FOLMAN, Ari. Deník Anne Frankové. Triáda, 2017. ISBN 978-80-7474-219-4.
CENA 350,- Kč
Český překlad tohoto grafického deníku čerpá důsledněji
než anglická předloha z autentického Deníku Anne
Frankové, který rovněž vyšel v nakladatelství Triáda.
Projevuje se to zejména v replikách (zachovávají věrněji
dikci Anne Frankové, jak ji známe z překladu Miroslava
Drápala a Michaely Jacobsenové), ale mnohdy i v
komentáři. Tam, kde se autoři odchýlili od historických
faktů v obrazovém ztvárnění, jsme byli nuceni převzít jejich
verzi, aby nevznikl rozpor mezi ilustrací a textem.

HEUVEL, Eric. Rodinné tajemství. Triáda, 2015. 62 stran. ISBN 978-80-7474140-1.
CENA 145,- Kč
Jeroen hledá u babičky na půdě odložené věci, které by
mohl prodávat na Královský den. Mezi krámy najde
babiččina alba s výstřižky z doby války. Dozví se, že za
druhé světové války se v jeho rodině staly věci, o kterých
se vždycky mlčelo. Když pak jde Jeroen 4. května na
tradiční tryznu za válečné oběti, objeví něco překvapivého…
Komiksový kreslíř Eric Heuvel se v roce 2001 rozhodl
studovat učitelství dějepisu. Školu sice neukončil, ale vytěžil
z ní inspiraci ke své další kreslířské práci.

HEUVEL, Eric, ROL, Ruud van der a SCHIPPERS, Lies. Hledání. Triáda, 2015.
ISBN 978-80-7474-150-0.
CENA 145,- Kč
Ester jede na návštěvu na statek, kde se jako židovská
dívka za druhé světové války ukrývala. Zažila tam něco
hrozného. Ester chce zjistit, jak to tehdy s pomocníky a
dalšími obyvateli úkrytu dopadlo. Esteřiny rodiče zavraždili
v Osvětimi. Nic bližšího o tom neví. Pak ale vystopuje její
vnuk Daniel přes internet Boba, syna jejích bývalých
sousedů. Bob byl v Osvětimi s Esteřinými rodiči a až do
poslední chvíle s jejím otcem. Ester je z jeho vyprávění
hluboce otřesená. Vypráví své dávné kamarádce Heleně,
jak moc se jí vždycky po rodičích stýskalo. Ani jejich tváře
si už skoro nedokáže vybavit. Ale vtom si Helena na něco
vzpomene… Pokračování komiksu Rodinné tajemství (Triáda
2015). Vydání podpořilo Velvyslanectví Nizozemského
království v České republice.

„Paměti přeživší holocaust - Nina Weilová osvětimský vězeň 71978“. Město
Švihov, 2014. ISBN 978-80-905901-0-6
CENA 100,- Kč
Kniha zachycuje vzpomínky paní Niny Pelcové Weilové na holocaust i na další její osudy. Vzpomínky
jsou doplněny dobovými dokumenty a fotografiemi.
Paní Nina Pelcová-Weilová se narodila v r. 1932 ve
Švihově u Klatov, od roku 1968 žije se svým
manželem Vilémem Pelcem ve Švýcarsku. Paní Nina
Pelcová, rozená Weilová byla v červenci 1942 jako
desetiletá deportována z Prahy spolu se svojí matkou
do Terezína a v prosinci 1943 do Osvětimi, kde její
matka zemřela. V lednu 1945 byla osvobozena v
Polsku během pochodu smrti. Po návratu do
osvobozeného Československa zjistila, že nikdo z
jejích blízkých holocaust nepřežil a že ve věku 13 let
zůstala sama...

Lauermann, Marek: Přepsali se - a tak jsem tady: Příběh Dagmar Lieblové.
Společnost pro jazyky, 2016. ISBN 978-80-906295-0-9
CENA 200,- Kč
Jedná se o vzpomínkovou knihu, kterou na základě
rozhovorů s překladatelkou a dlouholetou
předsedkyní Terezínské iniciativy Dagmar Lieblovou
napsal Marek Lauermann. Oživuje v ní vzpomínky
na dětství, rodinu, předválečnou kutnohorskou
židovskou komunitu, zachycuje však i hrůzy
koncentračních táborů, návrat domů i sílu a
odhodlání pokračovat a usilovat o to, aby nikdy
nebylo zapomenuto.

Stellmacher, Hildegart; Trautmann, Renate: "Friede dem Fernen und Friede
dem Nahen / Mír dalekému i blízkému." Metropol, 2009. ISBN 978-3-94093847-3
CENA 400,- Kč
Vzpomínky na Irmu a Jiřího Lauscherovy
Pražská židovská rodina Lauscherových přežila
věznění v nacistickém koncentračním táboře v
Terezíně, odkud byly desetitisíce lidí posílány v
transportech do vyhlazovacích táborů. Jiří Lauscher
pracoval jako tesař, Irma Lauscherová, bytostná
učitelka, v lágru tajně vyučovala děti. Jejich dceři
Michaele bylo při osvobození osm let. Věznění v
Terezíně bylo pro Lauscherovy určující pro celý další
život. Skutečnost, že přežili, se pro ně stala
závazkem, povinností nezapomínat na hrůzy
koncentráku, připomínat památku zavražděných,
mluvit a psát o nich.
V šedesátých letech se setkali s Lotharem
Kreyssigem, zakladatelem Aktion Sühnezeichen. Z
tohoto setkání se vyvinula spolupráce, která zásadně
ovlivnila myšlení mnoha Němců.
Tato kniha podává zprávu o životě Irmy Lauscherové
(1904-1985) a Jiřího Lauschera (1901-1989), o jejich
mnohaletém působení, jehož smyslem bylo pomoci Němcům v obou státech, na
Východě i Západě, překonat vnější i vnitřní hranice, seznámit je se židovstvím a nově
vnímat střední Evropu.

Lauermann, Marek; Rozkošná, Blanka: Židé na Kutnohorsku, Osídlení na
kutnohorském venkově. Klub rodáků a přátel Kutné Hory, 2008. ISBN 97880-905230-0-5.
Cena: 75,- Kč

Kniha přibližuje život židovských komunit v obcích v okolí
Kutné Hory (Zbraslavice, Černíny, Červené Janovice,
Čestín, Malešov, Malín, Zruč nad Sázavou, Hodkov,
Hranice, Krasoňovice, Želivec + rozptýlené venkovské
osídlení) v období od 17. do 20. století na základě
historických dokumentů.

Lauermann, Marek; Borůvková, Vendula: Rozetřít věčnost na barvy. Obrázky
ze života Židů na Kutnohorsku. Klub rodáků a přátel Kutné Hory, 2009. ISBN
978-80-903950-4-6.
CENA 75,- Kč
Knížka přibližuje osudy výrazných postav kutnohorské
židovské komunity ve 20. století.
Jsou to:
- diplomatka Eva Markus Roubicek de Méndez (1934
Kutná Hora - 23.8.2001 Guatemala)
- sládek Karel Roubíček (1916 Uhlířské Janovice 23.12.2004 Carracas, Venezuela)
- fotbalista Hugo Meisl (1881 Malešov - 1937 Vídeň,
Rakousko)
- fotograf a hudebník Ota Reiner (1913 Kutná Hora 1942 Majdanek)
- historik Hugo Traub (1879 Čáslav - pravděpodobně
1942 Sobibor)
- rabín a překladatel žalmů Arnošt Bass (1885 Kutná
Hora - pravděpodobně 1943 Osvětim)
- letec 311. perutě Ivo Engländer (1924 Kutná Hora 1945 Hoy, Velká Británie)
- malíř a sochař Aleš Veselý (*1935 Čáslav)
Dále na své příbuzné a vlastní zážitky z předválečných a válečných let vzpomínají
- překladatelka Dagmar Lieblová (*1929 Kutná Hora), dcera kutnohorského lékaře
Julia Fantla a vnučka malínského obchodníka Maxmiliána Reitmanna
- Věra Přibáňová (*1921), dcera čáslavského učitele Karla Pazderského a vnučka
hostinského Aloise Poláka ze Svobodné Vsi
- André Spitzer (1926 - 2012), syn Richarda Spitzera (spolumajitele známé továrny na
konzervy a uzeniny v Kostelci u Jihlavy) a klavíristky Zdeňky roz. Kleinové, vnuk
dlouholetého starosty Židovské náboženské obce v Kutné Hoře Bedřicha Kleina.
Mozaiku doplňují dva příběhy neživých pamětníků: čáslavské synagogy a Tóry ze
synagogy v Kutné Hoře.

