovní a kulturní
pamětí.
S knihami vydanými Kalichem jsem poprvé přišel do styku jako dítě
v bytě Oty Berounského v Bořivojově ulici na Žižkově. Spolu s knihami vydanými Janem Laichterem tvořily základ evangelické části jeho bohaté
knihovny. Některé z těch knížek mi půjčoval, byl jsem tehdy téměř ještě dítě.
Ota Berounský byl členem sboru Českobratrské církve evangelické Žižkov II
v Čajkovského ulici a dával mi od čtvrté třídy lekce z angličtiny. Hodně jsem
se toho od něj dozvěděl, zdaleka ne jen o angličtině, ale i o vážné hudbě,
Emanuelu Rádlovi, J. L. Hromádkovi, Přemyslu Pittrovi, Karlu Čapkovi
a mnoha dalších. Získal jsem tehdy ke knížkám z Laichterova nakladatelství
a z Kalicha citový vztah.
Do redakce Kalicha v Jungmannově ulici jsem poprvé vstoupil v průběhu devadesátých let coby zaměstnanec Odeonu. Byl jsem tam vyslán za
Lenkou Karfíkovou, která tehdy v Kalichu pracovala, vyřídit cosi v souvislosti s autorskými právy na dílo Martina Bubera. Setkal jsem se tam tehdy
poprvé také s Emou Suchou, vynikající redaktorkou, jíž si velmi vážím.

V průběhu let přišel do Kalicha pracovat můj dávný kamarád z gymnaziálních let Michal Plzák, po nějakou dobu v něm pracovala moje žena
Šárka, její žačka Kristina Nesvedová (dnes redaktorka brněnského nakladatelství Host) a posléze i další dva moji přátelé: Daniela Iwashita a Aleš
Palán. Byl jsem nakladatelství přes všechny jmenované příliš blízko, než
abych mohl jakkoli hodnotit to, co bylo, či se pokoušet radit do budoucnosti. Pokusím se pouze shrnout to, co si myslím o smyslu nakladatelství
Kalich dnes:
Od začátku devadesátých let si čeští evangelíci vytvořili několik dalších
vynikajících nakladatelství – mimo jiné Mlýn, Eman či nakladatelství Zdeňka Susy ve Středoklukách. Kalich přišel o svou výjimečnost a nezastupitelnost a musí si hledat svoje místo nejen mezi tisíci ostatních českých nakladatelství, ale i mezi nakladatelstvími evangelickými. Myslím si, že by k tomu
měl mít jasně definovanou podporu synodní rady Českobratrské církve
evangelické a sám by měl stavět především na tom nejcennějším, co má –
a to je jeho stoletá tradice. Těch sto let, to není jen symbolické číslo či nějaká
fráze, nad níž je možno v rychle se měnícím světě mávnout rukou. Je to něco,
o co je možno se opřít a trvat si na tom. Protože to, co Kalich za těch sto let
vytvořil, bylo a je dobré.
—Jan Šulc, editor a redaktor

Následující stať o činnosti nakladatelství a knihkupectví Kalich v letech
1920 až 2020 byla sepsána především na základě archivních záznamů
(samy písemnosti a knihy se v úplnosti nedochovaly) a částečně také na základě osobních vzpomínek z dlouholetého působení dvou redaktorů Kalicha, Emy Suché a Michala Plzáka. Nemůže si tedy klást jiný cíl než být
pouhým náčrtem historie Kalicha, vděčným ohlédnutím na uplynulých sto
let jeho trvání a připomínkou práce několika generací autorů, překladatelů, výtvarníků, grafiků, redaktorů a knihkupců.

1920–1938
K založení Kalicha došlo v těsné návaznosti na vznik Československa a sloučení evangelických církví helvetského a augsburského vyznání v jednotnou

Vedoucí knihkupectví Kalich Jan Mazel, účetní a prodavačka Anna Kafková a ředitel Kalicha Robert Klobouček před vchodem do knihkupectví Kalich v čelní budově Husova domu
v Jungmannově ulici v Praze.
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Českobratrskou církev evangelickou (1918). Byl ustaven v Praze v říjnu 1920
jako Knihkupecká a vydavatelská akciová společnost Kalich za účelem zřízení knihkupectví, nakladatelství, knihtiskárny, provozování živnosti grafické,
litografické a reprodukční, obstarávání insertů, obchodu novinami, papírem
a psacími potřebami, zřizování knihoven aj. K naplnění tak ambiciózního
projektu došlo ovšem jen zčásti. V únoru 1921 začal Kalich svou činnost jako
nakladatelství, v roce 1923 jako knihkupectví. Řídila jej správní rada v čele
s Karlem Machotkou a tajemníkem Františkem Kučerou, členy správní rady
byli vždy také dva zástupci synodního výboru (dnes synodní rady). V roce
1936 se stal ředitelem Kalicha knihkupec Robert Klobouček a v jeho vedení
setrval plných třicet let. V knihkupectví pracovala od samého počátku až do
roku 1936 Helena Niklová, později provdaná Samcová, a zároveň s ní Anna
Milická (do roku 1934). Dlouholetou pokladní a všestrannou spolupracovnicí byla Anna Kafková (v letech 1924–1964). V roce 1934 nastoupil do knihkupectví Kalich Jan Mazel a od roku 1936 až do roku 1972 zde zastával

funkci vedoucího. Všichni zmínění se zasloužili o podobu Kalicha po celou
dobu trvání první republiky i v letech válečných a poválečných.
Ačkoli byl Kalich ve snaze o hospodářskou stabilitu založen jako obchodní společnost s širokým záběrem, kladl si také cíle ideové: přispět k náboženské obrodě a kulturnímu rozkvětu a zároveň soustředit vydávaní a šíření
děl evangelických autorů do jednoho nakladatelského domu. Začátky však
byly velice skromné. Poválečná hospodářsky nesnadná léta a pozdější celosvětová hospodářská krize neumožňovaly výraznější rozvoj, v domácím prostředí
se příliš nenakupovalo, a navíc řada autorů dávala přednost vydávání svých
prací v jiných velkých nakladatelstvích, která je díky zavedené distribuci byla
schopna lépe rozšiřovat. V průměru vycházelo sedm až osm titulů ročně.
Přesto se tu hned v počátku objevily výrazné nakladatelské počiny. Pravidelně vycházela dvě periodika:
Růžový palouček, obrázkový
měsíčník pro děti, ve spolupráci se
Svazem nedělních škol, zastoupeným Adolfem Novotným,
zpravidla v redakci Františka
Kučery, a to bez přerušení
od roku 1921 až do roku 1941
(celkem jedenadvacet ročníků).
V roce 1922 bylo v Kalichu
obnoveno vydávání revue Kalich,
s podtitulem Rozhledy po životě
náboženském a kulturním,
v redakci novozákoníka Františka Žilky. První ročník této revue
vyšel totiž již roku 1911 péčí
Sdružení pokrokových evangelíků a po šesti ročnících byl
zastaven. Revue Kalich pak
vycházela v Kalichu až do roku
1931 (zpravidla pět sešitů ročně),
Jan Mazel před „husovskou“ výlohou knihkudalší ročníky byly vydány až
pectví Kalich, s odkazem na knihu T. G. Masav letech 1937–1942. Celkem
ryka JAN HUS, naše obrození a naše reformace
vyšlo dvacet ročníků.
(4. vyd., 1925).
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Dlouholetí spolupracovníci – vedoucí knihkupectví Jan Mazel a pokladní i prodavačka Anna
Kafková.

K periodikům je možno přiřadit i každoroční Kalendář českobratrský
evangelický, soubor nábožensky vzdělavatelných a beletristických textů většinou soudobých autorů. První ročník vyšel již roku 1919 pod názvem Kalich.
V uvedeném období byli jeho pravidelnými pořadateli František Kučera a J.
B. Šimek. Za celou dobu existence Kalicha nebylo vydávání této ročenky pře-

Vedoucí knihkupectví Jan Mazel a první synodní senior Českobratrské církve evangelické
Josef Souček.

rušeno, jen se v roce 1947 změnil její název na Evangelický kalendář. Poslední ročník Evangelického kalendáře z roku 2020 je tedy v pořadí již stý první.
Značnou pozornost věnoval Kalich hned od počátku literatuře pro děti
a mládež, ať už to byly věroučné pomůcky, učebnice a zpěvníčky, nebo verše,
pohádky a povídky. Zmiňme zde alespoň opakovaně vydávaná díla, jako byla
Příručka věroučná a mravoučná nazvaná Z bible pro život a Kapitoly pro
křesťanskou mládež s titulem Na cestu životem, jejichž autorem byl farář
Bedřich Jerie, a také Katechismus českobratrského evangelického náboženství

profesora Ferdinanda Hrejsy. Z krásné literatury „pro malé i velké děti“ nelze
nezmínit Broučky Jana Karafiáta (v Kalichu vyšly poprvé již roku 1922) i jeho
Broučkovu pozůstalost (1922) a dále pak drobnou edici Klásky, v níž vycházely jednotlivé mravoučné či misijní povídky.
K významným beletristickým projektům patřila bezesporu edice Knihy
protestantských autorů. První svazek, anonymní Deník velkoměstského faráře
(v překladu Břetislava Hladkého), vyšel v roce 1930 a za dobu dalších deseti
let bylo vydáno dvanáct svazků této řady. Šlo většinou o rozsáhlá románová
díla zahraniční provenience, na jejichž překladech se podíleli nejschopnější
evangeličtí literáti. Každý svazek byl doplněn poznámkami o autorovi. Mezi
nimi měly značný ohlas zejména Maclarenovi Lidé z Drumtochty (v překladu
Františka Žilky, 1931), Hildur Dixeliové Dcera farářova (v překladu Marie
Rafajové, 1932), Nes-Uilkensové Bergmančata (v překladu Hany Šimkové,
1937), Gunnarssonův Advent či Andersenova Pohádka mého života (obojí
v překladu Niny Neumannové, 1938).
V uvedeném období byly také publikovány významné odborné práce. Z oboru biblistiky to byla zejména díla profesora Nového zákona Františka Žilky:
Dějiny novozákonní doby (1925), Podobenství Ježíšova (překlad a výklad;
1930) a Ježíšovo kázání na hoře (překlad s úvodem a výkladem; 1931), i rané
dílo novozákoníka J. B. Součka Výklad epištoly Pavlovy Filipským (1937);
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Polední čaj ve skladu Kalicha. Zleva: vedoucí knihkupectví Jan Mazel, pokladní a prodavačka
Anna Kafková, tajemník František Kučera a ředitel Robert Klobouček.

z oboru církevních dějin např. práce Jana Herbena Husitství a bratrství
(1926) či F. M. Bartoše Bojovníci a mučedníci, Obrázky z dějin české reformace
(1939). Významným přínosem k dějinám nově sjednocené církve pak byl Památník českobratrské církve evangelické v redakci profesora Františka Bednáře (1924).
Samozřejmou povinností Kalicha bylo vydávání potřebné liturgické literatury, chrámových zpěvníků či sbírek modliteb. Byly to Zpěvník českobratrské církve evangelické (1931, 1934, 1937); Písně cestou života a Lyra Sionská (1932, 1939); Malé písně cestou života (výbor pro mládež; 1933, 1934,
1937, 1939); Hlas víry (sbírka modliteb pro různé příležitosti v redakci Františka Žilky; 1927).
V uvedeném období bylo vydáno zhruba sto padesát titulů.

Okupace Československa v březnu 1939 a následné vypuknutí druhé světové
války v září téhož roku zásadním způsobem ovlivnily život celé společnosti
a přinesly s sebou útlum veškeré veřejné činnosti. Církev ani Kalich nezůstaly
výjimkou. Tehdejší vedoucí knihkupectví Kalich Jan Mazel zmiňuje ve svých
Vzpomínkách i toto období: Přišel rok 1939, patnáctý březen se stal koncem
klidu. Pocítili jsme to i v Kalichu. Jednoho dne přišel muž z komisařství s příkazem prohlédnout celý sklad. Vyřadil všechny autory anglické, americké, ruské
a naše autory Olbrachta, Majerovou a jiné. Zdržel se u nás několik dnů. O pár
dnů později přišli dva, že si jedou pro zabavené knihy… Smutně jsme se dívali
na nákladní auto plné knih v kožené vazbě i brožované, které na ně házeli přímo vidlemi. Špatné zprávy pak přicházely denně… O něco dál pak čteme:
Smutné, ale i radostné zprávy se v Kalichu soustřeďovaly. U nás si byl každý
vědom toho, že se nemusí bát mluvit, Kalich se stal opravdovým útočištěm těch,
kteří žili v beznaději… Museli jsme se ale starat o to, abychom závětří a oázu
klidu, jak se říkalo, udrželi. Kalich zůstával jako zázrakem. Kupovali jsme, co
se dalo, tak jsme si mohli získat zásoby do prodeje. Tiskly se nové zpěvníky a bible, a tak jsme přetrvali.
V prvních letech válečného období vycházely ještě knihy připravované
před válkou a jejich počty svědčí o tom, v jakém rozběhu tehdy nakladatelská
práce byla. V roce 1940 vyšlo rovných dvacet titulů, 1941 čtrnáct, 1942 de-

vět, ale v roce 1943 už jen pět.
Přestal vycházet měsíčník pro
děti Růžový palouček (naposledy
1941), skončila edice Klásky,
vyšel poslední svazek edice Knihy
protestantských autorů (Gabriel
Scott: Pramen neboli Psaní
o rybáři Markusovi v překladu
Jiřího Šedivého; 1941), zastaveno
bylo vydávání revue Kalich
(poslední tři sešity vyšly v roce
1942).
Z dětské beletrie vycházely
za války i v letech tzv. třetí
republiky (1945–1948) jen
drobné povídky, veršíky či menší
soubory pohádek. V katechetické
U prodejního pultu v knihkupectví tajemník
literatuře tomu bylo o něco lépe.
František Kučera a prodavačka Anna Kafková.
Kromě reedicí obou starších
příruček Bedřicha Jerieho vyšel
dvakrát Karafiátův Katechismus
(1941, 1943), nová Biblická dějeprava Stanislava Čapka (1946, 1947) a Katechismus pro děti evangelické církve, který připravil F. M. Dobiáš (1947). Ze
služebných knih to byla tři vydání Zpěvníku českobratrské církve evangelické
(1940, 1946, 1948 notovaný) a dvě vydání nově připraveného zpěvníčku Zpívejme Hospodinu (výbor duchovních písní ČCE pro mládež; red. J. B. Šimek
a František Kučera; 1942, 1947). Kázání vyšla jediná, a to postní kázání Josefa Křenka Poklady z hlubin (1940).
Poměrně bohatá byla škála děl reformačních „klasiků“. Vyšly tyto spisy:
J. A. Komenský, Tajná řeč Nathanova k Davidovi (1937) a Poselství Jednoty
bratrské (1940; obojí v překladu Josefa Hendricha); Mravy ctnostné mládeži
potřebné. Bratrské mravouky Jiřího Strejce, Adama Šturma z Hranic a Matouše Konečného (v edici Anny Císařové-Kolářové, 1940); J. A. Komenský, O duchovním zpěvu. Předmluva k Amsterodamskému kancionálu 1659 (1944);
Jan Blahoslav, Naučení mládencům (1947); Jan Calvin, Modlitby (v překladu
R. M. Šimšy; 1948); J. A. Komenský, Labyrint světa a ráj srdce (1948).
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1939–1949

Přínosná byla produkce odborných teologických knih. Z oboru biblistiky
bylo vydáno několik zásadních prací: J. B. Souček, První epištola Korintským
(1940), dále jeho Výklad epištoly Kolossenským (1947) a výklad epištoly Římanům s názvem Spravedlnost Boží (1948); František Žilka, Ježíš Kristus.
Díl I.: Jeho učení podle synoptických evangelií (1942, 1945); J. B. Souček, František Žilka, Ježíš Kristus. Díl II.: Historie jeho utrpení, smrti a vzkříšení podle
všech čtyř evangelií (1947). Z oboru církevních dějin: F. M. Dobiáš, Učení
Jednoty bratrské o večeři Páně (1940); Anna Císařová-Kolářová: Žena v Jednotě bratrské. Zásady, postavy a dědictví (1942); František Borecký, Mistr Jakoubek ze Stříbra (1945); Amedeo Molnár, Probuzený lev. O životě Petra
Valda (1945). K nim by bylo možno přiřadit i novou dobu předjímající spis
J. L. Hromádky, Mezi východem a západem (1946).
Jen o málo pozadu zůstala beletrie pro dospělé. Své vděčné čtenáře našlo
hned několik románů, jako byly: Živa je naděje Mileny Kolmanové (1944);
dva díly pamětí Pavla Váši Pod Řípem a V Praze (1947); Země živých Harryho Søiberga (v překladu Jiřiny Vrtišové; 1948), Leontiny Mašínové Tiší
v zemi (1949) a Ogaři Ozefa Kaldy (1949).
V daném období vyšlo přes sto třicet publikací.

1950–1968

Výloha knihkupectví Kalich na téma Držte se bible, mj. s vyznáním světoznámého chemika
PhDr. Bohuslava Braunera.

Důsledky komunistického převratu v únoru 1948 byly dalekosáhlé. V dubnu
1948 byly násilně vyvlastněny velké podniky a nucené znárodňování soukromého vlastnictví pak postupovalo i v roce 1949, včetně násilné kolektivizace
zemědělství. V rámci znárodňování byly zlikvidovány i soukromé polygrafické
podniky a soukromá nakladatelství. Kalich se spolu s mnoha dalšími nakladatelskými domy ocitl v přímém existenčním ohrožení, hrozila mu buď likvidace, nebo „převedení“ do státního podniku Kniha. Doslova záchranným aktem
se tak po mnoha jednáních stalo rozhodnutí synodní rady Českobratrské církve evangelické učinit z něj své účelové zařízení. Kalich tak sice ztratil své nakladatelské oprávnění, ale mohl přežít a jako vydavatelství a knihkupectví,
účelové zařízení ČCE, působit dál, třebaže s možnostmi velmi omezenými.
V tu dobu začaly totiž platit také Zákony o církvích z října 1949, které znamenaly důslednou kontrolu státu nad životem a působností všech církví a náboženských společností v Československu. K tomu byl zřízen při ministerstvu
kultury Státní úřad pro věci církevní, mezi jehož brzká rozhodnutí patřil mj.

i výnos z prosince 1952, kterým bylo založeno Ústřední církevní nakladatelství. Jako jedinému nakladatelství u nás mu bylo uděleno oprávnění vydávat
církevní a náboženskou literaturu, modlitební knihy a zpěvníky, hudebniny pro
církevní potřeby, kalendáře, různé tiskoviny pro všechny církve, jakož i církevně
politickou literaturu. V letech 1953–1956 činnost ÚCN řídil SÚC, 1956–1968
Církevní oddělení ministerstva školství a kultury, 1969–1990 Sekretariát pro
věci církevní MK ČSR. Pod ÚCN spadala všechna účelová zařízení církví
s vydavatelskou působností včetně Kalicha. K žánrovému omezení na ryze
účelovou literaturu, jak bylo uvedeno výše, přistoupily i limitované příděly
papíru, které Kalichu prakticky neumožňovaly vydávat více než čtyři tituly
ročně. Všechny práce navrhované ÚCN k vydání pak samozřejmě procházely
cenzurou, zvanou tehdy „nakladatelské čtení“. Další vážné omezení se týkalo
rozšiřování publikací – žádné účelové zařízení církve s vydavatelským oprávněním nemělo přístup na širší knižní trh, tj. nesmělo své knihy vydané v ÚCN
distribuovat prostřednictvím centrálního distribučního podniku Knižní velkoobchod a muselo se spolehnout pouze na vlastní interní síť. V tomto směru
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bylo velkou výhodou, že si Kalich už předtím takovou síť vybudoval, a především že mohl prodávat ve vlastním knihkupectví, sídlícím v klenutých prostorách přední budovy Husova domu v Jungmannově ulici v Praze (dnes je
chráněn jako kulturní památka České republiky). Toto omezení však mělo
neblahý dopad i na vydavatelství – řada renomovaných autorů upřednostňovala vydávání svých prací v nakladatelstvích, která měla možnost rozšiřovat je
na celostátním knižním trhu. Taková byla situace až do roku 1990, tj. do konce existence Kalicha jako účelového zařízení církve. Její důsledky však pociťuje Kalich dodnes.
V uvedeném období, které se
kryje s působením PhDr. Františka
Laichtera v redakci Kalicha
(1950–1968), se vzdor všem
omezením podařilo vydat řadu
hodnotných publikací, které
přesáhly svou dobu. Kalich měl
svým způsobem „štěstí v neštěstí“ –
získal vzdělaného a zkušeného
nakladatelského pracovníka, a to
jen „díky“ tomu, že jeho rodinný
podnik, nakladatelský dům Jana
Laichtera, byl v roce 1949
zlikvidován.
Žánrové omezení zcela
znemožnilo vydávání literatury
Vedoucí knihkupectví Jan Mazel obsluhuje
pro děti, vycházet nesměla ani
zákazníky.
poezie či beletristická díla pro
dospělé. Těžiště nakladatelské
činnosti spočívalo tedy ve vydávání odborných prací biblistických a církevnědějinných, v edicích děl reformátorů, v produkci katechetické a liturgické literatury včetně sbírek kázání a ve vydávání ročenek: Evangelického kalendáře
a od roku 1951 také Písmákova deníku (od 20. ročníku, do té doby vydávaného ve Společnosti písmáků), později nazývaného Na každý den.
Obor biblistiky v ediční činnosti té doby dominoval. Vydány byly: Nový
zákon v překladu Františka Žilky (1951, 1966); dílo J. B. Součka Utrpení
Páně podle evangelií. Překlad a výklad (1951); v letech 1951–1956 rozsáhlý

Biblický slovník Adolfa Novotného, postupně v sešitech, nakonec knižně
ve dvou dílech (1956), od roku 1955 do roku 1967 Biblická konkordance
v edici Miloše Biče a J. B. Součka, nejprve rovněž v sešitech, knižně pak
ve třech dílech (1. díl 1961, 2. díl 1963. 3. díl 1967); dále pak překlad díla
Dietricha Bonhoeffera, Následování. Výklad Kázání na hoře (v překladu F.
M. Dobiáše a Amedea Molnára; 1962) a Výklad listu Jakubova a 1. listu Petrova J. B. Součka s názvem Dělná víra a živá naděje (1968). V tomtéž roce
vyšly rovněž první dva svazky Starého zákona, překladu s výkladem (tzv. ekumenického překladu Písma), který vzešel z dílny Starozákonní překladatelské skupiny pod vedením Miloše Biče, a to svazek 1. – Genesis a sv. 14. –
Dvanáct proroků.
Poměrně četné byly i publikace z oboru církevních dějin: Štěpán Šoltész a kol., Dějiny křesťanské církve (1952); Amedeo Molnár, Lístky o mladé církvi (1952) a jeho Boleslavští bratři (1953); F. M. Bartoš, M. Petr
Payne – diplomat husitské revoluce (1956); Amedeo Molnár a kol., Od reformace k zítřku (1956); Rudolf Říčan, Dějiny Jednoty bratrské (1957);

— 18 —

— 19 —

Domácí slavnost. Zleva: J. M. Novák, dosazený ředitel vydavatelského odboru synodní rady
ČCE; Anna Kafková, pokladní a prodavačka; Robert Klobouček, ředitel Kalicha; Jiřina Nedělová, pomocná účetní.

už zmíněné spisky Bohuslava Jerie, dále Biblická dějeprava Stanislava Čapka
(1950), Evangelický katechismus (1954) a Biblická dějeprava Viktora Hájka
(1959, 1960). Dílem sem přísluší i věroučný spis J. L. Hromádky, Evangelium
o cestě za člověkem. Úvod do studia Písem a církevních vyznání (1958).
Kromě reedic církevních zpěvníků (1950, 1951, 1952, 1965) se uskutečnila vydání řady sbírek kázání a modlitebních knih, např.: Lubomír Balcar, Rozhlasová kázání (1950); Viktor Hájek, Co vyznáváme. Patnáct kázání o apoštolském vyznání víry (1951, 1965); týž, Kniha modliteb a služebností českobratrské církve evangelické (1953); J. L. Hromádka a kol., Voláme
z hlubokosti. Kniha modliteb (1954, 1960).
V tomto časovém úseku bylo vydáno přes sto sedmdesát knižních publikací.

1969–1989

F. M. Bartoš, Ze zápasů české reformace (1959); J. M. Lochman, Duchovní
odkaz obrození. Náboženské profily. (1964); Amedeo Molnár, F. M. Dobiáš,
Husova výzbroj do Kostnice (1965); Bohuslav Souček, Česká apokalypsa
v husitství (1967).
K nim lze přiřadit i edice spisů reformátorů: J. A. Komenský, Prastaré
obecně křesťanské náboženství. Katechismus (v překladu Rudolfa Říčana;
1951); J. A. Komenský, Obnova církve. Haggaeus redivivus (v edici Bohuslava Součka; 1952); Jan Calvin, Vzděláni ve víře. Katechismus a Vyznání víry
z roku 1537 (přel. Amedeo Molnár; 1953); Huldrych Zwingli, Počet z víry
a výklad víry. Dva vyznavačské listy curyšského reformátora (přel. J. B. Jeschke;
1953); Výzva Jana Želivského. Výbor z kázání (1954) a Řeč o míru Jana Husa
(v edici F. M. Dobiáše a Amedea Molnára; 1963).
V oblasti katechetiky vyšly vesměs starší osvědčené pomůcky, jako byly

Krátké společenské uvolnění za Pražského jara (1968) se do působnosti Kalicha prakticky nestačilo promítnout a následná „normalizace“ vedla jen
k upevnění dosavadních restrikcí. Nezměnila se ani právní forma Kalicha, byť
žádost o restituci nakladatelství byla podána již na začátku roku 1968. K jejímu projednání však už nedošlo a Kalich zůstal až do konce uvedeného období účelovým zařízením církve.
Výrazná změna nastala v personálním obsazení vydavatelství a později
i knihkupectví. V roce 1964 odešla do důchodu Anna Kafková, roku 1968
zemřel ředitel Kalicha Robert Klobouček a v lednu 1969 odešel do důchodu vedoucí redaktor František Laichter. Novým odpovědným redaktorem,
později ředitelem Kalicha byl jmenován ThDr. Luděk Brož, dosavadní tajemník synodní rady v oblasti výchovy a vzdělávání, mimořádně agilní
a světu otevřený člověk mnohostranných zájmů. V dubnu téhož roku se
redaktorkou Kalicha stala Ema Suchá. V roce 1972 se dr. Luděk Brož habilitoval na Komenského evangelické bohoslovecké fakultě pro obor systematické teologie, stal se docentem a vedoucím katedry, o čtyři léta později
byl jmenován profesorem a v letech 1988–1990 zastával funkci děkana KEBF.
Jeho těsné spojení s teologickou fakultou přineslo Kalichu nové možnosti,
on sám však byl činností na fakultě značně vytížen. Posilou Emě Suché
v redakci Kalicha se na pár let (1987–1989) stala čerstvá absolventka KEBF
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Po promoci ThDr. Luďka Brože v roce 1954. Zleva: Jan Hlaváč, člen synodní rady; Luděk Brož,
t. č. tajemník SR pro výchovu a vzdělávání; Karel Trusina, tajemník SR pro práci mezi mládeží.

Lenka Karfíková. V knihkupectví dále sloužil jako vedoucí Jan Mazel,
v tomto období spolu s Milenou Tůmovou (1970–1986), která se mj. zasloužila o zpracování archivu Kalicha, ale i ten se blížil důchodovému věku
a hledal za sebe náhradu. Poštěstilo se mu, získal do prodejny zkušeného
a věci oddaného knihkupce Karla Smetanu (1969–1991) a o něco později
knihovnici Miloslavu Dudovou (v knihkupectví byla zaměstnána 1969–
–1976). V roce 1972 předal Jan Mazel Karlu Smetanovi „žezlo“ vedoucího
knihkupectví a v Kalichu dál po několik let vypomáhal jako důchodce. Pro
léta před Chartou 77 i dlouho poté platila o Kalichu bezezbytku jeho někdejší slova, jimiž charakterizoval roky válečné: U nás si byl každý vědom
toho, že se nemusí bát mluvit, Kalich se stal opravdovým útočištěm... Neuniklo
to ovšem ani pozornosti tehdejší STB (Státní tajné bezpečnosti), která si
zřídila v protilehlém domě služební byt, odkud mohla monitorovat pohyb

kolem ústředí církve i kolem Kalicha. Knihkupectví Kalich přesto zůstávalo
i dál „místem setkávání“. Na postu vedoucího prodejny setrval Karel Smetana až do roku 1987, kdy se rozhodl přejít do účtárny Kalicha. Zde pracoval
až do své smrti v roce 1991. V prodejně jej vystřídal zprvu jako knihkupec
a později vedoucí knihkupectví Vojtěch Zikmund. Ten působil v Kalichu
přes revoluční rok 1989 až do konce roku 1990.
V roce 1969 ještě „dobíhaly“ tituly, které připravoval k vydání František
Laichter. Byl to zejména sborník k 50. výročí sjednocení Českobratrské církve evangelické Církev v proměnách času 1918–1968 (v redakci Lubomíra Balcara a kol.) a memoárová publikace Jaroslav Šimsa, Úzkost a naděje. Vzpomínky
a výňatky z vězení a koncentračního tábora.
Z beletrie stihly vyjít hned po Pražském jaru pouhé dva tituly (oba 1969):
Slunce vychází na jihu Tulio Vinaye (v překladu Karla Trusiny) a Zlato z Caxamalky Jakoba Wassermanna (v překladu Františka Potměšila). Další dva
mohly být vydány až mnohem později, a to jen proto, že byly prezentovány jako příspěvky k dějinám církve. Šlo o prózy Bedřicha B. Bašuse
Po meči a po přeslici (1979) a Ztroskotání – Události – Stavba (1987).

Při expedici dvou vysokonákladových ročenek, Evangelického kalendáře a písmácké příručky
Na každý den, pomáhali všichni. Zleva: redaktorka Ema Suchá a prodavačka Miloslava Dudová.

Pohoda při expedici ročenek. Zleva: prodavačka Miloslava Dudová, vedoucí knihkupectví Karel Smetana, redaktorka Ema Suchá.
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Převahu měly i v tomto období knihy z oboru biblistiky. Postupně se
dovršilo vydání ekumenického překladu Starého zákona i Nového zákona
pod vedením Miloše Biče a J. B. Součka, vyšlo všech zbývajících čtrnáct svazků včetně závěrečného svazku dodatkového. Vycházely ovšem „na přeskáčku“: 1969 Jozue–Soudců–Rút, sv. 4., 1970 Ezdráš–Nehemjáš–Ester, sv. 7.,
1972 Čtyři evangelia, sv. 15., 1975 Numeri–Deuteronomium, sv. 3., Exodus–
Leviticus, sv. 2., 1976 Žalmy, sv. 9., 1978 Skutky–Epištoly–Zjevení, sv. 16.,
Knihy Samuelovy–První Paralipomenon, sv. 5., 1979 Přísloví–Kazatel–Píseň,
sv. 10., 1980 Knihy královské–Druhá Paralipomenon, sv. 6., 1981 Jób, sv. 8.,
1982 Izajáš, sv. 11., 1983 Jeremjáš–Pláč, sv. 12., 1984 Ezechiel–Daniel, sv. 13.,
1985 dodatkový svazek Apokryfy. Některé díly byly v tuto dobu i reeditovány.
Z ostatních knižních publikací z tohoto oboru uveďme alespoň dvoudílnou
práci Miloše Biče Ze světa Starého zákona I (1986) a II (1989) a čtyři pozoruhodné překlady: dílo Clause Westermanna Tisíc let a jeden den. Církev čte
Starý zákon (v překladu Miloše Šourka; 1972); studii Günthera Bornkamma
Ježíš Nazaretský (přel. B. B. Bašus; 1975); Biblický slovník J. J. von Allmena
(přel. Jan Miřejovský a kol.; 1987) a Stručný výklad listu Římanům Karla

Návštěva u příležitosti 80. narozenin někdejšího vedoucího redaktora Kalicha PhDr. Františka
Laichtera (1902–1985). Zleva: bývalý vedoucí knihkupectví Jan Mazel, manželé Laichterovi,
soudobý vedoucí knihkupectví Karel Smetana.

Bartha (přeložil Josef Šplíchal;
1989). Z šířeji pojatých barthovských edic je pak třeba zmínit
knihu Luďka Brože Cesta Karla
Bartha – Karl Barth, Uvedení
do evangelické teologie (1988).
Stranou zájmu autorů,
zejména z řad učitelů KEBF,
nezůstala ani církevněhistorická
témata: 1970 vyšly Vzpomínky
husitského pracovníka F. M.
Bartoše; 1971 Jan Amos Komenský, muž víry lásky a naděje
z pera Rudolfa Říčana; 1973
Ředitel vydavatelství a knihkupectví Kalich
zásadní dílo Amedea Molnár
prof. ThDr. Luděk Brož ve své pracovně.
Valdenští. Evropský rozměr jejich
vzdoru; 1975 společná výpravná
publikace Amedea Molnára a Noemi a Luďka Rejchrtových Slovem obnovená. Čtení o reformaci; 1982 obsáhlá
práce Zdeňka Medka Na slunce a do mrazu. První čas josefinské a náboženské
tolerance v Čechách a na Moravě; 1983 sborník studií Směřování v edici Noemi Rejchrtové.
Vedle odborných knižních publikací se však podařilo vydat v Kalichu
v tomto období téměř šedesát studijní textů (skript) Komenského evangelické bohoslovecké fakulty. Po formální stránce to sice byly jen fotomechanické
přetisky strojopisů tištěné na dřevitém papíře, ale co do závažnosti obsahu si
většina z nich nezadala s knižně vydanými pracemi. Jmenujme v časovém sledu alespoň některé z nich. I tak to bude výčet obsáhlý: F. M. Dobiáš, Úvod
do sociální teologie (1971); Josef Jeschke, Nauka o kázání (1972; Vratislav
Šmelhaus, Řecká patrologie (1972); Josef Smolík, Současné pokusy o interpretaci evangelia (1972, 1981); J. B. Souček, Řecko-český slovník k Novému zákonu (poprvé 1973, v dalších letech čtyři reedice), Rudolf Říčan, Amedeo
Molnár, Dvanáct století církevních dějin (1973 a pozdější dvě reedice); Petr
Pokorný, Výklad evangelia podle Marka (1974, 1982); Blahoslav Pípal, Hebrejsko-český slovník k Starému zákonu (1974, 1997, 2006); Adolf Harnack,
Dějiny dogmatu (v překladu Františka Žilky; 1975); Oscar Cullmann, Chris-
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Hájek, Vím, komu jsem uvěřil (1983, 1986, 1991); Walter Lüthi, Adam. Patnáct kázání o historii stvoření (přel. Ladislav Kopecký; 1987); Josef Veselý
(ed.), Radost na nové cestě. Sbírka biblických kázání (1988); Viktor Hájek,
Miloslav Hájek, Biblická dějeprava (1985, 1989, 1991, 2015); Miloslav Hájek, Evangelický katechismus ’88 (1989).
Za jedenadvacet let tohoto období bylo vydáno téměř dvě stě titulů.

1990–1993

tologie Nového zákona (přel. Luděk Brož; 1976); J. B. Souček, Theologie apoštola Pavla (1976, 1982); Jan Heller, Starověká náboženství (1978, 1989); Petr
Pokorný, Úvod do exegeze (1979); J. L. Hromádka, Přelom v protestantské teologii a Fragment etiky (1979); Petr Pokorný, Tomášovo evangelium. Překlad
s výkladem (1981, 1982); Amedeo Molnár, Pohyb teologického myšlení. Přehledné dějiny dogmatu (1982); František Žilka, Pavel z Tarsu a apoštolský věk
křesťanské církve (1984); Jan Heller, Milan Mrázek, Zákon a proroci (1985);
Karl Barth, Protestantská teologie v 19. století – Prehistorie (v překladu Bohuslava Vika; 1986); Spisy apoštolských otců (v překladu Ladislava Varcla, Dana
Drápala a Jana Sokola; 1986, 2004); Josef Vajs, Kurs obecné mluvy KOIHNC
(1987); Karl Barth, Protestantská teologie v 19. století – Dějiny (v překladu
Bohuslava Vika; 1988); Jan Heller, Milan Mrázek, Nástin religionistiky. Uvedení do vědy o náboženstvích (1989); Petr Pokorný, Vznik christologie (1989).
Ve stejné „edici“ vyšlo i několik svazků revize kralického znění bible autorů
B. B. Bašuse a Blahoslava Pípala (1984 Dvanáct malých proroků; 1985 Kniha
Přísloví a Pět svátečních svitků; 1987 Žalmy; 1987 Job, Jan, Epištoly Janovy;
1989 Izaiáš).
Katechetickou a liturgickou literaturu, včetně sbírek kázání a modlitebních knih, mohou v tomto období reprezentovat tyto edice: Bible svatá, kralický text 1613 (1969); Miloš Šourek, Miloslav Heryán, Sešli světlo své. Kniha
modliteb a meditací (1970); Jan Miřejovský, Víra bez důkazů (1971); Miloslav

Jde o období krátké, ale plné dramatických událostí.
17. listopad 1989 a pád komunistického režimu v závěru téhož roku
měly za následek revoluční změny ve všech sférách společenského života.
Platilo to i o postavení církví a náboženských společností. Již v roce 1989 byl
zrušen Sekretariát pro věci církevní ministerstva kultury ČSR, hlavní vykonavatel státního dozoru nad církvemi, a v průběhu roku 1990 zrušilo ministerstvo kultury i Ústřední církevní nakladatelství. Dalo by se předpokládat, že
nové vyhlídky budou i pro Kalich nadějné.
V září 1989 podala synodní rada ČCE
ministerstvu kultury žádost o vydání nakladatelského oprávnění s tím, že zamýšlí provést
organizační úpravu dosavadního účelového
zařízení Kalich. Ovšem už začátkem března
1990 začala probíhat jednání o převedení
ÚCN v nové nakladatelství ČCE, nazvané
nakonec Evangelické nakladatelství (ENA).
Ustaveno bylo 1. 7. 1990 jako právní nástupce
ÚCN, byť jako účelové zařízení církve. Jeho
vedením pověřila synodní rada Miloše Lešikara ml., vedoucím obchodního úseku se stal
bývalý ředitel ÚCN JUDr. Bohumil Jeníček.
Zakladatelé ENA vlastně převzali strukturu
ÚCN jako střešního nakladatelského orgánu.
Předpokládalo se, že v ENA budou vydávat
své knížky všechny evangelické církve včetně
Stvrzenka od zákazníka Václava
zakladatelské ČCE a nejrůznější další zájemHavla.
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Knihkupec Vojtěch Zikmund a „brigádník“ Jan Mazel.

ci. Nakladatelství bylo koncipováno jako velkopodnik na výrobu náboženské
literatury a strukturováno do řady útvarů, včetně tzv. výrobního, jenž zahrnoval i vlastní tiskárnu vybavenou tiskařskými stroji, které ze zahraniční půjčky
pořídila synodní rada. Se vznikem ENA tak skončila působnost Kalicha jako
samostatného účelového zařízení. Jméno zůstalo sice zachováno, ale neslo je
pouze knihkupectví a ta část redakce nového nakladatelství, která měla připravovat k vydání knížky z literární produkce ČCE. V té době se do Kalicha vrátila jako redaktorka Miloslava Dudová a redakci posílila také Eva Mikolášková.
Evangelické nakladatelství sídlilo mimo Husův dům, na pracovištích
částečně zděděných po ÚCN. Spolu s nimi převzalo i většinu zaměstnanců
bývalého ÚCN – nový podnik tak čítal najednou více než dvacet zaměstnanců. Byli to lidé, kteří dosud pracovali pro represivní státní orgán, a přechod
„na druhou stranu“, do církevního nakladatelství pro ně byl v pohnutých dobách čistě existenční záležitostí. Důsledky činnosti tohoto různorodého a indiferentního „týmu“ se ovšem neprojevily hned. Teprve začátkem roku 1991
se začalo postupně ukazovat, že problematická byla už sama koncepce centrálního nakladatelského koncernu, ustaveného navíc v době, která církevním
zařízením přinesla svobodu volby a nové vydavatelské možnosti. Zájem
o „služby“ ENA tedy zklamal očekávání. I tak byla bez zřetelných pravidel
rozpracována řada nákladných nakladatelských akcí, které ovšem počítaly
s hospodářským zázemím synodní rady. Prvním signálem organizačního rozpadu ENA byl nucený odchod bývalého ředitele ÚCN dr. B. Jeníčka, o jehož
odvolání žádali zaměstnanci původního Kalicha už v prosinci 1990. Synod
ČCE, který se konal v polovině roku 1991, se za tuto žádost postavil. Po rezignaci svého někdejšího nadřízeného odešli postupně všichni další zaměstnanci převedení z ÚCN, poslední z nich až v dubnu 1992.
To už ovšem byl od 1. 1. 1992 znovu ustaven Kalich jako nakladatelství.
Citujme k těmto nepříliš často zmiňovaným událostem úryvek z časopiseckého rozhovoru, který v roce 1992 vedl s redaktorkou Kalicha Emou Suchou
člen ediční rady Štěpán Hájek: V říjnu 1991 jsme předložili synodní radě žádost
o zrušení ENA a ustavení účelového zařízení pod názvem Kalich. Viděli jsme, že
dosavadní stav je neudržitelný, organizační rozpad stále pokračoval a jako nejdůležitější se v tu chvíli jevila nutnost dostat provoz nakladatelství pod kontrolu. To
jsme ovšem netušili, jak dalece pokročil propad hospodářský; výsledky hospodaření
nebyly v té době ještě zpracovány. Synodní rada s návrhem na přestavbu nakladatelství souhlasila, a tak byl v prosinci 1991 přijat nový statut účelového zařízení

s názvem Kalich, evangelické nakladatelství. Rok 1992 ale nezačal pro staronový
Kalich dobře. O Vánocích 1991 zemřel náhle vedoucí účtárny Karel Smetana
a krátce poté se rozhodl odejít do důchodu prof. dr. Luděk Brož. Poměrně dlouho
potom trvalo, než se podařilo shromáždit a zpracovat účetní doklady tak, aby bylo
průkazně doloženo, jak na tom nově ustavený Kalich vůbec je.
Výsledky účetní závěrky jen potvrdily tušený propad: závazky ENA vůči
vnějším dodavatelům, tj. tiskárnám, nakladatelům, knihkupcům, a také vůči
synodní radě přesáhly několik milionů korun. Nový Kalich, evangelické nakladatelství, byl přitom ustaven jako právní dědic zrušeného Evangelického
nakladatelství. Bylo sice učiněno mnoho úsporných opatření, ale i tak bylo
zřejmé, že by za takových okolností neměla existence takto zatíženého nakladatelství dlouhého trvání. Následovala doba nejistoty a hledání východiska.
Koncem roku 1992 rozvázal pracovní poměr se synodní radou Miloš Lešikar
ml. a redakce Kalicha se z úsporných důvodů rozhodla uvolnit dosud užívané
kanceláře a přestěhovat se „za výlohu“, do nevyužívaného prostoru v přízemí
Husova domu (v současnosti zde sídlí pokladna Divadla Kalich). V tu dobu
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Tři muži v prodejně. Zleva: vedoucí knihkupectví Josef Bechyně, skladník Jan Hojgr, ekonom
a jednatel s. r. o. Ivan Vašín.

už v Kalichu pracoval jako ekonom Ivan Vašín (1991–1997) a prodejnu obstarával vedoucí Tomáš Voříšek (1990–1993).
S věcnými návrhy, jak situaci Kalicha řešit, přišel tehdy jak rozhodný
Ivan Vašín, tak nový hlavní ekonom synodní rady ing. Petr Ženatý. Velmi
nápomocen při tom byl také tehdejší náměstek synodního seniora, referent
synodní rady pro tiskové záležitosti, Jan Trusina. Výsledkem nelehkých jednání bylo rozhodnutí synodní rady zrušit Kalich jako účelové zařízení církve
a právního dědice ENA, a spolu se čtyřmi zaměstnanci Kalicha založit obchodní společnost s názvem Kalich, nakladatelství a knihkupectví, s. r. o. Tak
se také v průběhu roku 1993 stalo.
Pokud jde o knižní produkci „vlastního Kalicha“, nebyla v tomto krátkém období malá, ročně vycházelo kolem patnácti titulů. Byla také žánrově
bohatší a po formální stránce výpravnější. V roce 1990 vyšly například tyto

pozoruhodné knihy: Martin Buber, Chasidská vyprávění (v překladu Aleny
Bláhové); Aurelius Augustinus, Vyznání (v překladu Mikuláše Levého); Pavel Filipi, Do nejhlubších hlubin. Život – Setkávání – Teologie. K 100. výročí
narození J. L. Hromádky; Ivan Steiger, Bible v kresbách; Edita Štěříková, Běh
života českých emigrantů v Berlíně v 18. století aj. V roce 1991 a 1992 to byla
první vydání kupř.: prózy D. J. Novotného Život a sny; sbírky modliteb a meditací Zdeňka Susy Pomoz mi, můj Pane; sborníku Hovory s biblí. Za poznáním Knihy knih a jejího významu (v redakci Miloše Šourka); práce Pavla
Filipiho Hostina chudých. Kapitoly o večeři Páně; studie Olgy Settari J. A.
Komenský – Kancionál. Znovu bylo vydáno Informatorium školy mateřské
J. A. Komenského (s průvodní studií Noemi Rejchrtové a Josefa Langmeiera) a oba díly Biblického slovníku Adolfa Novotného. Podařilo se vydat i dvě
bohatě ilustrované dětské knížky: pohádku Štěpána Hájka a Jitky Vágnerové
Jak Vosolbrčko cestoval a Příhody včelích medvídků Jiřího Kahouna a Ivo Houfa. V tomtéž roce publikoval poprvé své vyprávění z dějin křesťanské církve
s názvem Taková dlouhá cesta Luděk Rejchrt a světlo světa spatřil i zpěvník
Svítá, křesťanské písničky (nejen) pro mládež, dílo kolektivu autorů pod vedením Jiřího Grubera.

1993–2001

Zaměstnanci Kalicha tří generací. Zleva: Milena Tůmová, někdejší prodavačka a fakturantka;
Miloslava Dudová, redaktorka; Jan Mazel, někdejší vedoucí knihkupectví; Ema Suchá, redaktorka. Snímek z uvedení knížky Příhody včelích medvídků (1992).

Obchodní společností s ručením omezeným se Kalich stal 30. 6. 1993. Vlastníkem společnosti byla z 80 % synodní rada ČCE, z 20 % čtyři zaměstnanci
Kalicha – knihkupec Josef Bechyně, redaktorka Miloslava Dudová, redaktorka Ema Suchá a ekonom Ivan Vašín. Statutárními orgány se stali dva posledně jmenovaní. Knihy, které Kalich do této doby vyprodukoval, archiv i věcné
vybavení zůstaly majetkem synodní rady. Všechno zboží bylo proto nutno
znovu zinventarizovat, přecenit a v Kalichu zřídit konsignační sklad SR.
Po hospodářské stránce to nebyla situace snadná. Kalich s. r. o. sice začínal
bez dluhů, ale prakticky s nulovým kapitálem a pouze s „nevlastním“ zbožím,
což znamenalo, že tržby za jeho prodej po odečtení sjednaného knihkupeckého rabatu odváděl jeho vlastníkovi, tj. synodní radě. Za těchto podmínek
bylo nutno volit co nejúspornější hospodářská opatření, což ovšem nemohlo
prospívat rozšiřování sortimentu knihkupectví ani výraznějšímu rozvoji nakladatelství.
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V Kalichu pracovalo v tu
dobu celkem pět zaměstnanců.
Nově (od prosince 1993)
nastoupila do účtárny Kalicha
Eva Kratochvílová, která se
později, po odchodu zakladatele
a společníka Ivana Vašína (1997),
stala vedoucí celého hospodářského úseku a spolu s Emou
Suchou zastávala až do roku
2001 funkci jednatelky. Svou
důslednou prací výrazným
způsobem ovlivnila nejen chod
účtárny, ale i skladu a knihkupectví. V roce 1995 odešel z Kalicha
Josef Bechyně a na postu
vedoucího prodejny jej vystřídal
Pavel Krummer (1994–1996),
Z uvedení knihy Tvárnosti tušeného (2000).
později Hana Procházková
Autoři Pavel Rejchrt a Ivan Jilemnický (v po(1996–1999) a Silvie Hlaváčková
zadí vpravo).
(1999–2001). V roce 2001 přišly
do knihkupectví dvě nové pracovnice: jako vedoucí Markéta Langová (2001–
–2005) a Alena Zvolánková (2001 až dosud). Sklad Kalicha dlouhodobě
obhospodařoval Jan Hojgr (1993–1999), na jehož práci pak navázala Adelaida Petrová (1998–2009). V redakci nakladatelství bez přestání pracovala
Ema Suchá společně s Miloslavou Dudovou (1990–2006) a od roku 1997
zprvu na částečný, později plný úvazek Michal Plzák, dřívější člen ediční rady
Kalicha. V roce 2002 nahradil ve funkci jednatelku Emu Suchou a jako redaktor působí v Kalichu dodnes, od prosince 2020 opět ve funkci ředitele.
Začátkem nového milénia pracovala v redakci nakladatelství také redaktorka
a překladatelka Šárka Grauová (2001–2002).
Plynulou provozní práci knihkupectví i nakladatelství po určitou dobu
znesnadňovala rekonstrukce rozsáhlých sklepních prostor a shromažďovacího sálu Husova domu, jejichž část se synodní rada z hospodářských důvodů
rozhodla pronajmout, a to nově vznikajícímu Divadlu Kalich (jehož totožnému pojmenování se „náš“ Kalich marně bránil). Hrubé stavební práce probí-

haly v letech 1997–1998, divadlo zahájilo svou činnost v listopadu 1999.
Ve sklepích HD bylo přitom uskladněno veškeré knihkupecké zboží včetně
archivních materiálů a v sále i v přilehlých prostorách sídlila knihovna Komenského evangelické bohoslovecké fakulty. Knihovna byla spolu s fakultou
postupně přestěhována do budovy Marathon v nedaleké Černé
ulici, která byla v tu dobu rovněž
ve vlastnictví ČCE, a sklad knih
včetně archivu byl na čas vystěhován do nepoužívaných prostor
kostelíku v Praze-Malešicích,
odkud se však „díky“ nešetrnému
a nedbalému zacházení v původním rozsahu už nevrátil. – V souvislosti s rekonstrukcí HD se ale
naskytla možnost, aby se redakce
Kalicha po dohodě se synodní
radou přesunula do někdejšího
domovnického bytu v nádvoří
Husova domu, v té době využívaného střediskem Diakonie ČCE,
Redaktorka a jednatelka Kalicha Ema Suchá
tedy do prostor v těsném
sousedství knihkupectví. Jejich
úplné propojení nevyžadovalo ani
mnoho úprav. V tomto dělném
a „domáckém“ uskupení pracuje Kalich až
do současnosti.
Produkce Kalicha čítala v tomto období
zhruba deset titulů ročně. Jmenovitě uveďme jen
nové původní práce nebo nové překlady.
Z teologických oborů vyšel hned v roce 1993
první díl trilogie Jana Milíče Lochmana, Otče
náš. Křesťanský život ve světle modlitby Páně
(v překladu Františka Schilly); o rok později
(1994) byl vydán díl druhý, Desatero –
Účetní a jednatelka Kalicha
Eva Kratochvílová.
Směrovky ke svobodě. Nástin etiky pod zorným
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úhlem evangelia, a v roce 1996 díl
třetí, Krédo. Základy ekumenické
dogmatiky (oba díly v překladu
Bohuslava Vika). Profesor Jan
Heller připravil pro Kalich svou
práci Bůh sestupující. Pokus
o christologii Starého zákona
(1994) a novozákoník Miloslav
Hájek Evangelium podle Matouše. Výklad kapitol 1–9 (1995).
V roce 1996 vydal Kalich
ve spolupráci s nakladatelstvím
Mlýn pozoruhodné „románové“ dílo německého biblisty
Gerda Theissena Galilejský.
Historické bádání o Ježíši formou
Sváťa Karásek podepisuje v Kalichu knihu Víno
tvé výborné, 1998.
vyprávění (v překladu Ivana
Ryšavého), v roce 1997 práci
Martina Bubera Problém člověka (v překladu Marka Skovajsy) a o rok
později (1998) studii Günthera Bornkamma Apoštol Pavel (v překladu
Miloslava Hájka).
Práce s církevněhistorickou
tematikou vyšly dvě, obě z dílny
kmenové autorky Kalicha Edity
Štěříkové, která se po celý život
zabývá českou náboženskou
emigrací: Běh života českých
emigrantů v Berlíně v 18. století
(1999, revidované vydání)
a Pozváni do Slezska. Vznik
prvních emigrantských kolonií
(2001). Z původních děl církevních klasiků byla vydána Husova
Uvedení knihy dánského autora Martina HanDcerka – O poznání cesty pravé
sena Lhář ve Skandinávském domě, uprostřed
k spasení (1995) a útěšný spisek
překladatel Robert Novotný, vpravo dánský
Jana Amose Komenského Unum
velvyslanec v ČR Jørgen Bøjer.

necessarium v novém překladu Luďka Brože s názvem Jedno nezbytné (1999).
Sem přísluší i edice spisku Sørena Kierkegaarda Tři páteční pozvání k Večeři
Páně (2000, v překladu Josefa Veselého).
Z oblasti vzdělavatelné a katechetické literatury lze uvést např. práci autorského kolektivu pod vedením Jana Trusiny Cesta Božího lidu II – Nový
zákon (1993) a informativní publikaci Arnulfa H. Baumanna, Co by měl každý vědět o židovství (2000, v překladu Lydie Cejpové). – Sbírky kázání vyšly
rovněž dvě, byť značně odlišného charakteru: výbor z kázání Jana Kollára
Nedělní a příležitostné kázně a řeči v edici Lenky Kusákové (1995) a soubor
kázání Svatopluka Karáska Boží trouba (2000).
Zastoupena byla také memoárová literatura, k níž můžeme přiřadit rovněž knížky rozhovorů. Na památku Přemysla Pittra vyšly tři publikace: Pavel
Kohn, Můj život nepatří mně. Čtení o Přemyslu Pittrovi (1995); vlastní dílko
Přemysla Pittra Duchovní revoluce v srdci Evropy (1995) a společná práce
Přemysla Pittra a Olgy Fierzové Nad vřavou nenávisti (1996). O rok později (1997) byla vydána knížka rozhovorů, které se Svatoplukem Karáskem
vedli Štěpán Hájek a Michal Plzák, s názvem Víno tvé výborné. Byl to první
svazek nově vznikající edice Rozhovory a okamžitě si získal velkou popularitu, reeditován byl ještě v tomtéž roce a pak znovu v roce 2000. Formu dlouhého
rozhovoru má i dílo Paula Ricoeura Myslet a věřit (2000); s francouzským
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Momentka ze slavnostního uvedení nové knihy. Zleva: někdejší vedoucí knihkupectví Kalich
Jan Mazel, redaktorka Ema Suchá, redaktorka Miloslava Dudová a redaktor Michal Plzák.

našeho Pána, v překladu Michala
Plzáka, s ilustracemi Ľuby
Končekové-Veselé, a nevelká, ale
pozoruhodná knížka Erazima
Koháka Hesla mladých svišťů,
kterou kresbami doprovodil
Zdeněk Šorm.
V tomto devítiletém období
bylo vydáno na devadesát knih.

Miloš Rejchrt a Dagmar Havlová v Kalichu na
uvedení knihy Strachy se mění, 2002.

2002–2020
Uvedení knihy Bez ohlávky v kavárně Divadla Komedie, 2011. Zleva redaktorka Magdalena
Čechlovská, redaktor Michal Plzák, kmenová autorka Kalicha Jiřina Šiklová a fotograf Karel
Cudlín.

filosofem jej vedli François Azouvi a Marc de Launay a do češtiny přeložil
Miloš Rejchrt. K memoárovým sbírkám nepochybně patří také dílko už zcela beletristického rázu, jímž jsou vzpomínky Petra Pokorného A poslední budou první (2001).
Zbývá uvést ještě beletristické knížky pro dospělé i děti. V tomto období
jich vyšla v pěkné grafické úpravě celá řada. Především je třeba jmenovat vyprávění Forresta Cartera Škola Malého stromu. Skutečné události, které pro
Kalich přeložil Lubomír Miřejovský. První vydání se uskutečnilo hned v roce
1993 a od té doby byla knížka vydávána znovu a znovu, v dotiscích i ve dvou
vnějšně odlišných edicích (2001, 2008). Úrodný byl na tento druh literatury
rok 1994: vyšla Nová vyprávění z doby renesance Františka Kafky Velký pražský rabi Jehuda Löw s ilustracemi Jana Šerých; Veselá říkadla Heleny Kohoutové s ilustracemi Hany Pavlátové; knížka hádanek Co je to?, kterou sestavila
Milada Motlová a bohatě ilustrovala Olga Ptáčková. Vydány byly také dva
překlady, tentokrát nikoli do češtiny, ale z češtiny. Karafiátovy Broučky přeložila do angličtiny Daniela Bísková s názvem Fireflies a do němčiny N. a P. Locher-Záleská pod titulem Die Käferchen. Obě knihy vyšly ve stejné úpravě
jako dřívější české vydání, s ilustracemi Jiřího Trnky. Po kratší pauze (1999) se
objevily ještě dva další tituly, a sice nábožensky vzdělavatelné dílko pro děti
z pera romanopisce Charlese Dickense Evangelium podle Dickense. Život

V lednu 2002 byl novým ředitelem a jednatelem jmenován Michal Plzák,
jehož v lednu 2018 ve vedení společnosti vystřídal Aleš Palán, rok na to Petr
Schwarz, od prosince 2020 je ve funkci ředitele opět Michal Plzák. Dosavadní
jednatelky Ema Suchá a Eva Kratochvílová pracovaly v Kalichu dál, až do roku
2013, Ema Suchá externě do roku 2019. Účetní Kalicha je od roku 2013 Martina Smrkovská a od roku 2018 je ve funkci jednatele společnosti synodní kurátor Vladimír Zikmund.
V redakci pracovala od roku
2002 do roku 2006 Ivana Čechová, v letech 2013–2015 a 2017 na
částečný úvazek Daniela Iwashita.
V roce 2002 nastoupil do prodejny Jan Gallas, od roku 2005 je vedoucím knihkupectví. V roce 2017
nastoupil na poloviční úvazek
do oddělení fakturace, propagace
a objednávek František Plzák.
V roce 2003 se jediným
společníkem (vlastníkem)
Kalicha stala synodní rada ČCE,
Kalich jakožto společnost
s ručením omezením má ovšem
stále oddělené účetnictví a musí
Nynější vedoucí knihkupectví Kalich Jan Gallas.
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si na sebe vydělat. I to je jeden z důvodů, proč se nakladatelství zčásti zaměřuje na vydávání knih, jež mají přesah mimo evangelickou církev. Dbá přitom
na precizní redakční přípravu titulů, spolupracuje s respektovanými překladateli a grafiky.
Od roku 2000 Kalich uvedl do světa několik edic, které se zdárně ujaly
a našly u čtenářů značný ohlas (měřeno nejen prodejností a recenzemi, ale
i reakcemi u veletržního stánku): v edici Silver vyšla především díla Jiřiny
Šiklové (Deník staré paní, Dopisy vnučce, Matky po e-mailu a Vyhoštěná smrt),
ale i vzpomínkové črty Darji Kocábové; edice Prvotisky představuje první
české vydání titulů zahraničních autorů, mezi nimi jsou například Martin
Hansen, Edvard Hoem, Vladimír Vertlib, Olga Grušinová, Rudolf Sloboda,
John McGahern, Gyrðir Elíasson a další; edice Kairos uvádí díla filozofů,
teologů či sociologů, například Martina Bubera, Amedeo Molnára, André
Slavnostní uvedení knihy Hesla Mladých svišťů, 2000. Zleva: autor Erazim Kohák a ilustrátor
Zdeněk Šorm.

Uvedení knihy rozhovorů s Jaroslavem Duškem Nenucený výsek. Zleva Ivana Čechová a Michal Plzák (redaktoři), a Jaroslav Dušek, 2004.

Glucksmanna, Simone Weilové, Dorothee Sölleové a Sørena Kierkegaarda;
edice Poezie undergroundu splácí dluh umlčovaným básníkům, jako jsou
Milan Koch, Fanda Pánek, Quido Machulka, ale i v současnosti tvořící Vratislav Brabenec, Milan Krupa a Jana M. Bauerová; edice Přemítání nabízí
mimo jiné texty Petra Pazdery Payna, Daniela Ženatého a Luďka Rejchrta;
edice Studijní texty navazuje na někdejší vydávání fakultních skript ( Jan
Heller, Milan Mrázek, Rudolf Říčan, Amedeo Molnár…). Neformální edice
Rozhovory představuje osobnosti, jako jsou Sváťa Karásek, Miloš Rejchrt,
Paul Ricoeur, Jiřina Šiklová, Jaroslav Dušek a další. Mimo edice vyšly i edičně náročné a většinou i komerčně úspěšné tituly, například první bilingvní
vydání textů Boba Dylana, Encyklopedie moderních evangelických (a starokatolických) kostelů Čech, Moravy a českého Slezska, Kniha svornosti, publikace
Co by měl každý vědět o židovství apod. Z beletrie budiž zmíněna díla Grahama Greena, Briana Keenana, bestseller od Forresta Cartera Škola Malého
stromu, Advent od Gunnara Gunnarssona, cestovní deník Wernera Herzoga
O chůzi v ledu a další. Tradičně též v Kalichu vycházejí kázání našich kazatelů, například Jana Hellera, Pavla Filipiho, Jana Štefana, Sváti Karáska, ale
i amerického teologa Paula Tillicha. Kmenovou autorkou Kalicha je historič-
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Uvedení knihy Vratislava Brabence Sebedudy v Literární kavárně. Vlevo editor Martin Machovec, autor sedí uprostřed.

Stánek Kalicha na pražském veletrhu Svět knihy v roce 2007. U stolku sedí překladatelka Jarka
Vrbová a norský spisovatel Edvard Hoem, autor knihy Příběh matky a otce.

ka Edita Štěříková, jež ve svých dvanácti v Kalichu vydaných publikacích
mapuje většinou historii nekatolických exulantů z českých zemí (např. Pozváni do Slezska, Země otců, Exulantská útočiště v Lužici a Sasku a Zelów).
Pro děti a mládež mimo jiné vyšly populární příběh o Husovi od Kláry
Smolíkové (H. U. S. – Hus úplně světovej), knížky Jonáš a Samson od Klaase
Smelika, vtipné a naučné povídání s obrázky Lidé Bible, Hesla mladých
svišťů od Erazima Koháka, v prvním českém vydání byli do světa vypraveni
dnes již klasický Ježipetr a Max a Mořic. Mezi teology, jejichž díla Kalich
vydává, patří například Jan Hus, Martin Luther, Jan Kalvín, Dietrich Bonhoeffer, Jan Milíč Lochman, Gerd Theissen, Milan Balabán, Petr Macek,
Martin Wernisch, Ota Halama a již zmínění Amedeo Molnár, Luděk Rejchrt, Jan Heller, Pavel Filipi a Jan Štefan. Nejen pro studenty ETF UK
Kalich vydal Cvičebnici biblické hebrejštiny od Martina Prudkého a v reedici Hebrejsko-český slovník ke Starému zákonu a Řecko-český slovník k Novému zákonu. Celocírkevní kantor Ladislav Moravetz vydal v Kalichu řadu
notových souborů a skladeb (Chvalčovské miniatury, Zlínské sboropění, Missa subhostinensis, Jubilate a další), k zpěvníku písniček Luďka Rejchrta
Haleluja Amen vyšel i výběr z písní na stejnojmenném CD. Modlitby šep

tem od téhož autora si získaly
velkou oblibu nejen v ČCE,
jakož i sbírka Modlitby od editorů Jana Juna a Rut Kučerové.
S povšechným sborem Kalich
spolupracuje na produkci titulů,
jež jsou zajímavé a potřebné
především v církvi, často v souvislosti s významným výročím
(husovské slavnosti, výroční
luterské reformace či založení
ČCE). Stále pokračuje vydávání
ročenek Evangelický kalendář
(101 ročníků) a čtení z Písma
Na každý den (66 ročníků).
V letech 2000 až 2020 Kalich
vydal více než tři sta titulů, řadu
z nich i vícekrát reeditoval. Úplný
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Sváťa Karásek na uvedení knížky Vráti Brabence Sebedudy, 2010.
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seznam vydaných titulů za posledních třicet let včetně všech údajů a anotací
zájemce nalezne na webové stránce ekalich.cz.
Za celou dobu trvání Kalicha vyšlo více než tisíc titulů (přesněji 1078).
Nakladatelství i knihkupectví sídlí v Husově domě v Praze 1 ( Jungmannova 9/22), ale prodej veškerých publikací se uskutečňuje i prostřednictvím
e-shopu na www.ekalich.cz.

Na závěr stati uveďme ještě alespoň abecední seznamy výtvarníků a grafiků, kteří
se zasloužili o podobu vydaných knih. Najdeme mezi nimi i zvučná jména. Kurzívou jsou vyznačeni ti z nich, kteří spolupracovali s Kalichem dlouhodobě.

1920–1992
Bohumil Bareš, Jaroslav Benda, Rudolf Bláha, Josef Bohuslav, Cyril Bouda,
Zdeňka Burghauserová, Jindřich Čech, J. R. Duda, Jarmila Dytrychová, Martin
Fabík, Libor Fára, Václav Fiala, Marie Filippovová, Rudolf Hála, Jan Herink, Jan
Hladík, Václav Hlavsa, Zbyněk Honzal, Helena Horálková, Ivo Houf, Karel
Housa, Ludmila Janská, Ivan Jilemnický, Ludmila Jiřincová, Václav Karel, Adolf
Kašpar, Anna Khunová, Jan Kobzáň, Josef Kočí, Přemysl Kočí, Anna Kopecká,
Vladimír Maisner, Oldřich Menhart, Alois Moravec, Petr Náprstek, Pravoslav
Nesrovnal, J. B. Novotný, Alexandr Paul, Hana Pavlátová, Jaroslava Pavlíčková,
Jindřich Pileček, Karel Poličenský, Olga Ptáčková, Miroslav Rada, Pavel Rejchrt, Přemysl Rolčík, Jan Řezníček, Václav Sokol, Josef Sonberg, Vladimír Soukup, Adolf Stehno, Zdeněk Stejskal, Karel Svolinský, Jan Šerých, Ladislav Šíma,
Lydie Šloufová, Milena Šoltészová, Zdeněk Šorm, Jan Šplíchal, Karel Štech,
Jaroslav Šváb, Jiří Švengsbír, Toyen, Jiří Trnka, Oldřich Udatný, Ivan Urbánek,
Jitka Vágnerová, Karel Vácha, Stanislav Vajce, Bohumil Vančura, Jaroslav Vodrážka, Jaroslav Vondráček, Julius Wolf, Jiří Zejfart a Mária Želivská-Vančíková.

1993–2020
Daniel Balabán, Petr Bažant, Daniela Benešová, Pavel Beneš, Michaela Blažejová, Pavlína Bryknarová, Jiří Císler, Karel Cudlín, Tomáš Didynuk, Luboš
Drtina, Martin Fabík, Matouš Filipi, Jiří Grossmann, Jarmila Havlíková-Henclová, Adam Hoffmeister, Xénia Hoffmeisterová, Helena Horálková,
Rudolf Hozák, Helena Illíková, Ivan Jilemnický, Petr Kadlec, Method Kaláb,
Ivo Kaleta, Josef Karhan, Otakar Karlas, Viktor Karlík, Václav Konečný, Dita
P. Königová, Ľuba Končeková-Veselá, Cyril Kozák, Ľubomír Krátky, Luděk
Kubík, Jan Majcher, Jana Majcherová, Magdalena Martinovská, Jan Merta,
Pravoslav Nesrovnal, Lukáš Novák, Ondřej Pellar, Mára Prokop, Miroslav
Rada, Ondřej Prokop Rada, Martin B. Stanovský, Dušan Straňák, Věra
Sůrová, Daniel Trojan, Ivan Urbánek, Vladimír Verner, Markéta Voglová,
Magdalena Westman, František Zahálka a Jiří Zejfart.
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Knihy s visačkou Made in Kalich = knihy nejvyšší kvality. Myslím, že tak
nějak to bez váhání a s jistou samozřejmostí vyjádří každý, kdo knihy z Kalicha čte.
Patřím ke generaci, která se v době komunistického Československa
dostávala k dobré knize těžko. A k dobré teologické knize velmi těžko. O to
větší a nezastupitelný význam měl Kalich pro naše lidské i teologické zrání.
Díky za literaturu, která ovlivnila křesťanské myšlení v naší zemi, bez ohledu na církevní příslušnost. Díky všem, kdo se na tom podíleli. Ze všech jmen
mi dovolte, abych zmínil jedno. Ema Suchá. Její jméno jako odpovědné redaktorky čteme na stovkách titulů. Pečlivá, perfektní, pro mnohé skrytá,
a proto nenápadná práce. Nebyla samozřejmě sama. Ale právě na lidech jako
ona, tvůrčích a pracovitých, se tvořila jedinečnost knih Made in Kalich.
Sto lety své činnosti se nakladatelství a knihkupectví Kalich stalo bohatstvím naší Českobratrské církve evangelické i celé společnosti. Jsme
za ně vděční.
—Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Nakladatelství Kalich je přirozenou součástí mého života. Vždyť knížky
a autoři, které vydává, mne provázejí od mládí: Graham Greene, Simone
Weilová, Miloš Rejchrt i Sváťa Karásek. Mám také rád atmosféru knihkupectví v Jungmannově ulici. Při každé návštěvě tam člověk vždy najde něco,
co nezná, nebo na co už zapomněl. Oceňuji otevřenost duchovním a kulturním zdrojům českých zemí, kterou zde cítím, a to jak v oblasti vydavatelské,
tak i ve výběru k prodeji.
Přeji Kalichu, aby nadále zůstal na duchovní a kulturní mapě Prahy
místem, kde lze najít inspiraci, poučení a občerstvení ducha v dobách dobrých i zlých.
—Pavel Fischer, senátor

Produkce Kalicha 1919–2020
Seznam sestaven podle archivních záznamů v knize přírůstků, Rok zařazení nemusí být tedy vždy
totožný s vročením v tiráži publikace.

1919

Šimek, J. B., ed.: Kalich. Kalendář českobratrský
na rok 1920. Roč. I, 96 stran.

1920

Šimek J. B., Polák Jiří, ed.: Kalendář českobratrský
na rok 1921, roč. II, 96 stran.
Kučera František: Jan Amos Komenský.
K 250. výročí jeho smrti. 34 stran.

1921

Červinka Otokar: Hus a Tábor a jiné básně 		
výpravné, 78 stran.
Jerie Bedřich: Z bible pro život. Příručka věroučná
a mravoučná. 54 stran.
Šimek J. B., ed.: Kalendář českobratrský na rok 1922,
roč III, 134 stran.
Kučera František: Malý písmák. Biblické obrázky
a rozjímání pro mládež. 62 stran.
Kučera František, Šimek, J. B., red.: Růžový palouček.
	
Obrázkový sborník pro děti českobratrské.
Roč. 1, 144 stran.
Wagner Charles: Povídky a šprýmy, 60 stran.
Wigginová K. D.: Pamětihodné vánoce. Vánoční
romance z venkovského kostela. 64 stran.

1922

Šimek J. B., ed.: Kalendář českobratrský na rok 1923,
roč. IV, 128 stran.
Žilka František, red.: Kalich. Revue. Rozhledy po
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ž ivotě náboženském. Obměsíčník. Ročník 7, 267 str.
Karafiát Jan: Broučci. Pro malé i velké děti. 158 stran.
Karafiát Jan: Broučkova pozůstalost. Třicet pohádek.
154 stran.
Karafiát Jan: Mistr Jan Hus, 118 stran.
Jbš: Kolébka Jednoty bratrské, 16 stran.
Jbš: O Janu Žižkovi, 16 stran.
Kučera František, Šimek, J. B., red.: Růžový palouček.
Obrázkový sborník pro děti českobratrské. Roč. 2,
90 stran.
Hrejsa Ferdinand: Katechismus českobratrského
evangelického náboženství, 64 stran.

1923

Kučera František, ed.: Kalendář českobratrský
na rok 1924, roč. V, 136 stran.
Žilka František, red.: Kalich. Revue. Rozhledy
	po životě náboženském. Čtvrtletník. Roč. 8,
192 stran.
Kučerová-Fischerová Antonie: Z těžkých dob, hra
o jednom dějství, 48 stran.
Kučera František, ed.: Písně malého bratra, 78 stran.
Kučera František, Šimek, J. B., red.: Růžový palouček.
	
Obrázkový sborník pro děti českobratrské. Roč. 3,
168 stran.

1924

Bednář František: Památník českobratrské církve
	evangelické. Českobratrská církev evangelická
na stezkách minulosti a na prahu přítomnosti.
418 stran.
Bednář František: Českobratrská církev evangelická
na stezkách věků a na prahu nové doby. 132 stran.
Hrejsa Ferdinand: Katechismus českobratrského
evangelického náboženství, 62 stran.
Kučera František, ed.: Kalendář českobratrský
— 47 —

na rok 1925, roč VI, 144 stran.
Žilka František: Kalich. Revue. Rozhledy po životě
náboženském. Čtvrtletník. Roč. 9, 188 stran.
Kučera František, ed.: Karafiátova čítanka. Výbor
ze spisů Jana Karafiáta. 142 stran.
Kučera František: Učebnice náboženství pro
	českobratrské evangelické žáky škol národních,
I. díl, 126 stran.
Livingstone David: Napříč Afrikou, Z misijních
a výzkumných cest v jižní Africe. 128 stran.
Kučera František, Šimek, J. B., red.: Růžový palouček.
	Obrázkový sborník pro děti českobratrské. Roč. 4,
160 stran.
Šimek J. B.: Jan Žižka. K 500. památce jeho smrti.
56 stran.

1925

Čapek J. B.: Zlomený kmen. Starý obraz z našeho
kraje. 92 stran.
Homolka František: Pro víru otců. Povídka z doby
protireformace. 50 stran.
Kučera František, ed.: Kalendář českobratrský
na rok 1926, roč. VII, 146 stran.
Linhart František: Náboženství a kultura, 112 stran.
Vojíř R. F.: Hranice vzplála. Povídka z doby husitské.
66 stran.
Vondrová-Fastrová Marie, ed.: Jan Pelíšek. Výbor
z básní. 70 stran.
Kučera František, Šimek, J. B., red.: Růžový palouček.
	
Obrázkový sborník pro děti českobratrské. Roč. 5,
158 stran.
Žilka František: Dějiny novozákonní doby,
266 stran.
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1926

Herben Jan: Husitství a bratrství, 194 stran.
Kučera František, ed.: Kalendář českobratrský
na rok 1927, roč. VIII, 138 stran.
Žilka František, red.: Kalich. Revue. Rozhledy po
	životě náboženském. Obměsíčník. Ročník 10,
160 stran.
Kučera František: Pramének. Náboženská knížka
	českobratrská. Pro nižší stupeň školy obecné.
68 stran.
Kučera František a kol., red.: Růžový palouček.
Obrázkový měsíčník pro děti. Ročník 6,
158 stran.

1927

Žilka František, ed.: Hlas víry. Sbírka modliteb
k různým příležitostem. 142 stran.
Kučera František, ed.: Kalendář českobratrský
na rok 1928, roč. IX, 140 stran.
Žilka František: Kalich. Revue. Rozhledy po životě
náboženském. Ročník 11 (5 sešitů), 160 stran.
Klíma Stanislav: Cesta Husova. Jeho život a dílo.
60 stran.
Kučera František: Jak učím své děti náboženství?
Rodičům a vychovatelům. 94 stran.
Novotný Józa: Ozefova splněná tužba.
Povídka z doby toleranční. 58 stran.
Procházka Jindřich: Základy náboženské výchovy,
246 stran.
Kučera František, Novotný Józa, red.: Růžový palou	ček. Obrázkový měsíčník pro děti. Roč. 7,
166 str.an
Vondra A.: Za Kristem. Konfirmandům a k církvi
přistupujícím. 16 stran.
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1928

Kučera František, ed.: Kalendář českobratrský
na rok 1929, roč. X, 146 stran.
Žilka František, red.: Kalich. Revue. Rozhledy
po životě náboženském. Roč. 12 (5 seš.), 160 stran.
Karafiát Jan: Broučci. Pro malé i velké děti. 158 stran.
Kučera František: Obrazy z církevních dějin, 84 stran.
Kučera František: Učebnice náboženství pro
	českobratrské evangelické žáky škol národních,
II. díl, 238 stran.
Kučera František, Novotný Józa, red.: Růžový palou		ček. Obrázkový měsíčník pro děti. Roč. 8, 158 str.
Řezníček Jan: Ve věži smrti. Vzpomínky z rakouského
žaláře 1915–1917. 398 stran.

1929

Bílý muž přichází, misijní obrázek, 16 stran.
Dvacet mil od neděle, misijní obrázek, 16 stran.
Jerie Bedřich: Na cestu životem. Kapitoly pro
křesťanskou mládež. 120 stran.
Kučera František, ed.: Kalendář českobratrský
na rok 1930, roč. XI, 160 stran.
Žilka František, red.: Kalich. Revue. Rozhledy
po životě náboženském. Roč. 13 (5 seš.), 160 stran.
Kučera František, Novotný Józa, red.: Růžový
	palouček. Obrázkový měsíčník pro děti. Roč. 9,
158 stran.
Kučera František, Nemanský J. P.: Písně malého bratra.
50 nových duchovních písní pro mládež. 62 stran.

1930

Anonym: Deník velkoměstského faráře. Dopisy
příteli. 200 stran.
Žilka František, ed.: Českoslovenští evangelíci
	T. G. Masarykovi. Sborník statí k jeho 80. narozeninám. 236 stran.
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Kučera František, ed.: Kalendář českobratrský
na rok 1931, roč. XII, 160 stran.
Kučera František a kol., ed.: Jubilejní ročenka
Kalicha, 92 stran.
Kučera František, red.: Růžový palouček. Obrázkový
měsíčník pro děti. Roč. 10, 198 stran.
Žilka František: Podobenství Ježíšova. Překlad
a výklad. 382 stran.

1931

Castelle Constance: Malí hrdinové z prérie, 32 stran.
Kučera František, ed.: Kalendář českobratrský
na rok 1932, roč. XIII, 160 stran.
Žilka František, red.: Kalich. Revue. Rozhledy
po životě náboženském. Roč. 14 (5 seš.), 156 stran.
Šimek J. B., red.: Kalich. Revue. Časopis pro otázky
náboženské a kulturní. Roč. 15 (10 seš.), 158 stran.
Kučera František: Vánoční knížka. Verše a hry. 72 stran.
Maclaren Ian: Lidé z Drumtochty, 274 stran.
Novotný Józa: Povídky o maminkách, 54 stran.
Kučera František, Novotný Józa, red.: Růžový
palouček. Měsíčník pro děti. Roč. 11, 158 stran.
Seatonová Emily: Zlatý poklad, 32 stran.
Vondra A.: Za Kristem, 16 stran.
Zpěvník českobratrské církve evangelické, 		
notovaný, pro čtyři hlasy. 726 stran.
Zpěvník českobratrské církve evangelické, Přídavek
I. a II., notovaný, strany 497–726.
Žilka František: Ježíšovo kázání na hoře. Nový překlad s úvodem a výkladem pro přítomnou dobu.
190 stran.

1932

Dixelius Hildur: Dcera farářova. Kus ženské ságy.
204 stran.
Kučera František, ed.: Kalendář českobratrský
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evangelický na rok 1933, roč. XIV, 144 stran.
Karafiát Jan: Broučci. Pro malé i velké děti. 150 stran.
Kučera František: Pramének. Náboženská knížka
	českobratrská evangelická pro nižší stupeň školy
obecné. 78 stran.
Kučera František: Učebnice náboženství pro
	českobratrské evangelické žáky škol národních.
Díl 1. 138 stran.
Kučera František, red.: Růžový palouček. Měsíčník
pro děti. Roč. 12, 158 stran.
Kašpar L. B., ed.: Písně cestou života a Lyra Sionská,
224 stran.
Kašpar L. B., ed.: Chorálníček nových písní, pojatých
do vydání Písní cestou života z roku 1932. 128 str.
Žilková-Neumannová Marie: Dva mírové obrázky.
24 stran.

1933

Jerie Bedřich: Velký den – slavnost konfirmace,
44 stran.
Kučera František, ed.: Kalendář českobratrský
evangelický na rok 1934, roč. XV, 144 stran.
Pressensé Elise de: Malá maminka, 202 stran.
Kučera František, red.: Růžový palouček. Měsíčník
pro děti. Roč. 13, 158 stran.
Wurmová Jindřiška: Ze staré rovečské fary. 		
Vzpomínka na rodiče. 110 stran.
Malé písně cestou života. Výbor z Písní cestou
života pro mládež. Nestránkováno.

1934

Hromádka Josef Lukl: Cesty českých evangelíků,
92 stran.
Její hoch. Povídka pro malé i velké děti. 56 stran.
Kučera František, ed.: Kalendář českobratrský
evangelický na rok 1933. Roč. XVI, 144 stran.
— 52 —

Kučera František: K výšinám. Náboženská knížka
pro rodiče a děti. 120 stran.
Kučera František, red.: Růžový palouček. Měsíčník
pro děti. Roč. 14, 120 stran.
Malé písně cestou života. Výbor z Písní cestou
života pro mládež. Nestránkováno.
Zpěvník českobratrské církve evangelické, 358 stran.

1935

Čechová G. B.: Jarkova hvězdička. Povídky 		
v povídce. 48 stran.
Hrejsa Ferdinand: Katechismus českobratrského
evangelického náboženství, 64 stran.
Jerie Bedřich: Na cestu životem. Kapitoly pro
křesťanskou mládež. 126 stran.
Kučera František, ed.: Kalendář českobratrský
evangelický na rok 1936, roč. XVII, 144 stran.
Karafiát Jan: Broučci. Pro malé i velké děti. 150 stran.
Klíma Stanislav: Evangelická Praha. Průvodce její
minulostí a přítomností. 56 stran.
Royová Kristina: Bez Boha na světě, 80 stran.
Kučera František, red.: Růžový palouček. Měsíčník
pro děti. Roč. 15, 158 stran.

1936

Barth Karl: Výstavba církve. Bohoslovecké předpoklady. Přednášky z Myslibořic z roku 1935. 68 str.
Souček Josef B.: K zákonu a svědectví. Úvahy
	o navazování na reformaci a o smyslu našeho
církevního sjednocení. 68 stran.
Grayson David: Na zkušené v přátelství, 148 stran.
Kučera František, ed.: Kalendář českobratrský
evangelický na rok 1937, roč. XVIII, 144 stran.
Kolátorová Lydia: Maminka vypravuje. Vánoční
povídky. 30 stran.
Kučera František: Našim broučkům. Verše pro děti.
— 53 —

Molnár Gustav Adolf: Budiž věrný! Knížka pro
konfirmandy. 166 stran.
Molnár Gustav Adolf: Církve a jejich učení. Nástin
rozdílů. 16 stran.
František Kučera, red.: Růžový palouček. Měsíčník
pro děti. Roč. 16, 158 stran.
Walker Rowland: Letadlem do Afriky, 48 stran.

1937

Bohatec Josef: Kalvínovo pojetí státu. Přednáška
u příležitosti 400. vydání Instituce. 40 stran.
Jerie Bedřich: Z pramenů života. Věroučná příručka.
56 stran.
Kučera František, ed.: Kalendář českobratrský
evangelický na rok 1938, roč. XIX, 144 stran.
Žilka František, red.: Kalich. Revue československých evangelíků. Roč. 16 (5 seš.), 160 stran.
Komenský Jan Amos: Tajná řeč Davidova Nathanovi, 50 stran.
Malé písně cestou života. Výbor z Písní cestou
života pro mládež. Nestránkováno.
Nes-Uilkensová Gerarda Eveline van: Bergmančata,
246 stran.
Kučera František, red.: Růžový palouček. Měsíčník
pro děti. Roč. 17, 158 stran.
Souček Josef B.: Výklad epištoly Pavlovy Filipským,
80 stran.
Walker Rowland: Velký pohlavár, 32 stran.
Zpěvník českobratrské církve evangelické, nestr.

1938

Balcar Lubomír: Astrid. Příběh tří vánočních dnů,
48 stran.
Gunnarsson Gunnar: Advent, 78 stran.
Hus Jan: Vzkazy věrným Čechům. Výběr výroků
ze spisů Husových. 92 stran.
— 54 —

Jerie Bedřich: Z pramenů života. Věroučná příručka.
56 stran.
Kučera František, ed.: Kalendář českobratrský
evangelický na rok 1939, roč. XX, 124 stran.
Žilka František, red.: Kalich. Revue československých evangelíků, roč. 17 (5 seš.), 156 stran.
Klíma Stanislav: Za prapor s kalichem. K 20. výročí
	sjednocení českých historických církví
evangelických. 128 stran.
Komenský Jan Amos: Anděl míru, 82 stran.
Kučera František, red.: Růžový palouček. Měsíčník
pro děti. Roč. 18, 158 stran.
Vášová Věra: Dcery Adamovy. Čtyři plastiky. 80 stran.
Zupanc Camil: Evangelický kostel, 16 stran.
Andersen Hans Christian: Pohádka mého života.
Dětství a jinošství. 130 stran.
Bartoš František M.: Bojovníci a mučedníci.
Obrázky z dějin české reformace. 188 stran.
Havelka Emanuel: Světlo na horách. Ze života
pastýře chudých. 176 stran.
Kučera František, ed.: Kalendář českobratrský
evangelický na rok 1940, roč. XXI, 112 stran.
Komenský Jan Amos: Listy státníkům a přátelům,
62 stran.
Kučera František: Malí čeští bratři, 16 stran.
Kučera František: Modlitby dítek, 16 stran.
Rafajová Marie: Avšak. Modlitby a meditace. 40 stran.
Kučera František, red.: Růžový palouček. Měsíčník
pro děti. Roč. 19, 158 stran.
Schaabová Anna: Domů. Čtyři návraty. 106 stran.
Kašpar L. B. a kol., ed.: Písně cestou života a Lyra
Sionská, 224 stran.
Malé písně cestou života. Výbor z Písní cestou
života pro mládež. Nestránkováno.

— 55 —

1940

Dobiáš František M.: Učení Jednoty bratrské
	o večeři Páně. Z theologie doby Lukášovy a doby
po Blahoslavovi. 226 stran.
Dyke Henry van: O čtvrtém mudrci, 32 stran.
Jerie Bedřich: Z pramenů života. Věroučná příručka.
56 stran.
Jeschke Josef B.: Svědek z ohně, 20 stran.
Kučera František, ed.: Kalendář českobratrský
evangelický na rok 1941, roč. XXII, 134 stran.
Žilka František, red.: Kalich. Revue českých
evangelíků, roč. 18 (5 seš.), 160 stran.
Kolátorová Lydie: Třicet dnů v náruči Boží, 128 stran.
Komenský Jan Amos: Poselství Jednoty bratrské,
94 stran.
Křenek Josef: Poklady z hlubin. Postní kázání.
84 stran.
Kučera František: Broučkovo čtení, 62 stran.
Madsen Niels Peder: Ostrovy Robinsonovy,
286 stran.
Mašínová Leontina: Tiší v zemi, 300 stran.
Císařová-Kolářová Anna, ed.: Mravy ctnostné
	mládeži potřebné. Bratrské mravouky Jiřího
Strejce, Adama Šturma z Hranic a Matouše
Konečného. 148 stran.
Procházková Julie: Bílá Ma, misijní povídka,
24 stran.
Rokelský Jan: Hrozny v trní. Pět úponků. 64 stran.
Kučera František, Šimek J. B., red.: Růžový palouček.
Měsíčník pro děti. Roč. 20, 158 stran.
Souček Josef B.: První epištola Pavlova Korintským,
180 stran.
Walker Rowland: Odvážný Wong-Dan, 36 stran.
Zelený Eugen: O křest svatý, 62 stran.
Zpěvník českobratrské církve evangelické, 		
nenotovaný, nestránkováno.
— 56 —

1941

Bartoš František M.: Dvě stati z pražských dějin,
12 stran.
Bartoš František M.: Počátky české bible, 32 stran.
Císařová-Kolářová Anna: Evangelické matky,
22 stran.
Jeschke Josef B.: Velký mezi námi, 32 stran.
Kučera František, ed.: Kalendář českobratrský
evangelický na rok 1942, roč. XXIII, 146 stran.
Žilka František: Kalich. Revue českých evangelíků,
roč. 19 (5 seš.), 160 stran.
Karafiát Jan: Broučci. Pro malé i velké děti. 100 stran.
Karafiát Jan: Katechismus, 16 stran.
Kučera František: Kytice z paloučku. Verše pro děti.
110 stran.
Kučera František, red.: Růžový palouček. Měsíčník
pro děti. Roč. 21, 144 stran.
Medek Zdeněk, ed.: Tichá noc. Devět vánočních
povídek. 92 stran.
Scott Gabriel: Pramen neboli Psaní o rybáři Markusovi, 160 stran.
Tkadlec Jozef: Dalekým i blízkým. Výbor z veršů
1928–1938, 78 stran.
Vojtěchová-Kašparová Lydia: Věrný služebník. 36 str.

1942

Císařová-Kolářová Anna: Žena v Jednotě bratrské.
Zásady, postavy a dědictví. 470 stran.
Cmíral Adolf: Písně z kancionálu Komenského,
8 stran.
Dobiáš František M.: Vzdejte Hospodinu chválu,
16 stran.
Kučera František, ed.: Kalendář českobratrský
evangelický na rok 1943, roč. XXIV, 124 stran.
Žilka František, Bartoš F. M., red.: Kalich. Revue
českých evangelíků, roč. 20 (3 seš.), 96 stran.
— 57 —

Kolmanová Milena: Jaro v chlebníku. Verše. 36 stran.
Kučera František: Broučkovo čtení, 70 stran.
Šimek J. B., Kučera František, ed.: Zpívejme Hospo	dinu. Výbor duchovních písní českobratrské
církve evangelické pro mládež. 96 stran.
Žilka František: Ježíš Kristus. Jeho učení podle
synoptických evangelií. 264 stran.

1943

Jerie Bedřich: Z pramenů života. Věroučná příručka.
38 stran.
Kučera František, ed.: Kalendář českobratrský
evangelický na rok 1944, roč. XXV, 128 stran.
Karafiát Jan: Katechismus, 16 stran.
Kučera František: Vánoční besídka, 78 stran.
Niebauer Jan: Paní Jitřenka. Vyprávění o životě
manželky Lutherovy. 46 stran.

1944

Frinta Adolf: Kde je co v bibli? Abecední klíč
pro začátečníky v četbě Písma. 40 stran.
Horská Vlasta: Na rozcestí. Básně. 60 stran.
Kučera František, ed.: Kalendář českobratrský
evangelický na rok 1945, roč. XXVI, 112 stran.
Kolmanová Milena: Živa je naděje. Román.
208 stran.
Komenský Jan Amos: O duchovním zpěvu. 		
	
Předmluva k Amsterodamskému kancionálu 1659.
30 stran.
Rybák Jan: Z čarovné studánky. Pohádky jiných
národů. 90 stran.
Souček Josef B.: Slovo Boží a tvořící člověk, 18 stran.
Urbánková Jarmila: Rozbité zrcadlo. Verše. 108 stran.

— 58 —

1945

Borecký František: Mistr Jakoubek ze Stříbra, 80 str.
Brož Luděk: Zahradník skrytého semene. Václav
Kleych. 44 stran.
Kol. autorů: Kalendář českobratrský evangelický
na rok 1946, roč. XXVII, 128 stran.
Ruská lidová říkadla, nestránkováno.
Žilka František: Ježíš Kristus. Jeho učení podle
synoptických evangelií. 264 stran.
Castelle Constance de: Hrdinové prérie, 30 stran.
Kučera František: Pramének. Náboženská prvouka
pro českobratrské evangelické děti. 62 stran.
Molnár Amedeo: Probuzený lev. O životě Petra
Valda. 48 stran.
Rybák Jan: Z čarovné studánky. Cizí pohádky. 90 str.

1946

Bartoš František M.: Bojovníci a mučedníci.
Obrázky z dějin české reformace. 220 stran.
Buchov, Olejnikov, Žitkov: Kaťa, Táňa, Sáša,
24 stran.
Hladký Břetislav: Veď mne cestou věčnou. Dvě
	slyšení z První knihy Samuelovy o osudu a určení,
milosti a kletbě. 60 stran.
Hromádka Josef L.: Mezi východem a západem,
94 stran.
Jerie Bedřich: Z pramenů života. Věroučná příručka.
50 stran.
Kol. autorů: Kalendář českobratrský evangelický
1947, roč. XXVIII, 150 stran.
Karafiát Jan: Broučci, 104 stran.
Daněk Slavomil, Bohatec Miloslav: Písničky srdci
smutnému. Kázání. 20 stran.
Rokyta Jan (Černý Adolf ): Nové písně osvobozeného otroka, 92 stran.
Royová Kristina: Jak kapička putovala, 42 stran.
— 59 —

Zpěvník českobratrské církve evangelické, 		
nenotovaný, 414 stran.
Connor Ralph: Gwen, 60 stran.
Čapek J. B.: Setkání. Setkání mladého Komenského
s Karlem st. ze Žerotína. 36 stran.
Čapek Stanislav: Biblická dějeprava, 182 stran.
Čechová G. B.: Bratříček a jiné povídky, 44 stran.
Čechová G. B.: Jarkova hvězdička, 74 stran.
Skaláková Rut: Tajemný ochránce, 72 stran.
Vonka R. J.: Čapkův velbloud, 52 stran.
Walker Rowland: Odvážný Wong-Dan, 56 stran.
Wigginová K. D.: Za maminkou, 118 stran.

1947

Blahoslav Jan: Naučení mládencům, 180 stran.
Císařová-Kolářová Anna: Posluchačky v kapli
Betlémské, 38 stran.
Cmíral Adolf: Šest písní z kancionálu J. A. Komenského. Pro smíšený sbor. Nestránkováno.
Edgar Emil: Stavebně umělecké předpoklady
reformačních církví, 80 stran.
Jerie Bedřich: Na cestu životem. Kapitoly pro
křesťanskou mládež. 112 stran.
Kol. autorů: Evangelický kalendář 1948, roč. XXIX,
160 stran.
Dobiáš F. M. a kol.: Katechismus pro děti 		
evangelické církve, 28 stran.
Pellar Jan Amos: V nový život, 136 stran.
Souček Josef B.: Výklad epištoly Kolossenským,
88 stran.
Urbanec Jaromír: Duše má očekává na tebe.
Pro smíšený sbor na slova J. A. Komenského. Nestr.
Urbanec Jaromír: Hospodin je můj pastýř. Melodram
s průvodem varhan na slova žalmu 23. 6 stran.
Váša Pavel: Pod Řípem. Paměti I. 182 stran.
Váša Pavel: V Praze. Paměti II. 152 stran.
— 60 —

Šimek J. B., ed.: Zpívejme Hospodinu. Výbor
	z duchovních písní českobratrské církve
evangelické pro mládež. 96 stran.
Žilka František: Ježíš Kristus. Díl II.: Historie jeho
	utrpení, smrti a vzkříšení podle všech čtyř
evangelií. 264 stran.
Balcar Lubomír: Astrid, 64 stran.
Zvonařová Maria, Bláha R.: Zvířátka. Obrázky
s verši pro nejmenší. Nestránkováno.
Karafiát Jan: Broučkovy pohádky a písničky. Výbor
z Broučkovy pozůstalosti. 48 stran.
Čapek Stanislav: Biblická dějeprava, 182 stran.

1948

Balcar Josef: Albert Schweitzer. Lékař, misionář
a Evropan v pralese. 62 stran.
Bartoš František M.: O podstatu křesťanství
a dědictví Jednoty bratrské, 70 stran.
Bednář František: The transfer of Germans from
	Czechoslovakia from the ideological and
ecclesiastical standpoint, 64 stran.
Daněk Slavomil: Solí ozdobená. Dva essaye zvěstovatelské. 44 stran.
Kol. autorů: Evangelický kalendář 1949, roč. XXX,
168 stran.
Calvin Jan: Modlitby, 110 stran.
Komenský Jan Amos: Labyrint světa a ráj srdce,
256 stran.
Lüthi Walter: Na Boží stavbě, 142 stran.
Nečas Jaroslav, red.: Palouček. Časopis evangelické
mládeže. Roč. 1, č. 1–2. 32 stran.
Søiberg Harry: Země živých. Román. 450 stran.
Souček Josef B.: Spravedlnost Boží. Výklad epištoly
Římanům. 100 stran.
Zpěvník českobratrské církve evangelické, not. 708 s.
Balcar Lubomír: Vyprávěnky, 58 stran.
— 61 —

1949

Lanštják K. P., ed.: Písmákův deník 1952, roč XXII,
116 stran.
Souček Josef B.: Utrpení Páně podle evangelií.
Překlad a výklad příslušných oddílů. 284 stran.
Šimek J. B., ed.: Zpívejme Hospodinu. Výbor
	z duchovních písní českobratrské církve
evangelické pro mládež. 98 stran.
Novotný Adolf: Biblický slovník. Díl 1., sešit 1.–2.

1950

Čapek Jan B.: Betlémská kaple v české literatuře,
50 stran.
Čapek Vladimír: Historie bible, 160 stran.
Novák J. M., ed.: Evangelický kalendář 1953,
roč. XXXIII, 172 stran.
Komenský Jan Amos: Obnova církve. Haggaeus
redivivus. 134 stran.
Košťál Jan: Síla víry. Našim nemocným k potěšení.
92 stran.
Molnár Amedeo: Lístky o mladé církvi, 110 stran.
Obrázky reformátorů, 10 pohlednic
Šoltész Štěpán, Molnár Amedeo: Dějiny křesťanské
církve, 130 stran.
Vacková Jiřina: Chorálové předehry J. S. Bacha,
256 stran.
Zpěvník českobratrské církve evangelické, 		
notovaný, 660 stran.
Novotný Adolf: Biblický slovník. Díl 1., sešit 3.–7.

Čep Zdeněk: Hlas žalmů. Pro smíšený sbor. 12 stran.
Čep Zdeněk: Zpěv Králi. Anglické anthemy.
Pro smíšený sbor s průvodem varhan. 48 stran.
Mašínová Leontina: Tiší v zemi, 276 stran.
Beneš Bohumil, ed.: Pomůcka k dennímu čtení
	a rozjímání Slova Božího na rok Páně 1950,
156 stran.
Kalda Ozef: Ogaři, 100 stran.
Balcar Lubomír: Rozhlasová kázání, 48 stran.
Jerie Bedřich: Z pramenů života. Příručka pro konfirmaci a vyučování náboženství na školách. 52 str.
Jednota písmáků: Písmákův deník 1950, roč. XX,
110 stran.
Zpěvník českobratrské církve evangelické, 		
nenotovaný, 464 stran.
Novák J. M., ed.: Evangelický kalendář 1951,
roč. XXXI, 156 stran.

1951

Čapek Jan B.: Duch a odkaz československé
	reformace. Přednáška proslovená na sjezdu
slovanských evangelíků v Praze 1948. 36 stran.
Čapek Stanislav: Biblická dějeprava, 194 stran.
Hájek Viktor: Co vyznáváme. Patnáct kázání
o apoštolském vyznání víry. 82 stran.
Jeschke Josef B.: Knížka o pravoslaví, 30 stran.
Novák J. M., ed.: Evangelický kalendář 1952,
ročník XXXII, 172 stran.
Komenský Jan Amos: Prastaré obecně křesťanské
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2004

Busch Wilhelm: Max a Mořic, 70 stran.
Dušek Jaroslav, Plzák Michal, Čechová Ivana:
Nenucený výsek. Rozhovory. 232 stran. Vč. CD.
Payne Petr Pazdera, ed.: Evangelický kalendář 2005,
roč. LXXXV, 232 stran.
Evangelický zpěvník – Dodatek, 120 stran.
Gruber Jiří: Otázky a odpovědi. Evangelický
katechismus, 176 stran.
Heller Jan, Mrázek Milan: Nástin religionistiky,
320 stran.
Hoffmann Heinrich: Ježipetr aneb veselé historky
a žertovné obrázky, 36 stran.
Jun Jan, Kučerová Rut, ed.: Modlitby, 384 stran.
Keenan Brian: Kolébka zla, 376 stran.
Kocábová Darja: Třikrát a dost, 177 stran.
Smetana Pavel, ed.: Na každý den 2005, roč. LXXVI,
216 stran.
Rejchrt Luděk: Hry 2, 192 strany.
Varcl Ladislav, Sokol Jan, Drápal Dan, ed.: Spisy
apoštolských otců, 280 stran.
Štěříková Edita: Exulantská útočiště v Lužici
a Sasku, 560 stran.
Šiklová Jiřina: Deník staré paní, 184 stran.

2005

Buber Martin: Já a Ty, 168 stran. – 2×
Butterworth N., Inkpen M.: Ježíšova podobenství,
216 stran.
Dylan Bob: Lyrics / Texty 1962–2001, 960 stran.
Tydlitátová Veronika, ed.: Evangelický kalendář 2006,
roč. LXXXVI, 292 stran.
Heller Jan: Jak orat s čertem. Kázání. 208 stran. – 2×
Chorálník – Evangelický zpěvník – Dodatek, 48 stran.
Kierkegaard Søren: Okamžik, 248 stran.
Koryčan Miroslav: Zamračené židle, 200 stran.
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Kabíček Lubomír, ed.: Na každý den 2006. ročník
LXXVII, 192 stran.
Rejchrt Luděk: Modlitby šeptem. Člověk mluví
s Bohem. 136 stran. – 2×
Štěříková Edita: Stručně o pobělohorských exulantech, 144 stran.
Štěříková Edita: Země otců. K 50. výročí reemigrace
potomků českých exulantů. 512 stran.
Heller Jan: Jak orat s čertem. Kázání. 208 stran.

2006

Augustinus Aurelius: Vyznání. 568 stran.
Lapáček Miloš, ed.: Evangelický kalendář 2007,
roč. LXXXVII, 296 stran.
Filipi Pavel: Kolik zbývá z noci. Kázání. 158 stran.
Filipi Pavel: Pozvání k naději. Kapitoly o homiletické
hermeneutice, exegezi. 368 stran.
Greene Graham: Úniky. 268 stran.
Heller Jan: Stezka ve skalách. Postila. 296 stran.
Wernisch Martin, ed.: Kniha svornosti. Symbolické
spisy evangelických církví a. v. 688 stran.
Koch Milan: Hóra Láv. Vybrané básně. 112 stran.
Lukášová Věra, Schillerová Hana, ed.: Ženy z fary,
268 stran.
Machulka Quido: Z Hrdlořez do Ďáblic,
208 stran.
Moravetz Ladislav, ed.: Oslavovat tě přicházím.
Úpravy písní z evangelických zpěvníků. 48 stran.
Ruml Joel, ed.: Na každý den 2007, roč. LXXVIII,
212 stran.
Otter Jiří: Five Circuits through Prague, 176 stran.
Pankovčín Václav: Tři ženy pod ořechem, 84 stran.
Pípal Blahoslav: Hebrejsko-český slovník 		
k Starému zákonu, 192 stran.
Kol. autorů: Problematika homosexuálních vztahů,
64 stran.
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Rejchrt Luděk: Apokalypsa aneb zpěv o naději, 264 s.
Robinson J. A. T.: Čestně o Bohu – Debata pokračuje,
248 stran.
Kierkegaard Søren: Okamžik, 248 stran.
Carter Forrest: Škola Malého stromu, 160 stran.
Šiklová Jiřina: Deník staré paní, 184 stran.

2007

Birch Ch., Vischer L.: Život se zvířaty. Společenství
božích tvorů. 104 stran.
Augustinus Aurelius: Vyznání, 568 stran.
Bonhoeffer Dietrich: Etika, 464 stran.
Eremiášová Renata: Viky, Viktor a Bůh, 264 stran.
Roskovcová Lydie, ed.: Evangelický kalendář 2008,
roč. LXXXVIII, 288 stran.
Greene Graham: Vyhaslý případ, 228 stran.
Gruber Jiří: Pojď a přesvědč se. Co může evangelická
církev nabídnout. 68 stran.
Hoem Edvard: Příběh otce a matky, 200 stran.
Karásek Svatopluk: Tři kázání o Jonášovi, 36 stran.
Kuzmová Zuzana: Zazi a dva vrazi. Výbor z poezie
a prózy. 144 stran.
Molnár Amedeo: Na rozhraní věků. Cesty reformace.
416 stran.
Ženatý Daniel, ed.: Na každý den 2008, roč. LXXIX,
200 stran.
Otter Jiří: Jen jedenkrát v bibli, 120 stran.
Pánek František: Vita horribilis, 360 stran.
Rejchrt Luděk: Srozumívání. Když se malá víra ptá
na velké věci. 150 stran.
Riesman David: Osamělý dav. Studie o změnách
amerického charakteru. 348 stran.
Smelik Klaas A. D.: Jonáš, 76 stran.
Šiklová Jiřina: Dopisy vnučce, 144 stran.
Štěříková Edita: Exulantský kazatel. Biografická
novela o Václavu Blanickém. 440 stran.
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Hanisch H., Reiher D., ed.: Ve víře žít, ve víře slavit.
Svátky církevního roku, 104 stran.
Vertlib Vladimír: Vyhoštění, 132 stran.
Dylan Bob: Lyrics / Texty 1962–2001, 960 stran.
Xénia Hoffmeisterová – Dílo, 304 stran.
Heller Jan: Jak orat s čertem. Kázání. 208 stran.

2008

Bauerová Jana: Severní kříž, 72 stran.
Payne Petr Pazdera, ed.: Evangelický kalendář 2009,
roč. LXXXIX, 280 stran.
Fialová Eva: Malý obrazový průvodce dějinami
Českobratrské církve evangelické, 88 stran.
Filipi Pavel: Po ekumenickém chodníku, 88 stran.
Gastaldiová Silvia, Musattiová Claire: Lidé Bible.
Život a zvyky. 112 stran.
Greene Graham: Kapitán a nepřítel, 352 stran.
Heller Jan: Hlubinné vrty. Rozbory biblických statí
a pojmů. 320 stran.
Kafka Tomáš, Hoffmeisterová Xénia: Jak se mámí
myš, 48 stran.
Kalvín Jan: Malé pojednání o večeři Páně, 104 stran.
Knapp Radek: Co mi pan Kuka nakukal, 208 stran.
Macek Ondřej, ed.: Po vzoru Berojských. Život
a víra českých a moravských evangelíků. 600 stran.
Macek Petr: Novější angloamerická teologie.
Přehled základních směrů s ukázkami. 266 stran.
Marek Pavel, Hanuš Jiří: Osobnost v církvi
a politice, 112 stran.
Pfannová Hana, ed.: Na každý den 2009, LXXX, 232 s.
Otter Jiří: Za mřížemi a dráty – také trochu jinak,
104 stran.
Rejchrt Luděk: Haleluja Amen. Zpívání pro malé
i velké děti Boží. 240 stran.
Říčan Rudolf, Molnár Amedeo: 12 století církevních
dějin, 416 stran.
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Sloboda Rudolf: Rubato, 216 stran.
Sölleová Dorothee: Fantazie a poslušnost. Úvahy
o budoucí křesťanské etice. 136 stran.
Gruber Jiří, Škeříková Irena, ed.: Svítá. Křesťanské
písničky (nejen) pro mládež. 640 stran.
Šiklová Jiřina, Deník staré paní, 176 stran.
Vallotton Benjamin: Rozkvetly skály, 192 stran.
Ženatý Daniel: Přeji pěkný den! Přemítání do éteru.
112 stran.
Kol. autorů: Dokud se zpívá 1 – učitelé, 48 stran.
Kol. autorů: Dokud se zpívá 1 – děti, 24 stran.
Kol. autorů: Dokud se zpívá 2 – učitelé, 48 stran.
Kol. autorů: Dokud se zpívá 2 – děti, 24 stran.
Gruber Jiří, Škeříková Irena, ed.: Svítá. Křesťanské
písničky (nejen) pro mládež. 640 stran.
Šiklová Jiřina: Dopisy vnučce, 144 stran.

2009

Zikmund Martin, ed.:. Evangelický kalendář 2010,
roč. XC, 272 stran.
Mamula Jan, ed.: Na každý den 2010, roč. LXXXI,
224 stran.
Smelik Klaas A. D: Samson, 108 stran.
Šiklová Jiřina: Matky po e-mailu, 160 stran.
Payne Petr Pazdera: Maskovaná milost. O theologii
a literatuře. 136 stran.
Otter Jiří: List Židům a List Judův. Dva okrajové
biblické spisy. 80 stran.
Otter Jiří: Hinter Gitter und Stacheldraht, 120 stran.
Štěříková Edita: Jak potůček v jezeře. Moravané
v obnovené Jednotě bratrské. 424 stran.
Fletcher Joseph: Situační etika. Nová morálka. 248 s.
Balabán Milan: Jímavé portréty žen, 224 stran.
Weilová Simone, Tíže a milost, 192 stran.
Gruber Jiří: Pojď a přesvědč se. Co může evangelická
církev nabídnout. 88 stran.
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Nešpor Z. R.: Encyklopedie moderních evangelických kostelů, 576 stran.
Kol. autorů: Dokud se zpívá 3 – učitelé, 48 stran.
Kol. autorů: Dokud se zpívá 3 – děti, 24 stran.
Kol. autorů: Dokud se zpívá 4 – učitelé, 40 stran.
Kol. autorů: Dokud se zpívá 4 – děti, 24 stran.

2010

Lapáček Miloš, Šefranko Martin, ed.: Evangelický
kalendář 2011, roč. XCI, 272 stran.
Gruber Jiří, ed.: Na každý den 2011, roč. LXXXII,
224 stran.
Rejchrt Luděk: Taková dlouhá cesta. Vyprávění
z dějin křesťanské církve. 312 stran.
Štěříková Edita: Zelów. Česká exulantská obec
v Polsku. 448 stran.
Moravetz Ladislav, ed.: Chvalčovské miniatury.
	Varhanní předehry a doprovody písní
z Evangelického zpěvníku. 88 stran.
Beneš Jiří, Vaďura Petr: Pradějiny, 288 stran.
Brabenec Vratislav: Sebedudy a jiné texty, 272 stran.
Nešpor Z. R.: Století evangelických časopisů, 176 str.
Kocábová Darja: V tichu. Vzpomínky na přítomnou
minulost. 184 stran.
Freihow Halfdan W.: Drahý Gabrieli, 144 stran.
Karásek Sváťa: Vrata dokořán. Texty písní a básně.
184 stran.
Nešpor Z. R.: Příliš slábi ve víře. Česká ne/religiozita
v evropském kontextu. 216 stran.
Rejchrt Luděk, Modlitby šeptem. Člověk mluví
s Bohem. 136 stran.
Šiklová Jiřina: Matky po e-mailu, 160 stran.
Šiklová Jiřina: Dopisy vnučce, 144 stran.
Šiklová Jiřina, Deník staré paní, 176 stran.
Heller Jan: Hlubinné vrty. Rozbory biblických statí
a pojmů. 320 stran.
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2011

Novák Lukáš: Scire Deum esse – Scotův důkaz Boží
existence. 308 stran.
Pavelka Tomáš, ed.: Evangelický kalendář 2012,
roč. XCII, 272 stran.
Sedláček David, ed.: Na každý den 2012,
roč. LXXXIII, 224 stran.
Iwashita Daniela, Plzák Michal: Honzo, ahoj!
Setkání s Janem Balabánem. 244 stran.
Filipi Pavel: Pozvání k oslavě. Evangelická liturgika.
272 stran.
Grušinová Olga: Život a sny Anatolije Suchanova,
400 stran.
Mikolášková Jindřiška: Hledání studánek, výběr
z básní, 120 stran.
Glucksmann André: Rozprava o nenávisti, 280 stran.
Šiklová Jiřina, Plzák Michal, Čechlovská Magdalena:
Bez ohlávky. Rozhovory. 368 stran.
Lehenová Taťjana: Pre vybranú spoločnosť /
Cigánsky tábor, 96+116 stran.
Ženatý Daniel: Nejsme na útěku, 120 stran.
Pitter Přemysl: Duchovní revoluce v srdci Evropy,
136 stran.
Møllehave Johannes: Slova útěchy. Søren Kierkegaard.
208 stran.
Macek Petr: Huldrych Zwingli, Karl Barth
a odkaz původního reformačního radikalismu,
244 stran.
Halama Ota, ed.: Bohuslava Bílejovského Kronika
česká, 152 stran.
Evangelický zpěvník – Dodatek, 120 stran.
Buber Martin: Já a Ty, 168 stran.
Šiklová Jiřina: Matky po e-mailu, 160 stran.
Šiklová Jiřina, Deník staré paní, audiokniha.
Čte Nina Divíšková.
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2012

Otter Jiří: Druhý list Petrův, 80 stran.
Heller Jan: Jak orat s čertem. Kázání. 208 stran.
Kepka Martin: Radostné bezdomovectví krlíčka
a jeho přátel, 72 stran.
Augustinus Aurelius: Vyznání, 568 stran.
Voříšek Michael: The Reform Generation – 1960´s
	Czechoslovak sociology from a comparative
perspective, 368 stran.
Lochman Jan Milíč: Desatero – směrovky ke svo	bodě. Nástin etiky pod zorným úhlem evangelia.
188 stran.
Carter Forrest, Odvedu vás do Sierry Madre, 252 str.
Palán Aleš: Zápisky o válce česko-slovenské, 192 str.
Filipi Pavel a kol., ed.: Na každý den 2013,
roč. LXXXIV, 248
Zámečník Jan, Šidák Pavel, ed.: Evangelický
kalendář 2013, roč. XCIII, 256 stran.
Moravetz Ladislav: Missa subhostinensis – 		
Podhostýnská mše, 56 stran.
Šiklová Jiřina: Stoupenci proměn, 336 stran.
Bísek Tomáš: Ohledávání. Doma, ve Skotsku a zase
doma. 224 stran.
Rejchrt Luděk: Věřím. Výklad apoštolského vyznání
víry. 440 stran.
Lochman Jan Milíč: Otče náš. Křesťanský život
ve světle modlitby Páně. 232 stran.
Krupa Milan: To pivo je mým topivem, 192 stran.
Kepka Martin: Radostné bezdomovectví krlíčka
a jeho přátel, 72 stran.
Carter Forrest: Škola Malého stromu, 184 stran.
Coufal Dušan: Polemika o kalich mezi teologií
a politikou 1414–1431, 336 stran.
Halama Ota, ed.: Martin Luther, O ustanovení
služebníků církve, 128 stran.
Šiklová Jiřina, Deník staré paní, 176 stran.
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2013

Lochman Jan Milíč, Krédo. Základy ekumenické
dogmatiky. 336 stran.
Jun Jan, Kučerová Rut: Modlitby, 384 stran.
Hoffmeisterová Xénia: Příběhy hravé a dravé, 184 str.
Přibyl Lukáš, Plzák Michal: Zapomenuté transporty, 208 stran.
Vertlib Vladimir: Šimonovo mlčení, 240 stran.
Trusina Jan, ed.: Na každý den 2014, roč. LXXXV,
224 stran.
Trgalová Magdaléna, ed.: Evangelický kalendář
2014, roč. XCIV, 274 stran.
Šiklová Jiřina: Vyhoštěná smrt, 128 stran.
Bonhoeffer Dietrich: Následování, 376 stran.
Elíasson Gyrðir: Kniha od řeky Sandá, 104 stran.

2014

Moravetz Ladislav: Zlínské sboropění, 64 stran.
Vlková Gabriela Ivana: Izajáš, 296 stran.
Prudký Martin: Cvičebnice biblické hebrejštiny,
410 stran.
Windová Renate: Dietrich Bonhoeffer, 176 stran.
Tillich Paul: Otřásání základů. Kázání. 204 stran.
Moravetz Ladislav: Chvalčovské miniatury 2,
104 stran.
Špaňhel Jakub. 112 stran.
Ruml Joel, ed.: Na každý den 2015, roč. LXXXVI,
240 stran.
Dušková Drahomíra, ed.: Evangelický kalendář
2015, roč. XCV, 264 stran.
Štěříková Edita: Moravské exulantky v obnovené
Jednotě bratrské v 18. století, 536 stran.
Štrpka Ivan: Rukojmí, 216 stran.
Halama Ota, ed.: Amica Sponsa Mater, 346 stran.
Gruber Jiří, Škeříková Irena, ed.: Svítá. Křesťanské
písničky (nejen) pro mládež. 640 stran.
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2015

Hoffmeisterová Xenia, Plzák Michal: Eugenikové,
78 stran.
Hájek Viktor, Hájek Miloslav: Biblická dějeprava,
240 stran.
Smolíková Klára: H. U. S. (Hus úplně světovej),
208 stran.
Šiklová Jiřina: Omlouvám se za svou nepřítomnost,
246 stran.
Štěříková Edita: Více sluší poslouchati Boha než
lidí, 368 stran.
Macek Ondřej, Ruml Joel, ed.: Provázky víry, 432 str.
McGahern John: Zlaté hodinky a jiné povídky, 296 str.
Hus Jan – Wernisch Martin: Knihy kacířů se mají
číst, 96 stran.
Vesaas Tarjei: Bělidlo, 192 stran.
Herzog Werner: O chůzi v ledu, 96 stran.
Ridzoňová Lenka, Plíšková Jana, ed.: Evangelický
kalendář 2016, roč. XCVI, 264 stran.
Sedláček David, ed.: Na každý den 2016,
roč. LXXXVII, 232 stran.

2016

Havlíčková Dušková Drahomíra, Mrázková Olga,
ed.: Na každý den 2017, roč. LXXXVIII, 224 stran.
Mamula Jan, ed.: Evangelický kalendář 2017,
roč. XCVII, 264 stran.
Epperly Bruce: Procesuální teologie, 320 stran.
Theissen Gerhard: Poeticko-kritický katechismus,
464 stran.

2017

Macek Ondřej, ed.: Bůh je rozpálená pec plná lásky,
120 stran.
Beutel Albrecht: Martin Luther – Uvedení 		
do života, díla a odkazu, 184 stran.
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Luther Martin: Menší a Větší katechismus, 248 stran.
Macek Ondřej, Ridzoňová Lenka: O bouřce, Bibli
a Martinu Lutherovi, 84 stran.
Gunnarsson Gunnar: Advent, 96 stran.
Morée Petr, ed.: Evangelický kalendář 2018, roč.
XCVIII, 300 stran.
Ženatý Daniel, ed.: Na každý den 2018, ročník
LXXXIX, 240 stran.
Vlasáková Eliška: V tichu a skrytu. Fedor Krch,
pedagog a člověk. 322 stran.
Štěříková Edita: O kolonistech v exulantské kolonii
Bedřichův Hradec v pruském Slezsku, 256 stran.

2018

Moravetz Ladislav: Jubilate, 56 stran.
Štěříková Edita: Jan Jeník. Český kazatel v Berlíně.
240 stran.
Svatošová Marie, Palán Aleš: Neboj se vrátit domů,
270 stran.
Jun Pavel, ed.: Na každý den 2019, roč. XC, 220 stran.
Pavelka Tomáš, ed.: Evangelický kalendář 2019,
roč. XCIX, 260 stran.
Štefan Jan: Pane, ke komu bychom šli? 192 stran.
Kol. autorů: Příběhy víry, 160 stran.
Marečková Lenka: Ať žije společnost, 144 stran.
Bauerová Jana, Jirousová Františka: Mága, 416 stran.
Molnár Amedeo: Theologia crucis, 212 stran.
Šmilauerová Adéla: Ex archivis ecclesiae II, 200 str.
Wernisch Martin: Evropská reformace, čeští evangelíci a jejich jubilea, 292 stran.

2019

Dobšová Lenka, Voženílková Monika, eds.: Církev
v proměnách času 2000–2017, 520 stran.
Durham Geoffrey: Být kvakerem. Průvodce pro
začátečníky. 214 s.
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Moravetz Ladislav: Cantate, 72 strany.
Nešpor R. Zdeněk, ed.: Malý slovník českých
nekatolických náboženských osobností 20. a 21.
století, 466 stran.
Pitter Přemysl: Slovo Boží dětem, 154 stran.
Šorm Zdeněk: Nakresli mi bibli…, 232 stran.
Palán Aleš, ed.: Ten den – 17. listopad 1989, 282 str.
Svatošová Marie, Palán Aleš, Štreit Jindřich: Neboj se
vrátit domů, 224 stran.
Plzáková Elen, ed.: Na každý den 2020, roč. XC, 206 s.
Pechar Jaroslav, ed.: Evangelický kalendář 2020,
roč. C, 256 stran.
Fůrová Miroslava: Katalog sbírky prvotisků 		
a starých tisků Ústředního archivu ČCE, 274 str.

2020

Komenský Jan Amos: Jedno nezbytné, 222 stran.
Moravetz Ladislav: Chvalčovské miniatury 3, 80 str.
Rejchrt Miloš: Nechte Boha odejít, 72 stran.
Mamulová Lýdia, ed.: Evangelický kalendář 2020,
roč. CI, 260 stran.
Sedláček David, ed.: Na každý den 2020, roč. XCII,
204 stran.
Dejmková Anna: CESTO(do)PIS, 232 stran.
Lévy Bernard-Henri: Virus, ze kterého šílíme, 96 str.
Elíasson Gyrðir: Okno na jih, 128 stran.
Novotný David Jan: Daleko od zahrady Eden, 168 str.

„Osamělé světlo je skoro jako člověk, skoro stejně opuštěné jako pochybující lidská duše, a jakmile už samo není, jakmile přijdou lidé, zvláštním způsobem se promění, jako teď tohle světlo: jen tím, že do dveří vešli tři muži, už
tam nestálo tak opuštěně, najednou mohlo prokázat službu, splnit nějaký
úkol,“ píše se v překrásné knize Gunnara Gunnarssona Advent. Jedné
z těch, které vydalo nakladatelství Kalich. Než knížka vznikne, je třeba
mnohého: autora a jeho rukopisu, překladatele, redaktora, editora, grafika,
ilustrátora, technického redaktora, tiskárny, distributora. Je třeba mnoha
lidí a jejich pečlivé práce, aby se dílo dostalo ke čtenářům a jejich duším
i srdcím.
Přeju Kalichu, aby i v další stovce byl světlem, které není samo.
—Vlaď ka Bezdíčková, slovesná dramaturgyně Českého rozhlasu
Jako dítě jsem často od paní, která mne hlídala, slýchával něco o kalichu hořkosti a jeho vypití… nerozuměl jsem tomu, ale přišlo mně to ještě víc odporné než pivo, které jsem v nestřeženém okamžiku ochutnal… později jsme si
s kamarády hrávali na rytíře… všichni jsme chtěli být kališníky, nikdo křižák
(to přičítám vlivu tehdejšího, trochu tendenčního dějepisu). Později jsem
ochutnal víno a zjistil, že z kalicha se dá pít i velmi dobré… V té době jsem
také poznal výjimečné nakladatelství Kalich, pro mne symbolizované inteligentními a dobře vypravenými knihami, útulnou prodejnou a hlavně postavou Michala Plzáka… Měl jsem tu čest s ním několikrát spolupracovat…
vždy to bylo krásné a pro mne velmi obohacující… přeji Kalichu mnoho
a mnoho úžasných knih a dlouhé trvání…
S úctou
—Karel Cudlín, fotograf
Milý Kalichu, je dobře, že jsi, protože nevydáváš knihy pro čtenáře s omezeným obzorem a tematicky jsi rozkročený velmi doširoka. Člověk u tebe
vždycky najde něco zajímavého. Přeji ti ještě nejméně sto dalších plodných
let stejně dobře promyšlené nakladatelské činnosti a stále větší množství trvale inteligentních čtenářů!
—Gita Zbavitelová, překladatelka
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Jaroslav Dušek uvádí knížku Martina Kepky (vlevo) Radostné bezdomovectví krlíčka a jeho
přátel.
Miloš Rejchrt podepisuje Emě Suché svou knihu Strachy
se mění.

Pavel Rejchrt a Ivan Jilemnický podepisují svou knihu Tvárnosti tušeného.
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Prof. Jan Heller v rozhovoru nad
svou knihou Stezka ve skalách.

Spirituál kvintet uvedl v Kalichu knihu rozhovorů Miloše Rejchrta s Jiřím a Zdenkou Tichotovými Na Točné.
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Miloš Rejchrt s Táňou Fišerovou.

Editorka Šárka Grauová uvádí knihu Milana Balabána (vpravo) Kvete-li vinný kmen.
Jan Burian uvádí knížku rozhovorů s Milošem Rejchrtem O něco svobodnější.

Sváťa Karásek zpívá na uvedení knížky Milana Balabána (zcela vlevo). Uprostřed výtvarnice
Veronika Tydlitátová, vpravo Jakub S. Trojan.
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Agora v Kalichu: filozofové Zdeněk Neubauer a Paul Ricoeur.
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Paul Ricoeur a Michal Plzák před
Kalichem.

Uvedení básní Ať žije společnost v Knihovně Václava Havla. Zleva autorka Lenka Marečková, Martin Machovec, Beatrice Landovská, Oldřich Kaiser a Dáša Vokatá.

Darja a Alfréd Kocábovi (nahoře) a Marta Kačerová skloněná nad Darjou Kocábovou (vpravo).

Prof. J. M. Lochman uvádí svou knihu Oč mi v životě šlo. Vpravo synodní senior Pavel Smetana.

Básníci Petr Hruška a Erik Frič v ostravském klubu Fiducia při uvedení sborníku Honzo, ahoj!

— 108 —

— 109 —

Helena Kadečková v Literární kavárně na uvedení svého překladu Gunnarssonovy knihy Advent.

Výtvarník Daniel Balabán na vernisáži své výstavy a uvedení sborníku Honzo, ahoj! k nedožitým padesátinám spisovatele Jana Balabána.

Autoři publikace Ten den (zleva) Michal Beck,
Matouš Hartman, Anna Palánová a Alžběta
Ambrožová na uvedení knihy v Knihovně
Václava Havla.

Islandský autor Gyrðir Eliasson se
raduje z českého vydání své knížky Okno na jih.

Marie Svatošová a Aleš Palán v Knihovně Václava Havla nad knihou Neboj se vrátit domů.

Lukáš Přibyl a Michal Plzák při besedě nad knihou Zapomenuté transporty v Knihovně Václava Havla.

Františka Jirousová a Jana Bauerová, autorky knihy Mága, na uvedení v Knihovně Václava
Havla.
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Chvála Kalichu
(k výročí nakladatelství)
Je to radost veliká
že ještě máme Kalicha
na deprese i stíhy
vždy platily knihy
ať protestant či prozaik
knihy jsou vždy pro ně chic
však aby byly za pakatel
musí být i nakladatel

Olga Grušinová, autorka knihy Život a sny Anatolije Suchanova,
na návštěvě v Praze.

Profesor Petr Pokorný čte ze své knihy A poslední budou
první.

jinak si nech o nich zdát
nebo pěstuj samizdat
však ještě máme Kalicha
netřeba si naříkat.
— Tomáš Kafka, básník,
překladatel, t. č. český velvyslanec v Německu

Tereza Boučková čte ze svého překladu knihy Rudolfa Slobody Rubato ve slovenském Kulturním centru.
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V roce 2021/22 připravujeme
Víno tvé výborné

Sváťa Karásek
Knížka rozhovorů, které
s farářem, básníkem, písničkářem
a později i politikem Svatoplukem
Karáskem vedli Štěpán Hájek
a Michal Plzák, vychází po dvaceti
letech znovu. Toto třetí vydání
doprovází 66 unikátních fotografií,
z toho 41 se dostává ke čtenáři
vůbec poprvé.
Nikde jinde jsem nenašel tak
výmluvné, chápavé, neexhibující
svědectví o undergroundu 60. a 70.
let jako v Karáskově vyprávění
naplněném lidskostí, napsal ve své
recenzi Vladimír Karfík.
Z ohlasů čtenářů: Ke čtení
knížky mě nalákal zajímavý název.
Ze zvědavosti jsem zalistovala –
a přečetla pár odstavců – a knížku
okamžitě koupila – a pak ji takřka nedala z ruky, dokud jsem nebyla na konci.
Dá se nad ní slzet smíchy i dojetím, dozvíte se z ní spoustu věcí, které by vás
asi nenapadlo někde hledat, a i kdyby, hledaly by se těžko. Myslím, že něco si
v ní najde snad úplně každý.
Snad nikdy jsem nezažila knihu, která by mi stejně jako Víno tvé výborné občas dokázala posloužit jako teplé a bezpečné útočiště v méně poklidných okamžicích života. Sváťa Karásek je neuvěřitelná osobnost, čistý člověk,
tak trochu potrhlý farář, odvážný muž, který když si něco zamane, nepřemýšlí o tom, jestli se to nějak nemůže vymknout z rukou, ale prostě a jednoduše
do toho rovnou jde. Slova jako zahořklost, závist či lhostejnost jsou mu zcela
cizí. Představuje pro mě (zřejmě) nevyčerpatelný zdroj inspirace…
344 stran, vyšlo v únoru 2021.
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Boží trouba

Sváťa Karásek
Kniha obsahující více než
padesát kázání, která Svatopluk
Karásek pronesl na konci devadesátých let v pražském kostele
U Salvátora. Kniha není pojata
dokumentárně, ale je pečlivě
komponována tak, aby čtenáře
provázela celým jedním církevním
rokem – od adventu přes Vánoce,
Velikonoce po Díkčinění. První
vydání z roku 2000, jež vyšlo
v koedici Kalicha a nakladatelství
TORST, je zcela rozebráno. Toto
druhé vydání graficky odpovídá
knize rozhovorů Víno tvé výborné
s titulní fotografií Karla Cudlína.
Editorkou je Šárka Grauová,
medailon autora napsal Jan Šulc.
Fotografie interiéru kostela U Salvátora zhotovil František Plzák.
376 stran, vyšlo v únoru 2021.

COM.ensky

Klára Smolíková
Patnáctiletá Kristýna chce být herečkou, nejlépe v Hollywoodu, ale prozatím by jí stačilo, kdyby vyhrála konkurz do českého televizního seriálu.
Připravovaný seriál mapuje život Jana Amose Komenského a Kristýna se
rozhodne zvýšit své šance tím, že o něm bude vědět víc než jen to, že byl „učitelem národů“.
Při pátrání po Komenském najde dva nečekané spojence – vietnamského
spolužáka Lukáše a zdrženlivou Janu. Kam až je třeba dojít, aby člověk našel
sám sebe? Do Fulneku, Prahy, Londýna, Norrköpingu nebo Amsterdamu?
Jaký má smysl naše snažení a jak žít s vlastním nepokojem?
Příběh o dospívání, pocitech vlastní jinakosti – ať už domnělé, skryté nebo
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zjevné – a touze objevovat navazuje volně na knihu H. U. S. – Hus úplně světovej. Tentokrát se děj točí kolem filmového natáčení, které nesourodou trojici
svede dohromady. Komenský, ať už ho hledají na internetu, v knihách či v místech s ním spjatých – v přerovském muzeu, na vykopávkách či na výletě v Holandsku, je pro každého z nich zrcadlem. Kristýna objevuje svou dávnou
jmenovkyni Kristinu Poniatowskou, Lukáš souzní s osudem exulanta, Jana
hledá za uznávaným biskupem Jednoty bratrské člověka z masa a kostí.
Vyprávění ze současnosti je prolamováno svědectvími, která se nepozorovaně vlamují do rozumem uchopitelné logiky vyprávění. Příběh si hledá vlastní
cestu a strhává do sebe kousky minulosti stejně jako aktuální ambice a strachy.
Třicetiletá válka, která tak moc připomínala konec dějin světa, měnila Evropu
a donutila tisíce lidí odejít. Otevřená Evropa dnešních dní se hrdinům před
očima uzavírá a brání se přílivu uprchlíků. Pomohou trojici přátel knihy Jana
Amose Komenského porozumět sobě samým i světu, který je obklopuje?
Odborná spolupráce Richard Vlasák, ilustrátor Lukáš Fibrich, cca 200
stran, vyjde na podzim 2021.

Evangelický kalendář 2022,

Tomáš Pavelka (editor), vyjde v říjnu 2021.

Na každý den 2022

Drahomíra Dušková-Havlíčková a Olga Mrázková (editorky), vyjde v říjnu
2021.

Nezvaní hosté

Zvonimír Šorm
Kázání faráře Zvonka Šorma (Náchod-Šonov a Praha-Modřany) na Apoštolské vyznání víry.
Cca 160 stran, vyjde v létě 2021.

Ondřej Soukup, Grigorij Pasko
Zažil to asi každý Čech navštěvující častěji Rusko. „Vy jste z Československa? Já jsem tam sloužil! To bylo skvělé, byl jsem v Olomouci, krásné město,“
uslyšíte po celém prostoru bývalého Sovětského svazu. Jeden z autorů to slyšel
i v poušti uprostřed Uzbekistánu. Na území Československa se v letech 1968–
1991 vystřídaly statisíce a možná i miliony sovětských vojáků. Občané ČSSR
je vídali hlavně při přesunech na cvičení ve vojenských náklaďácích, ozdobených charakteristickou žlutou cedulí s nápisem Ljudi. Stávala se řada dopravních nehod, nezřídka se smrtelnými následky. Naprostá většina lidí ale
se sovětskými vojáky nikdy do kontaktu nepřišla.
Z české strany přitom nešlo o černobílou situaci. Jakkoliv je většina populace vnímala jako okupanty, velmi rychle se vytvořila infrastruktura vzájemných vztahů, převážně obchodního charakteru. Sovětští důstojníci mohli
nakupovat nedostatkové zboží v českých obchodech, obyčejní vojáci, kteří
téměř nemohli nevycházet z kasáren, si zase našli místní občany, kteří za ně
chodili nakupovat alkohol. Stejně tak českoslovenští komunističtí funkcionáři rádi chodili do sovětských obchodů Vojentorg kupovat kaviár, kvalitní vodku a další věci, které se v československých obchodech neobjevovaly. Jiní zase
nalezli výhodné obchodní příležitosti při nelegálním nákupu sovětské nafty
a benzinu či dalších komodit.
V českém prostředí prakticky nic nevíme o tom, jak své nasazení v Československu sovětští vojáci vnímali. Ve skutečnosti to pro ně bylo prestižní,
i když se většina z nich mimo kasárna v Milovicích nikam příliš nepodívala,
oproti službě někde daleko za polárním kruhem na Nové zemi byla Střední
skupina vojsk téměř sanatoriem. A od vypuknutí války v Afghánistánu v roce
1979 byla otázka, kam bude odvedenec nasazen, také otázkou života a smrti.
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Dopisy z vězení

Dietrich Bonhoeffer
Druhé vydání Bonhoefferových úvah a dopisů z vězení (kniha vyšla česky poprvé v samizdatu a po listopadu 1989 ji vydalo knižně nakladatelství
Vyšehrad pod názvem Na cestě ke svobodě). Vydání navazuje na Bonhoefferovu Etiku (Kalich, 2007) a Následování (úplné vydání, Kalich, 2013).
Doplněno o studii profesora Jana Štefana z katedry systematické teologie na ETF UK.
Přeložili Miloš Černý, Miroslav Heryán a Jan Šimsa, odborná revize a editace Jiří Šamšula.
Cca 360 stran, vyjde na podzim 2021.

Co jsem jako farář nakradl

Není tedy divu, že někteří rodiče vojáků dávali za poslání do Československa
i úplatky.
Podstatou knihy je série rozhovorů s vojáky, kteří sloužili v Střední skupině vojsk, a také obsáhlé vytěžení internetových fór, kde bývalí odvedenci
a důstojníci sdílejí své vzpomínky a fotografie. Jsou velmi zajímavým kontrapunktem oficiálním dokumentům, které jsou uchovány ve Vojenském archivu. Jestliže materiály československého Generálního štábu suše popisují
konkrétní činy, internetová fóra velmi často doplňují podrobnosti a příčiny,
proč se události odehrály tím či oním způsobem.
Autorské komentáře přerušující monology aktérů jsou cenným a leckdy
vtipným glosováním toho, co vypravěči sami považují za realitu, ale čas z jejich vzpomínek učinil zcela subjektivní pohled na období okupace Československa sovětskou armádou.
Cca 320 stran, vyjde na podzim 2021.

Pro smrt uděláno: živé rozhovory o posledních věcech

Michal Plzák a Lucie Vopálenská (eds.)
Knížek na téma smrti se v poslední době objevilo na trhu několik, nejen vlivem současné covidové krize. Patří k nim například kniha Jiřiny Šiklové Vyhoštěná smrt, dále Průvodce smrtelníka od Ondřeje Nezbedy i knížky Martiny Špinkové.
Kniha, kterou pro Kalich připravili Michal Plzák a Lucie Vopálenská,
se k těmto publikacím řadí tématem, rozhodně ne však zpracováním a vyústěním: nechce být a není akademickým pojednáním, ani jen užitečnou,
instruktážní příručkou, i když tyto parametry obsahuje také. Z rozhovorů s řadou známých i méně známých osobností vyplývá, jak rozmanité podoby bere na sebe vědomí smrti a obavy z ní a rovněž i samo
mluvení o tomto vskutku životně podstatném tématu. Všeobecně se dnes
předpokládá, že toto téma je tabuizované, vytěsňované, ale z rozhovorů
vyplývá, že to tak úplně není. Větší obtíž může představovat nacházení
způsobu, jak téma „lidsky“ a otevřeně v rozmluvě pojednat. Možná ne zcela
zamýšleným, přesto dobře zprostředkovaným účelem knihy je inspirovat
k větší otevřenosti v otázkách lidské konečnosti, samoty, utrpení, lidské
důstojnosti a vyrovnávání se s neznámým. V tom je i pedagogický přínos
publikace.
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Některé otázky jsou až brutálně přímé a konkrétní, ale zpracování nikdy
nesklouzne na rovinu senzace či bulváru. Otevřená, přátelská atmosféra rozhovorů „o posledních věcech člověka“ čtenáře překvapí.
Pozvání k nesnadnému tématu přijali Ivan Havel, Stanislav Komárek,
Julius Mlčoch, Iva Holmerová, Jana Šeblová, Věra Nováková, Karel Schwarzenberg, Radkin Honzák, Zdeněk Lhotský, Karol Sidon, Václav Malý, Miloš
Rejchrt, Jindřich Štreit, Marie Mandlerová, Dana Němcová, Martina Špinková, Miroslav Petříček, Danuše Nerudová a další.
Cca 320 stran, vyjde na podzim 2021.

Český Martin Luther. Překlady Lutherova díla
v 16. a 17. století

Ota Halama
Kniha je komentovaným a dobovými prameny široce ilustrovaným katalogem děl Martina Luthera, které byly přeloženy v 16. a 17. století do češtiny.
Cca 200 stran, vyjde na podzim 2021.

Evangelický zpěvník

Zpěvník má odrážet soudobý život církve. Počátky přípravy stávajícího
Evangelického zpěvníku (1979) spadají do padesátých let minulého století
a jeho podoba je odrazem vyznávání tvůrců ještě o generaci starších. Celkový
výraz a estetika jsou té době poplatné, jakkoli zpěvník přinesl a otevřel ohromné bohatství. Proto bylo třeba zpěvník probrat, očistit, transformovat a přidat
k tomu něco nového. Obsahuje 859 písní.
Tvůrčí skupina pro přípravu nového zpěvníku pracovala ve složení: Míla
Esterle (předseda), Romana Čunderlíková, Pavel Hanych, Daniel Heller, Pavel
Křivohlavý, Ladislav Moravetz, Daniela Švandová a Ondřej Titěra.
Cca 1200 stran, vyjde na podzim 2021.

Poslední ghetto: Každodenní historie Terezína

Anna Hájková
Práce Poslední ghetto od profesorky historie Anny Hájkové, působící
na anglické univerzitě ve Warwicku, vyšla ve Velké Británii 24. prosince 2020,
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a už po pár týdnech ji historici považují za milník v porozumění a hodnocení
tohoto truchlivého místa.
Profesorka Hájková prošla devětadevadesát archivů v deseti zemích na třech
kontinentech – studovala prameny v devíti jazycích, opírá se i o svědectví obětí,
těch, které přežily, i těch, jež přežily jejich deníky.

Poslední ghetto je nejdůležitější knihou o Terezíně za posledních mnoho letech.
Anna Hájková se svou bezpříkladnou znalostí pramenů a hluboce citlivým
vhledem významně přispěla k historii holokaustu. V soustředění na každodenní život obyvatel ghetta nám poskytuje model sociálních, kulturních a genderových dějin.
— Dan Stone, profesor moderních dějin, Royal Holloway, University
of London
Tato úžasná, skvěle napsaná, paradigma měnící kniha přináší jeden transformační zážitek za druhým. Je ztělesněním radikální empatie bez sentimentality
a představuje to nejlepší, co nové bádání na poli holokaustu může nabídnout.
— Dagmar Herzog, City University of New York
Terezín je zahalený mýty už od té doby, kdy jej nacisté představili jako „příkladné ghetto“ s cílem oklamat svět báchorkou, že se zde s Židy zachází lidsky. Kniha
Hájkové Poslední ghetto vyjevuje vnitřní život ghetta a přesvědčivě dokládá,
že tak jako společnost, jež toto místo vytvořila, byla i společnost ghetta extrémně
rozštěpená etnickými, genderovými, politickými, jazykovými a ekonomickými
rozdíly, které nedovolily, aby se mezi vězni vytvořil pocit sounáležitosti, vyvěrající z jejich židovství.
— Barry Trachtenberg, vedoucí katedry židovských dějin na Wake Forest
University
Z angličtiny přeložila Milena Pellarová.
384 stran, vyjde na podzim 2021.
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Palba do vlastních řad

Ami Ajalon
Zaujmout silný postoj v otázce izraelsko-arabského konfliktu se v dekádách od šestidenní
války, která v červnu 1967 zcela proměnila poměry
v oblasti Levanty, stalo součástí společenské
výbavy běžného Evropana. Jakkoliv osobní
zkušenost je tradičně mizivá a znalosti jsou více
než povrchní, nepravdivé teze o prastarém
konfliktu, perpetuální válce a teroru či nesmiřitelnosti dvou nábožensky vyhraněných národů
dominují veřejnému diskurzu. Jak osvěžující je
čtenářům nabídnout myšlenkově inkluzivní dílo
jednoho z celoživotních hráčů nejvyhrocenějšího aspektu izraelsko-palestinského sporu. Dílo, které dokáže jasně argumentovat ve prospěch zájmů jedné
ze stran a přitom vnímat a silně hájit potřeby taky té druhé.
Admirál Ami Ajalon, veterán speciální námořní jednotky, bývalý velitel
izraelského námořnictva, exředitel bezpečnostní služby Šin Bet a bývalý ministr, splňuje někdejší vizi zakladatele sionismu Theodora Herzla o Novém
Hebrejci. Syn rumunských židovských uprchlíků a zakladatelů kibuců se stal
legendou ozbrojených sil židovského státu a po vraždě premiéra Jicchaka Rabina nečekaně i ředitelem protiteroristické paže Izraele, agentury Šin bet.
Navzdory nebo možná právě díky dekádám osobní zkušenosti boje proti
arabským armádám i teroru se Ajalon dokázal otevřít legitimním tužbám
palestinského národa po svobodě a samostatnosti. Na stranách své knihy přesvědčivě argumentuje ve prospěch pragmatického ukončení izraelské okupace a otevření cesty palestinskému státu.
V čem se ovšem liší od řady izraelských autorů, je odhodlaná obhajoba sionistického projektu a jeho výsledku – demokratického židovského státu a nutnosti hájit jeho bezpečnost i zájmy. Značně autobiografická kniha ukazuje
na klíčové okamžiky, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj autorova myšlení
i jeho vlasti. Ajalon argumentuje, že zatímco arabsko-izraelský konflikt skončil
de facto uznáním Izraele a jeho potřeb mírovou iniciativou Ligy arabských států
z roku 2002, pokračování v konfliktu s Palestinci je v přímém rozporu se zájmy
i ideály židovského státu. „Je to naše území, ale není jen naše,“ je ústřední myšlenkou precizně vyargumentovaného živého textu úvah, dramatických životních
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situací i rozhovorů se zástupci krajně odlišných proudů současného izraelského
a šířeji židovského myšlení. Ajalonovo dílo je zásadním příspěvkem pro české
chápání dnešního Izraele a jeho vztahu s palestinskými sousedy.
Z angličtiny přeložil Šimon Pellar.
Cca 320 stran, vyjde na podzim 2021.

Beethoven: život v devíti skladbách

Laura Tunbridge
Oxfordská profesorka hudby Laura Tunbridge
přiblížila Beethovenův život a dílo v devíti
brilantně napsaných esejích. Čtenář je nemusí číst
za sebou, může si vybrat jedno životní období,
jednu skladbu, kterou si ke svému čtení pustí třeba
na YouTube, a užívat si výkladu rozmanitých
dobových souvislostí a rozboru umělcova života. Beethovena už pak nikdy nebudete slyšet stejně jako předtím.

Ta kniha je skvělá! Devět Beethovenových děl z různých období jeho života vypráví jeho životní příběh – je to devět oken, jež tohoto muže a jeho hudbu představují s uchvacující jasností. I kdybyste měli o Beethovenovi spoustu knížek,
pro tuto si rozhodně udělejte místo.
— Stephen Hough, klavírista, skladatel a spisovatel
V roce, kdy se každý pokouší o nový pohled na Beethovena, přinesla Laura Tunbridge pohledů devět. Její metoda je mimořádně podnětná – k tomuto skladateli přistupuje nikoli tematicky, ale ve vybraných fragmentech, a tak se v devíti malých
krocích přiblíží k jeho nevystižitelnému celku. Občerstvující a podmanivá kniha.
— Norman Lebrecht, autor knihy Genius and Anxiety (Génius a úzkost)
Pozoruhodná kniha. Zachycuje podstatu jeho génia a charakteru. Budu ji mít
vždy po ruce.
— Julia Boyd, autorka knihy Cestovatelé v třetí říši
Z angličtiny přeložil Robert Novotný.
Cca 304 stran, vyjde na podzim 2021.
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Z ticha

Eduardo Strauch, Mireya Soriano
Skutečný příběh z pera jednoho z přeživších
takzvaného zázraku v Andách. V říjnu 1972 se
v jihoamerických Andách zřítilo letadlo z Uruguaye do Santiaga de Chile, na palubě byl ragbyový
tým s přáteli a příbuznými a s posádkou. Pád
letadla většina z nich přežila, dvaasedmdesát dní
živoření v tvrdé, mrazivé pustině andských hor si
ale vybíralo svou daň. Na palubě bylo pětačtyřicet
lidí, více než dva měsíce strádání nakonec přežilo
jenom šestnáct z nich.
Eduardo Strauch se po desítkách let mlčení rozhodl událost popsat osobitým, strhujícím způsobem jako duchovní zápas v extrémní situaci. Nevyhýbá
se ani těm nejtemnějším okamžikům, které zasazuje do kontextu víry všech
zúčastněných, což se týká i debaty o rozhodnutí jíst syrové maso svých mrtvých přátel. Kniha je strhujícím, nezapomenutelným svědectvím o síle a otevřenosti lidského ducha a přátelství.
Ze španělštiny přeložila Anežka Charvátová.
Cca 304 stran, vyjde na jaře 2022 u příležitosti padesátého výročí události.

Historie Bible

John Barton
Jak naznačuje název knihy, nabízí tento mohutný svazek představení „dějin Bible“, a to jak dějin jejího vzniku a utváření,
tak dějin jejího působení, způsobů interpretace
a užívání v židovské a křesťanské tradici. V širokém záběru, a přitom s detailní přesností
a vykreslením svébytných odstínů představuje
místo a roli Bible v dějinách evropské kultury
na cestě od starověku dodnes. Starozákonní
i novozákonní látky autor zakresluje do příslušných historických kontextů a náboženských
tradic v jednotlivých kulturních epochách, jimiž
procházely, a ukazuje, jak biblické texty prostředí
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svých nositelů utvářely a jak byly tímto prostředím také utvářeny, přetvářeny
a nově interpretovány.
Koncepce knihy výrazně přesahuje obvyklý typ kompendia o „literárních
dějinách“ Bible. Autor rozšiřuje běžnou perspektivu soustavným pojednáváním vztahu biblické „literatury“ (látek, tradic, textů, jejich souborů, sestav
i kanonických útvarů) k živému náboženství a kriticky zkoumá jejich vzájemné působení. Tento zřetel činí z pojednání historické látky napínavou pouť
dějinnou cestou „knihy knih“ od jejích počátků v prostředí antického judaismu a vznikajícího křesťanství až po dnešní pluralitní, většinově sekulární kulturní scénu. Způsob výkladu umožňuje poznávat a chápat pluralitní a různorodý svět biblických látek, který jinak u moderních čtenářů často budí dojem nepřehlednosti a vnitřní rozpornosti. Kniha tak nabízí nejen mnoho poučení, nýbrž i nemálo inspirativních podnětů pro dnešního čtenáře – ať už je
v křesťanské tradici „doma“, či nikoli.
Autorovy výklady jsou založeny na suverénní znalosti současného stavu
bádání. Jak starozákonní, tak novozákonní problematiku dějin vzniku a utváření textů podává stručně a srozumitelně, jasně odlišuje fakta od hypotéz
i různou míru odborného konsenzu u sporných otázek. Velmi zdařilé a pro
české čtenáře potřebné jsou pasáže věnované metodologickým a hermeneutickým aspektům – např. výkladu otázky, proč „týž text“ starozákonních knih
je v židovské a křesťanské tradici chápán odlišně a jak různou roli Písmo
v obou náboženských tradicích vlastně hraje.
Jde o mimořádně zdařilou publikaci: na britském knižním trhu získala
v roce 2019 několik prestižních ocenění. Četba této knihy tak své čtenáře
nejen spolehlivě informuje, nýbrž v pravém slova smyslu odborně vzdělává
a kultivuje.
Z angličtiny přeložil Petr Sláma.
Cca 640 stran, vyjde na jaře 2022.

O staletích, ba už i o desetiletích uvažujeme vesměs jako o dobách až nedohledně dlouhých – ale jak jich přibývá, člověk se při ohlížení nejednou podiví, jak snadno vlastně ubíhají. I na mne, který se častěji cítím jako bývalé dítě
než jako moudrý kmet, přichází jisté trnutí, když si uvědomuji, že jsem se
s existencí nakladatelství „Kalich“ seznámil už před více než čtyřmi dekádami. I tak se mi ovšem tehdejší zážitek v paměti nezamlžil, protože byl velice
silný. Jak jej však vůbec zpřístupnit těm, kteří sami neprožili, co se v současnosti ani zažít nedá? Museli by si představit poměry, ve kterých nejpozději
od chvíle, kdy jsme opustili přístav dětské literatury, víceméně všechny knihy, které stály za to a srdce nad nimi plesalo, byly tištěny buď již před lety či
v cizině, anebo musely být omlouvány předmluvami, doslovy a vysvětlivkami jako plody cizího ducha, jaké je nutné požívat zdrženlivě a šířeny mohou
být pouze s výhradami. Jeden musel přivyknout, že z tohoto pravidla takřka
nebylo výjimky – avšak hle, pojednou mu přišel do rukou čistý svazek, tištěný nedávno a ve vlasti, a přesto bez zbytečných oklik sdělující, co našinec
rozpoznával jako pravdu, v co mohl věřit, co mohl doufat i milovat, aniž by
to muselo být vyčteno mezi řádky nebo alespoň přijato z ruky s varovně
zdviženým prstem a vyprošťováno z balastu. A tento svazek bylo navíc možné prostě zakoupit v pražském knihkupectví! Tedy vůbec ne v každém, ale
v jednom jediném, které také neslo jméno „Kalich“. A dodnes nese. Okolnosti se ovšem změnily, a v jádru k lepšímu. Ono tehdejší setkání se dnes již
opravdu ani nemůže opakovat – a navzdory veškeré jeho kráse bych také
nikomu nepřál, aby kvůli němu musel zakusit někdejší nesvobodu. Co bych
však naopak ze srdce přál i příštím generacím: aby se i ony ještě dlouho směly setkávat s čerstvým ovocem z nakladatelské zahrádky, kde se možná urodí
leccos, co nyní smějí volně pěstovat také jiní, ale vždy znovu odsud vzejdou
též kousky, na jaké jinde jen tak nedojde a na nichž se stará osvědčená značka nebude vyjímat nijak nahodile, ale jako erb, upomínající na vzácné dědictví i na rytířský závazek věrnosti a cti.
— Martin Wernisch,
profesor a vedoucí katedry církevních dějin na ETF UK
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