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Od: CCEinfo [mailto:cceinfo-bounces@evangnet.net] za uživatele Kalich nakladatelství 
Odesláno: 10. ledna 2018 16:53 
Komu: 'cceinfo@evangnet.net' 
Předmět: [CCEinfo] dve novinky z Kalicha 
 

Rádi vám oznamujeme, že v prosinci 2017 vydal Kalich dvě novinky: 
 
Eliška Vlasáková: V tichu a skrytu. Fedor Krch, pedagog a člověk (1881–1973) 

Ferdinand Krch (1981–1973) patří mezi nejvýraznější české učitele-pokusníky, obětavé 
pedagogy, kteří se snažili zlepšit výukové podmínky na školách. Po násilně ukončeném 
bezprecedentním experimentu, jímž byl „jeho“ Dům dětství pro válečné sirotky, se Krch věnoval 
redakční práci v časopisech pro děti. Sotvakdo ví, že za knížky o kocouru Mikešovi vděčíme právě 
jemu – to on Josefa Ladu přemluvil, aby svým vyprávěním o mluvícím kocourkovi dal písemnou 
podobu. Krcha nacházíme i v nejužším okruhu 
spolupracovníků Přemysla Pittra a Olgy Fierzové v 
Milíčově domě v Praze i v době poválečné. Také zde se 
naplno věnoval svým milovaným dětem. V monografii 
„strýčka Fedora“ z pera jeho pamětnice, spisovatelky 
Elišky Vlasákové znovu ožívá nejen tato výrazná, 
polozapomenutá osobnost, ale i řada dalších vychovatelů, 
kazatelů, kreslířů i hudebníků, kteří v mladém 
Československu trpělivě a cílevědomě vytvářeli názorovou 
alternativu, jež se neustále projevovala v činech. 

ELIŠKA VLASÁKOVÁ (nar. 1944 v Uherském Hradišti) 
vystudovala psychologii na filozofické fakultě v Brně. 
Pracovala jako klinická psycholožka. Od roku 1985 žije 
v Praze. Knižně vydala vzpomínkové prózy Jako sen (Eman 
2004), Jedním okem (Triáda 2007 – román byl nominován 
na cenu Magnesia Litera za prózu) a Byla jsem s našima na 
procházce (Triáda 2012). 

První vydání, 322 stran 
Cena 349 Kč, v e-kalichu 314 Kč. 
ISBN 978-80-7017-244-5 
 
 
 
Edita Štěříková: O kolonistech v exulantské kolonii Friedrichův Hradec 
v pruském Slezsku 
 
O historii exulantské kolonie Friedrichův Hradec (založené v roce 1752 v krašejovském lese) už 
historička Edita Štěříková v různých souvislostech psala, např. v dnes již rozebrané monografii 
Pozváni do Slezska. Podnětem ke vzniku této drobnější monografie bylo zpřístupnění starších 
pozemkových knih Friedrichova Hradce. Tyto knihy jsou i zajímavým pramenem genealogickým a 
umožňují nám o něco bližší pohledy do života exulantské obce po stránce hospodářské a 
demografické, především však vhledy do života hradeckých hospodářů. 
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Prom. hist. Edita Štěříková (*1937), PhDr., emeritní 
archivářka Evangelické církve hessensko-nassavské, 
vědecká pracovnice dlouhodobě se zabývající 
problematikou českého evangelického exilu. Mezi její 
publikované odborné práce patří např. Země otců (1995), 
Běh života českých emigrantů v Berlíně v 18. století (1999), 
Pozváni do Slezska (2001), Zelów (Česká exulantská obec v 
Polsku) (2002), Stručně o pobělohorských exulantech (2005), 
Jak potůček v jezeře (2009), Moravské exulantky v obnovené 
Jednotě bratrské v 18. století (2014), Více sluší poslouchati 
Boha než lidí (2015). Napsala rovněž novelu Exulantský 
kazatel (2007). 
 
První vydání, 256 stran 
Cena 280 Kč, v e-kalichu 252 Kč. 
ISBN 978-80-7017-245-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


