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O čem je kniha 21 návratů do olympijské historie? 2021 

Kniha 21 návratů do olympijské historie vychází v jednadvacátém roce 21. století a připomíná některé z bezpočtu příběhů, které 

se při nich a v souvislosti s nimi odehrály. Vypráví mimo jiné o tom, jak první český diskobolos získal v Paříži v posledním roce 

19. století stříbrnou medaili. Jak v Antverpách o dvacet let později dopadli při své olympijské i reprezentační premiéře 

českoslovenští fotbalisté. 

O čem je kniha A život šel dál? 2012 

Mezi tragickou smrtí Jiřího Hanče v krkonošské vánici a neméně tragickou smrtí tří českých hokejistů v 

letadle nedaleko Jaroslavle uběhlo bezmála sto let. Dvacet jedna příběhů vyprávěných v této knize má 

mnoho společného. Většina z nich se stala součástí naší nedávné historie a zasáhla doslova celý národ. 

Obohacením jsou však i některé příběhy neprávem pozapomenuté a dosud opomíjené. 

O čem je kniha Dávat koním křídla? 2018 

Splněné a nesplněné sny Václava Chaloupky 

Poprvé pohlédli jeden druhému do očí na počátku roku 1964. Je dnes možné považovat setkání tehdy 

dvouletého koníka Koroka a patnáctiletého kluka Václava Chaloupky z jihomoravských Těšan za náhodu? 

Za štěstí, které předurčilo jejich pozdější slávu? 

O čem je kniha Dědek na kole? 2016 

Dědek na kole a další fejetony, jíž v knížce najdete rozvých sto, osvěží čtenáře svým laskavým humorem, s 

nímž nahlíží na události a skutečnosti kolem nás. Každodenní banality popisuje s nadhledem a humorem, 

který nikoho neuráží, naopak povznáší. 

O čem je kniha Dědictví po Napoleonovi? 2005 

Dědictví po Napoleonovi je výběr asi šedesáti fejetonů původně psaných náhodně, na různá témata a 

zcela nezávisle na sobě. Přesto je jejich knižní podoba přehledná a sevřená. Čtyři oddíly, do nichž je knížka 

rozčleněna, jsou věnovány známým i neznámým lidem, s nimiž se autor stýkal, rodičům a dětství. 

O čem je kniha Fotbal jménem Masopust? 2012 

Beletristicky podaný poutavý životní příběh českého fotbalisty začíná své vyprávění atmosférou 

rodinného prostředí, kdy líčí její formující vliv, dále první získané sportovní úspěchy, pak postup, vstup 

a vzestup v profesionálním sportovním světě, ve kterém Josef Masopust dobývá své věhlasné jméno již 

jako vrcholový sportovec a později jedinečný fotbalový trenér. 

O čem je kniha Příběhy sportovců, které políbila múza? 2021 

Vlasta Burian, Johnny Weissmüller, Erich Tylínek, Sonja Henie, Lino Ventura, Dick Francis, Bud Spencer, 

Jurij Vlasov, Josef Nálepa, Toller Cranston. V pořadí daném rokem jejich narození obsahuje kniha deset 

příběhů těchto osobností, které svůj život zasvětily dvěma zdánlivě tak rozdílným fenoménům, jako 

jsou sport a umění. V obou se přitom dočkaly i ve světovém měřítku velkého věhlasu. 

                                            O čem je kniha Skoro proti všem? 2019 

                                             Legendární týdeník Student zná snad každý, kdo zažil druhou polovinu šedesátých let. Když s jeho 

vydáváním souhlasil sám prezident Antonín Novotný, netušil, jak moc mu přeroste přes hlavu. 

Celostátní týdeník se nestal běžným studentským časopisem, jak by se podle názvu mohlo zdát. 

Postupně měl až šedesátitisícový náklad, širokou čtenářskou obec i tematický záběr. 

O čem je kniha Utečenci 1939 - 1989? 2014 

Nová kniha významného novináře, redaktora a televizního dramaturga Petra Feldsteina nás 

seznamuje s osudy 25 českých a slovenských sportovců, kteří – mnohdy za dramatických okolností – 

opustili v letech 1939–1989 svou vlast a odešli sportovat i žít do zahraničí. 



                                         O čem je kniha Život mezi překážkami? 1999 

                                         Kniha je vzpomínkami na ročníky Velké Pardubické a jejich účastníky. A dále je to také věnování Kamilu 

Kuchovskému a všem dalším, pro které Velká Pardubická tolik znamenala a kteří už nejsou mezi námi. 

O čem je kniha Život plný koní? 

Pozoruhodný příběh muže, pro kterého se stal dostihový sport vším. 13. října tomu bude 50 let, co 

poprvé zvítězil ve Velké pardubické.  

Čtenáři se zde odkryje nezaměnitelně silné kouzlo dostihového světa. Je to svět dramatický, tvrdý, 

soutěživý, ale také plný přátelství. Přátelství mezi lidmi navzájem i mezi lidmi a koňmi. 

O čem je kniha Zlaté hroty? 

Hod oštěpem je zlatou českou disciplínou. Jsme v ní světovou velmocí a držíme oba světové rekordy. Teď 

se českému oštěpu konečně dostává důstojné knižní monografie. 


