Edice Judaika
Jan Divecký: Židovské svátky
V knize s podtitulem Kalendářem od Pesachu do Purimu naleznete přehled
všech významných svátků, objasnění jejich kořenů a ukotvení v příbězích
Tóry. Nechybí vysvětlení principu židovského kalendáře a jeho srovnání
s kalendářem křesťanským a muslimským. Texty jsou doplněny slovníkem
pojmů.
 2005, formát 130×200 mm, laminovaná obálka, vazba V4; 80 stran

Jonathan Sacks: O svobodě a náboženství
Obsahuje třicet šest zamyšlení, ve kterých se rabín Sacks zabývá problémy
současnosti na pozadí starozákonních textů a naopak vysvětluje biblické
texty na příkladech z dnešního světa. Z názvů kapitol: Násilí ve jménu
náboženství – Babylonský příběh – Dlouhá cesta ke svobodě – Judaismus
a islám – Modlitby praotců.
 2005, formát 130×200 mm, pevná vazba; 136 stran

Jan Divecký: Příběhy Tóry
Kniha přibližuje čtenářům základní příběhy Starého zákona s výkladem
nejvýznamnějších židovských rabínů. Kapitoly od Stvoření světa po
Mojžíšovo putování pouští seznamují zájemce s obsahem příběhů, důraz
je však kladen především na interpretaci významu událostí. Publikace je
doplněna slovníkem základních pojmů.
 2005, formát 130×200 mm, laminovaná obálka, vazba V4; 144 stran

Jan Divecký: Izrael soudců a králů
Druhý titul trilogie biblických příběhů navazující na Příběhy Tóry.
Komentované starozákonní příběhy od počátků dobývání Izraele po
krále Davida. Základní příběhy Tanachu s výkladem nejvýznamnějších
židovských rabínů (Maimonides, Nachmanides, Raši, …).
Publikace je doplněna slovníkem základních pojmů.
 2006, formát 130×200 mm, laminovaná obálka, vazba V4; 144 stran

Jan Divecký: Králové Izraele
V této knize, která je závěrečným dílem volné trilogie tanachických příběhů
(Příběhy Tóry, Izrael soudců a králů), se završí biblické osudy židovského
národa. Jádro našeho vyprávění pojednává o době, kdy v Jeruzalémě
stával první (Šalomounův) Chrám a v jeho stínu vládli králové Davidovy
dynastie.
 2010, formát 130×200 mm, laminovaná obálka, vazba V4; 160 stran
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Edice Historie
Roman Cílek: Holocaust – zřetězení zla
Kniha známého spisovatele literatury faktu Romana Cílka popisuje soudní
proces s jedním z pohlavárů SS Karlem Wolffem, šéfem osobního štábu
Heinricha Himmlera. Rekapitulace procesu je proložena líčením osudů tří
obětí vražedné mašinérie holokaustu (Richard Glazar přežil Treblinku, Ema
Šternová a František Kraus hrůzy Osvětimi).
 2007, formát 135×200 mm, pevná vazba; 296 stran, fotograﬁcká příloha

Eva Roubíčková: Terezínský deník 1941–45
Svědectví o životě a smrti v terezínském ghettu. Deníkové záznamy popisují
„běžný“ život v ghettu, rostoucí strádání, transporty na Východ, zachycují
i propagandistickou akci uspořádanou pro delegaci Mezinárodního
červeného kříže v létě 1944. Terezínský deník je unikátním historickým
pramenem.
 2009, formát 135×200 mm, pevná vazba; 192 stran, fotograﬁcká příloha

Břetislav Olšer: Izraelské osudy
Kniha Izraelské osudy. Tisíc a jedna pravda ve Svaté zemi spojuje pohled na
současný Izrael, úvahy autora o izraelsko-palestinském konﬂiktu a o historii
země. Ta je zachycena i v příbězích imigrantů, Čechů přeživších holokaust.
V této emotivní části vychází autor ze svého úspěšného titulu Přežili šest
válek.
 2009, formát 135×200 mm, pevná vazba; 208 stran, fotograﬁcká příloha

Anna Votická: Zachráněna v šanghajském ghettu
Paměti Anny Votické Zachráněna v šanghajském ghettu zachycují životní
příběh této české rodačky židovského původu. Přibližují její život před
válkou i po ní (druhou emigraci a život ve svobodné Kanadě), těžištěm je
ale líčení útěku před bezprostředním nebezpečím, které hrozilo evropským
Židům, a popis života v šanghajském ghettu.
 2010, formát 115×165 mm, pevná vazba; 112 stran, fotograﬁcká příloha

Michael Krupp: Osmnáct století Izraele
Stručný přehled historie Země izraelské a především jejích židovských
obyvatel od přelomové katastrofy zničení druhého Chrámu přes pohnuté
dějiny pronásledování, nadějí a úspěchů až po zrození sionistického hnutí
v 19. století. Líčí nelehké osudy židovské menšiny, která vytrvala v Zemi
zaslíbené pod cizí nadvládou celých osmnáct století.
 2010, formát 135×200 mm, pevná vazba; 144 stran
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Edice Sifrej Maharal
Edice Sifrej Maharal představuje překlady vybraných spisů nejvýznamnějšího rabína,
který kdy na našem území působil – rabiho Löwa (pražského Maharala).

Maharal (rabi Löw): Ner micva (o svátku Chanuka)
Spis rabi Löwa Ner micva (Světlo příkazu) se věnuje tématu osmidenního
svátku Chanuka. Z Maharalova pohledu nebyly události Makabejského
povstání izolovanou epizodou židovských dějin. Jednotlivé, zdánlivě
nesouvisející detaily skládá Maharal do celistvého obrazu, v němž ani ta
nejmenší maličkost nenarušuje dokonalost řádu.
 2006, formát 115×170 mm, pevná vazba; 136 stran

Maharal (rabi Löw): Stezka návratu (Netivot olam)
Ústředním tématem knihy Netivot olam je vnímání etiky lidského konání
podložené citáty z Tanachu a Talmudu. Pro toto české vydání jsme vybrali
reprezentativní ukázky ze čtyř „stezek“ a jednu kompletní „stezku“ – Stezku
návratu.
 2007, formát 115×170 mm, pevná vazba; 144 stran

Maharal (rabi Löw): Stezka Tóry
Jak napsal rabi Löw v předmluvě své knihy: „Je patrné, že staří učenci
kladli lidem na srdce moudrá slova o morálce. A zdálo se mi správné
tato slova sesbírat a uspořádat. Mým jediným přáním je, aby ten, kdo
hledá poučení o morálce, která je v souladu s názory rabínů, našel vše
pohromadě, v jedné knize. A nazval jsem tuto knihu Stezkami světa (Netivot
olam), na nichž není smrti.“
 2008, formát 115×170 mm, pevná vazba; 136 stran

Maharal (rabi Löw): Cesta života (Derech chajim)
Kniha Derech chajim je mezi Maharalovými spisy výjimečná tím, že je
souhrnným komentářem k jednomu celému traktátu Talmudu, k traktátu,
který sám Maharal nazýval drahým a vznešeným, k traktátu Avot. Když
Maharal dopsal tuto knihu, propojil tak v jeden celek hned tři ze svých
oblíbených témat. Otázky etiky lidského chování, pojetí rabínské tradice
judaismu a význam studia textů Mišny.
 2009, formát 115×170 mm, pevná vazba; 144 stran
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