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Drazí přátelé a partneři,
máme tu Vánoce a konec roku 2019 klepe na dveře. Zdravíme vás v tomto svátečním čase a přinášíme malé ohlédnutí
za tím, čím se nám podařilo tento rok naplnit. Naše hlavní činnost – vydávání a šíření Bible21 – se letos nebývale rozrostla, takže jsme vytiskli vůbec nejvíce Biblí za posledních 10 let (když nepočítáme zcela výjimečný rok 2009, kdy
B21 vyšla poprvé). Také přípravy k vydání Studijní Bible21 letos pokračovaly malými krůčky kupředu.
Rok 2019 byl pro naše nakladatelství rokem velkých pokroků. Náš tým se rozrostl o nové členy, na jaře jsem zřídili
vlastní e-shop a na podzim jsme dokonce otevřeli vlastní kamenné knihkupectví. A to není všechno – začali jsme
pravidelně komunikovat se světem na sociálních sítích a pečovat o naše zákazníky a podporovatele prostřednictvím
pravidelných e-maiů.
Asi vám neunikla informace o tom, že se nám letos otevřely netušené možnosti zvěstování evangelia skrze Parabibli.
Turné spojené s představováním této knihy nám letos zabralo hodně času a sil, ale tisíce lidí oslovených Ježíšovou
radostnou zvěstí rozhodně stály za to.
Nezaháleli jsme ovšem ani ve vydávání duchovní literatury a nově jsme se pustili i do publikace duchovní poezie. Pokračovali jsme také ve spolupráci s církvemi a misijními organizacemi a jsme nadšení, že můžeme přispívat k šíření
srozumitelného Božího slova v naší zemi.
Nic z toho by jistě nebylo možné bez vaší věrné podpory. Jsme vděční, že i díky vám a vašemu přispění lze říci, že
v Česku se letos „Boží slovo šířilo a rozmáhalo se“ (Skutky 12:24). Moc se těšíme, že i v roce 2020 se budeme moci
společně s vámi na tomto Božím díle podílet.
Za Nadační fond Bible21 a nakladatelství Biblion
Kristýna Ptáčková

NOVÉ KNIHY Z BIBLIONU
Rok 2019 byl pro nás rokem růstu zejména pokud jde o vydávání Biblí. Zcela
novým počinem a splněním dlouholetého snu bylo vůbec první kapesní
vydání Bible21. Formát 9,5 × 15 cm se krásně vejde do pánské kapsy nebo
dámské kabelky, takže je nyní snadné nosit Bibli všude s sebou. Bible21
Pocket, jak jí v Biblionu důvěrně říkáme, je k dispozici ve čtyřech moderních
barvách obálky z umělé kůže a ve dvou luxusních vazbách v pravé kůži se zlatou či stříbrnou ořízkou. Kapesní Bible21 vyšla měsíc před Vánocemi v celkovém nákladu 5000 výtisků.
Další inovací bylo první paperbackové vydání Bible21.
Touto cenově velmi dostupnou, ale i kvalitní edicí jsme
oslavili 10 let od prvního vydání Bible21 letos na jaře. Hlavní
myšlenkou B21 je učinit Bibli dostupnou každému – a toto
vydání ji činí ještě dostupnější než dosud. Díky měkké vazbě je kniha překvapivě lehká, a tak se hodí ke každodennímu
nošení anebo na cesty. Oblíbená je pro misijní účely jako je

rozdávání Biblí na festivalech, táborech apod. Sborům a misijním organizacím nabízíme toto vydání za mimořádně výhodných podmínek už
od 20 výtisků. Více informací o této misijní nabídce najdete na našem
webu zde: www.biblion.cz/misie.
Bible21 Paperback vyšla nákladem 10 000 kusů. Celkově tak za 10 let
od prvního vydání spatřilo světlo světa už přes 150 000 výtisků Bible21. Jsme za tento zázrak nesmírně vděční!
Protože dosavadní zásoby byly rozebrány, vydali
jsme letos znovu také kapesní Nový zákon v nákladu
10 000 kusů a pořídili jsme také dalších 2000 výtisků
speciálních vydání NZ pro motorkáře (Biker Bible)
a pro fanoušky tvrdé muziky (Metal Bible). Celkem
jsme tak už vydali přes 146 000 Nových zákonů
a spolu s gedeonskými Novými zákony B21, které jsou
misijně šířeny zadarmo už celkový náklad dosahuje
neuvěřitelných 430 tisíc výtisků. Je těžké představit
si, kolik lidí v naší zemi tak mohlo být osloveno Božím slovem…
Pokračovali jsme také ve vydávání zásadních děl
současných křesťanských myslitelů. Na loňskou
knihu Překvapivá naděje z pera anglikánského biskupa a předního novozákonníka N. T. Wrighta jsme
letos navázali jeho knihou Podstata křesťanství,
určenou křesťanům, kteří si chtějí ujasnit obsah své
víry, ale i čtenářům bez vyznání, kteří se s křesťanstvím chtějí seznámit. Obě knihy se setkaly s řadou
pozitivních ohlasů i odborných recenzí a jsme
vděčni, že jsou požehnáním nejen poro teology
a kazatele, ale i pro řadu zvídavých „laiků“.
Odvážili jsme se také vydat svazek duchovní
poezie. Vůbec poprvé tak v češtině vyšel výbor
z básnického díla významné německé křesťanské
myslitelky a aktivistky Dorothee Sölle, který uspořádala a přeložila mladá česká teoložka Magdaléna Šipka. Knížka je plná až nečekaně sdělných
a působivých básní, reflektujících biblické texty
stejně jako aktuální problémy našeho světa i niterné prožitky autorky. Její vydání bylo umožněno
i díky laskavé podpoře Česko-německého fondu budoucnosti.
Nejvíce a nejrychleji prodávanou knihou uplynulého roku je ovšem Parabible, odvážná moderní parafráze evangelijních textů z pera biblisty
a překladatele Alexandra Fleka. Po dvou vydáních
před loňskými Vánocemi jsme letos tuto knihu
dotiskovali ještě čtyřikrát, takže celkový náklad
dosáhl nebývalých 25 000 výtisků. Parabiblické
texty si našly cestu na kazatelny tradičních církví
i do škol, kaváren a zdravotnických i nápravných
zařízení. Český rozhlas dokonce celou knihu v Sašově autorském čtení
nahrál a po celý prosinec ji vysílá jako seriál podcastů na Radiu Wave.
Nahrávka je zdarma k dispozici na stránkách MůjRozhlas.cz a v novém
roce se chystá i audiokniha na CD! Níže přinášíme bližší informace
o probíhajícím Paraturné.
Celkem jsme letos v Biblionu vydali 49 000 knih, což je zdaleka
nejvíce od prvního vydání Bible21 v roce 2009.

Paraturné v kostce
V souvislosti s nečekaným úspěchem
Parabible byl její autor Alexandr Flek
zván do médií, na autorská čtení,
besedy, přednášky i ke kázáním na
mnoha místech České republiky
i Slovenska. Zde je několik přibližných čísel, která nastiňují, jakých
rozměrů Paraturné během jednoho
roku nabylo:
7 vystoupení v televizích
9 vystoupení v rozhlasu
80 veřejných akcí
3 000 účastníků setkání
2 000 podepsaných výtisků
15 000 najetých kilometrů

www.parabible.cz

STUDIJNÍ BIBLE21
Studijní Bible21 je dlouholetý projekt, jehož cílem je vydání Bible21 s bohatým poznámkovým aparátem – s úvody k jednotlivým knihám, tematickými články, mapkami, časovými
osami, komentáři a vysvětlivkami. Toto studijní vydání vychází z anglické NLT Study
Bible, pro české čtenáře je podstatně upravujeme, aby text byl srozumitelný a použitelný i našem specifickém kontextu. Celkový rozsah poznámkového aparátu je přes 1 milion
slov, jde tedy o více než dvojnásobek objemu vlastního biblického textu. Nejen rozsahem
jde tedy o nesmírně náročnou práci, která si vyžádá mnohem více času, než jsme původně
předpokládali.

VĚZEŇSKÉ

LISTY
Efeským, Filipským,
Koloským a Filemonovi
STUDIJNÍ BIBLE21

Vzhledem k mimořádnému nasazení v jiných aktivitách (zejména turné s Parabiblí) se nám
v roce 2019 podařilo pokročit se Studijní Biblí méně, než bychom si přáli, ale od nového
roku posilujeme náš tým tak, aby se práce opět mohla rozejt naplno. Do finální podoby
jsme letos stihli dovést tzv. Vězeňské listy apoštola Pavla (Efeským, Filipským, Koloským a Filemonovi) a také
2. list Petrův a list Judův. Před dokončením je 1. list Petrův. Také jsme provedli technickou korekturu všech čtyř
evangelií, knihy Skutků a Zjevení, které v příštím roce ještě čeká stylistická korektura. Z dřívějška již máme hotovou knihu Daniel, Pastorální listy (1. Timoteovi, 2. Timoteovi, Titovi) a 1. – 3. list Janův.
Příprava Studijní Bible21 je náročný běh na dlouhou trať, ale věříme, že výsledek bude stát za všechno vynaložené
úsilí. Jednosvazkové vydání Bible s vysvětlivkami, které pomohou k porozumění nezasvěceným i dlouholetým
čtenářům jistě přinese v českém prostředí mnoho užitku.
Nesmírně si proto vážíme vaší podpory tohoto díla. V současnosti máme asi stovku věrných partnerů, členů
„Klubu B21“, kteří práci na Studijní Bibli21 podporují pravidelnými či jednorázovými příspěvky. Budeme moc
vděční za jakoukoli další podporu, která nám umožní toto dílo dovést do zdárného konce. Informace o Klubu B21
najdete na konci tohoto bulletinu.

NOVINKY V REDAKCI
Chceme se s vámi podělit i o radost z toho,
že se Biblion rozrůstá a otevírá se novým
výzvám. Od jara máme svůj vlastní e-shop
na stránkách www.biblion.cz a na počátku
Adventu jsme slavnostně otevřeli i kamenné knihkupectví. S tím souvisí i změna sídla
Biblionu. Přestěhovali jsme se ovšem jen
o pár ulic, takže nás i nadále najdete v Praze
kousek od metra Dejvická, nově na adrese
Rooseveltova 49, Praha 6.
Začali jsme se též věnovat komunikaci
přes pravidelné e-maily, k jejichž odběru se
můžete přihlásit na našich stránkách www.
biblion.cz. Dění v Biblionu můžete sledovat i na Facebooku a v nejbližších dnech
spouštíme nově také Twitter a Instagram.
S nárůstem aktivit nakladatelství i v nadačním fondu se letos rozrostl také náš
tým. Kromě zakladatelů Alexandra Fleka
a Luboše Kendry máme od jara také nového
produkčního a office manažerku a s počátkem roku 2020 se k nám připojí další vítaná
posila na pozici šéfredaktorky nakladatelství. Saša se tak bude moci mnohem více
věnovat práci na Studijní B21 a Luboš bude
moci připravovat k tisku více knih. Zde vám
tedy představujeme trojlístek nových tváří
Biblionu a NF B21:

Jan Andrýsek – pochází z Českého Těšína a v Biblionu i v okruhu přátel se mu říká
Janek. V nakladatelství se jako produkční
stará o spoustu praktických úkolů a hlavně
o marketing. Když zrovna nepracuje, věnuje se studiu evangelické teologie nebo hraje s indie kapelou na bubny. Se svou snoubenkou si rádi zajdou na jazzový koncert
nebo spolu experimentují v kuchyni.
Kristýna Ptáčková – narodila se v Jablonci
nad Nisou, vystudovala Husitskou teologickou fakultu a působí v Církvi československé husitské jako duchovní. V současnosti
ji nejvíce zaměstnává péče o rodinu, zejména o ročního syna Timona, který jí s vedením kanceláře Nadačního fondu B21 vydatně pomáhá. Ve volném čase se věnuje
pořádání komunitních kulturních akcí. Baví
ji vytvářet prostor, ve které se propojují
nejen lidé navzájem, ale také nebe se zemí.
Jana Šrámková – studovala nejdřív teologii, potom tvůrčí psaní a redakční práci
a nakonec dramatickou tvorbu. Píše prózu, knihy pro děti, komiksové a filmové
scénáře. V Biblionu se od nového roku
bude podílet na tvorbě edičního plánu
a řídit redakční přípravu knih. Ráda objevuje nové autory a zakládá edice. S manželem, třemi dětmi a dvěma kočkami žije
v Praze.

CO JE NF BIBLE21

KLUB B21

Nadační fond Bible21 vznikl v r. 1994 s cílem
vytvořit nový překlad Bible, který by byl věrný
originálním textům a zároveň promlouval ke
čtenářům 21. století v současné, srozumitelné
češtině.

Klub B21 původně sdružoval podporovatele práce
na překladu Bible21. Dnes jeho členové podporují svými finančními příspěvky a modlitbami vydání Studijní Bible21. Klub je stále otevřen pro
kohokoliv, kdo sdílí myšlenku NF Bible21 – totiž
šířit v naší zemi Boží slovo ve srozumitelné
a dostupné formě. K výhodám členství patří online zpřístupnění všech hotových textů Studijní Bible21 a také sleva 25 % na všechny produkty nakladatelství BIBLION. Jako nezisková
organizace vystavujeme na poskytnuté dary potvrzení, které lze uplatnit pro odpočet z daňového
základu.

Po 15 letech práce překladatelského týmu
vyšla Bible21 v r. 2009 a rychle se stala velmi oblíbeným překladem nejen v církvích, ale
i mimo ně.
I díky podpoře NF Bible21 již bylo vydáno na
150 000 výtisků Bible21 a téměř půl milionu
Nových zákonů. V současnosti nadační fond
podporuje přípravu Studijní Bible21, a několik
dalších důležitých projektů, např. každoroční
Celonárodní čtení Bible.

Více informací najdete na naší stránce
bit.ly/KlubB21.

POSLÁNÍ NADAČNÍHO FONDU BIBLE21
Podpora vydávání a šíření Bible v současném jazyce.
Podpora biblické gramotnosti skrze publikace, přednášky, kulturní a osvětové projekty.
Podpora církví v oslovení české společnosti evangeliem.
Milí přátelé a partneři,
loučíme se s Vámi parabiblickou variací na úvodní slova Janova evangelia a přejeme Vám pokojné Vánoce
a prozářené dny po celý nový rok.
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Saša, Luboš, Kristýna, Janek a Jana
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To Světlo, co září v dětských očích,
jednoho dne přišlo mezi nás.
Ta Myšlenka se stala skutečností:

PF 2020

.

přistěhovala se k nám do města
a my jsme spatřili, jak je nádherná,
jakou nevýslovnou krásu má od Boha,
jak je laskavá a důvěrná!
.

Parabible
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Prozářené dny po celý nový rok
Vám přejí
Nadační fond
Bible21

Nadační fond Bible21

Rudolfovská tř. 545, 370 01 České Budějovice, IČO 643 55 799, e-mail: info@bible21.cz; tel.: 739 584 142, č. ú.: 19-1707810247/0100
www.bible21.cz

BIBLION, z.s.

Rooseveltova 49, 160 00 Praha 6, e-mail: info@biblion.cz, IČO 690 92 192, tel.: 739 584 142, č. ú.: 51-2055590297/0100
www.biblion.cz

Přehled hospodaření Nadačního fondu Bible21 v roce 2018
Zdroje financování činnosti Nadačního fondu jsou jednak interní, tj. příspěvky členů
Klubu Bible21, jednak externí, tj. granty. Aktivních přispěvatelů v rámci Klubu Bible21
bylo v roce 2018 přesně 100 a průměrně podporovali naši činnost částkou 243,30 Kč
měsíčně.
Zejména díky zahraničnímu grantu mohl Nadační fond v roce 2018 financovat redakci
Studijní Bible21 a hospodařit s kladným výsledkem 397 563 Kč, který bude použit k naplňování cílů NF B21 v následujících letech.
Příjmy v roce 2018 (v Kč)
Příjmy celkem

1 355 506,68

100,00 %

291 964,40

21,54 %

1 063 384,05

78,45 %

158,23

0,01 %

957 943,85

100,00 %

874 900,38

91,33 %

1. Redakce Studijní Bible21

679 716,00

70,96 %

2. Podpora vydávání Bible21

155 900,00

16,27 %

39 284,00

4,10 %

83 043,47

8,67 %

Dary od jednotlivců – Klub Bible21
Granty
Úroky
Výdaje v roce 2018 (v Kč)
Výdaje celkem
A. Výdaje na naplnění cílů (1+2+3)

3. Výdaje na osvětu a propagaci
B. Provozní a ostatní náklady
Výsledek hospodaření

397 563,00

