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13. komnata :

Léčba příběhem je podle autorky 13. komnaty Ivety Toušlové stejně stará jako
lidstvo samo. Kniha zaznamenává vyprávění známých osobností, jimž zkřížila cestu
nějaká nepříznivá událost, která ovlivnila jejich život. Kromě herců a zpěváků Yvetty
Blanarovičové, Václava Neckáře, Václava Vydry, Věry Bílé a Petra Novotného se k
těmto okamžikům navrací spisovatel Arnošt Lustig a mnozí další. Třináct
protagonistů televizní 13. komnaty tak dává nahlédnout do svého soukromí. | Čtvrté
pokračování knižních přepisů televizního pořadu 13. komnata.

27 popravených českých
pánů očima 27
(nepopravených) českých
spisovatelů

27 českých autorů dostalo volnou ruku k literárnímu zpracování osudů 27 pánů,
popravených roku 1621. | Spisovatelé různých generací si vylosovali každý jednoho
popraveného účastníka stavovského povstání a na dané téma vytvořili tu povídku, tu
esej, tu dokonce báseň. Rozsah i literární úroveň jednotlivých příspěvků jsou
rozmanité, autorská pestrost je tu ovšem spíše na škodu - celek pohříchu připomíná
literární soutěž, neboť pochopitelná, přirozená a jindy prospěšná snaha o originalitu
a zajímavost je zde uplatněna na úkor faktografické přehlednosti a obsažnosti.
Některé příběhy potěší, ale základní životopisná data abys pohledal. Na druhou
stranu je ovšem tento maximálně beletrizující a zestručňující přístup dost možná
jediný, jímž je možno tyto pro většinu populace už zcela mrtvé dějiny přiblížit
dnešnímu čtenáři. VZ 20020225 Nejedlyv

Příběhy slavných :

Literární podoba televizního cyklu dokumentárních filmů režiséra Pavla Křemena
věnovaných neobyčejným a často pohnutým životním a profesním osudům
populárních osobností. | V šesti kapitolách kniha poodhaluje zajímavé a někdy i
kontroverzní události ze života významných osobností spjatých s televizní zábavou
a to populárního herce Jiřího Sováka a Luďka Kopřivu, komika Jiřího Wimmera,
imitátora Antonína Jedličku, komika a moderátora Miloslava Šimka a psychiatra
Miroslava Plzáka.

Adamson, Joy,

Příběh lvice Elsy /

Adamson, Joy,

Volání divočiny /

Životní příběh známé osobnosti Joy Adamsonové, která celý svůj život zasvětila
záchraně divoké zvěře.

Berg, A. Scott

Lindbergh /

Obsáhlý životopis legendárního amerického letce, významné osobnosti vědeckého i
veřejného života USA 20. stol. | V květnu 1927 uskutečnil americký letec Charles A.
Lindbergh legendární let z New Yorku do Paříže. Ze dne na den se stal významnou
osobností, první sledovanou mediální hvězdou 20. století. Jeho rekordní let svým
významem překročil hranice letectví a Lindberghův výjimečný osud v soukromí i
veřejném životě sledovali prostřednictvím novinářů lidé na celém světě. Stal se
poradcem pro rozvoj letecké dopravy, věnoval se vědeckému výzkumu v oblasti
lékařství, procestoval s manželkou Anne Morrow mnoho zemí. Autor napsal
podrobný, poutavý životopis, ve kterém uvádí mnoho faktů ze soukromého i
veřejného života, které zatím nebyly zveřejněny. T8h

Brož, Ivan,

Říkali mu Ike /

Budinský, Libor,

Deset prezidentů /

Populární výklad přibližuje životní osudy československých i českých prezidentů od
T.G.Masaryka po Václava Klause. | Shrnutí dětství, dospívání, profesního
směřování, funkčního období i soukromého života T.G.Masaryka, E.Beneše,
E.Háchy, K.Gottwalda, A.Zápotockého, A.Novotného, L.Svobody, G.Husáka,
V.Havla i V.Klause. Rekapitulaci života a historického odkazu doplňují vtipy o
nejvyšších představitelích Československa i samostatného českého státu. Pc. D2+

Budinský, Libor,

Sebevraždy slavných /

Publikace zaměřující se na okolnosti sebevražd českých i světových historických
osobností. Obecný výklad aktu sebevraždy jako sociologického jevu.

Burgett, Donald Robert,

Sedm cest do pekla :

Rozsáhlý protiútok v Ardenách byl posledním německým pokusem zvrátit nepříznivý
vývoj na západní frontě. Autor, příslušník americké 101. vzdušné výsadkové divize,
vypráví o urputných bojích u belgického Bastogne, strategicky významné dopravní
křižovatky. V mrazivém počasí, při nedostatku munice a potravin, vydrželi výsadkáři
vzdorovat devět dní elitním německým jednotkám. | Vzpomínky amerického vojína,
přímého účastníka bitvy o městečko Bastogne při německé ofenzivě v Ardenách na
přelomu let 1944 a 1945.

Čáslavská-Odložilová,
Věra.

Cesta na Olymp /

Čermáková, Dana,

Popelka Libuše
Šafránková :

Černý, Jindřich,

Dana Medřická /

Chmel, Ladislav,

Saša Rašilov & Saša
Rašilov /

Druhé doplněné vydání monografie o herečce Libuši Šafránkové, představitelce
filmové Popelky a mnoha dalších postav.

Dvojportrét zakladatele hereckého rodu Rašilovovů a jeho vnuka Saši vychází z
dříve publikovaných zdrojů.
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Erben, Václav,

Paměti českého krále
Jiříka z Poděbrad /

Fox, Michael J.,

Klikař :

Havel, Václav,

Dálkový výslech :

Havel, Václav,

Prosím stručně :

Hora, Pavel

Kdo je kdo v českém
filmu /

Kohoutová, Lenka

Vladimír Dlouhý :

Kniha o Vladimíru Dlouhém těží ze skutečnosti jeho nedávného úmrtí. Podkladem k
jejímu napsání se staly články, jež vyšly v tisku rozličné úrovně, tedy i bulvárním. Na
základě nemnoha rozhovorů, které Vladimír Dlouhý poskytl, autorka vytvořila matný
obraz herce v několika kapitolách. Víc než herectvím se v nich zabývá jeho
problémy s alkoholem. Kromě "vlastního" textu kniha obsahuje fotografickou přílohu
a chatrný přehled filmů a divadelních inscenací (bez uvedení postav), na nichž se
jako herec podílel. | Monografie herce Vladimíra Dlouhého.

Komenský, Jan Amos,

Komenského vlastní
životopis :

Komenského autobiografie vznikla jako součást spisu "Pokračování bratrského
napomenutí... " z roku 1670, kterým Komenský reagoval na narčení francouzského
kalvinisty Samuela Maresia. Aby se před veřejností obhájil a vysvětlil své celoživotní
všenápravné úsilí, sepsal Komenský formou vzpomínek vlastní životní osudy. Velký
prostor v nich věnoval pansofickému projektu, své pedagogické službě mládeži a
snaze o reformování lidství. Přiblížil pozadí pozvání do Anglie, pobytu ve Švédsku i
svoji činnost v Uhrách, obhájil své aktivity v Amsterodamu. Ačkoliv má text výrazně
obranný charakter, je zároveň informačně nosným pramenem ke Komenského
životnímu příběhu. Vychází v upraveném překladu Josefa Hendricha. | Český
překlad autobiografického textu, v němž se Jan Amos Komenský pokusil nastínit
své osudy a vědecké snahy od roku 1628.

Koukalová, Gabriela,

Jiná /

Kniha je psaná autenticky v první osobě a odhaluje zákulisí tréninkové dřiny,
nejdůležitějších závodů i mysli vrcholové sportovkyně v těch nejvypjatějších
momentech. Gabriela jde ve svých pocitech na dřeň. Popisuje nejen velké výhry, ale
i to, co se skrývá za nimi. Třeba desítky probrečených nocí, spory s rodiči a trenéry,
ne vždy ideální atmosféra v týmu nebo těžká nemoc, kterou před světem dlouho
tajila... Součástí knihy jsou i dosud nezveřejněné fotografie. Nakladatelská anotace.
Kráceno. | Sportovní i osobní zpověď nejlepší biatlonistky naší historie. Mistryně
světa, olympijské medailistky, vítězky Světového poháru.

Kryl, Karel,

Půlkacíř /

V důkladném a inteligentně vedeném rozhovoru vzpomíná Karel Kryl na svůj lidský i
umělecký život, nebere si servítky a s typickou přímostí, ale i elegancí, hodnotí
události a osobnosti, s nimiž se setkal. Netají se rozčarováním nad polistopadovým
vývojem, které dával zřetelně najevo jako jedna z prvních osobností disentu. Tehdy
tím přišel o velkou část své obrovské popularity, dnes jeho postřehy svědčí o
schopnosti jasně vidět a nepodléhat lákavým iluzím. | Zajímavá výpověď Karla Kryla
o klíčových momentech jeho života, o jeho úspěších i prohrách, o naději i víře, o
jeho pocitech a názorech na polistopadový vývoj české společnosti.

Landovský, Pavel,

Soukromá vzpoura :

Kniha rozhovorů s hercem Pavlem Landovským o životě, divadle, filmu i politice.

Lasica, Milan,

Jenže já jsem jen komik-:

Rozhovor slovenského publicisty Jána Štrassera s hercem a dramatikem Milanem
Lasicou. | V rozmezí několika měsíců roku 2005 vznikal rozhovor slovenského
publicisty Jána Štrassera s jednou z nejpopulárnějších osobností slovenského
kulturního života, hercem a dramatikem Milanem Lasicou. Inteligentní způsob
vedení rozhovoru vede k tomu, že Milan Lasica jako rozený introvert odpovídá i na
otázky, směřující do jeho soukromí způsobem, který nikoho nenechá na pochybách
o pravdivosti jeho slov a pocitů. Témata, která Štrasser nastoluje, jsou však obvyklá:
dětství, divadlo, spolupráce s Júliem Satinským, manželství s Magdou Vášáryovou,
politika a vztah k českým kolegům.

Lasicová, Hana,

Všechno o mém otci :

Lesný, Ivan,

Druhá zpráva o
nemocech slavných /

Masaryk, Tomáš Garrigue,

Hovory s T. G.
Masarykem /

Autobiografická kniha amerického herce Michaela J. Foxe, v níž vzpomíná nejen na
své herecké úspěchy, ale zejména vypráví svůj boj s Parkinsonovou chorobou, která
mu byla diagnostikována roku 1991 a zásadním způsobem ovlivnila jeho další život.
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Mertlík, Vladimír,

Toulky s Ladislavem
Smoljakem /

Kniha Toulky s Ladislavem Smoljakem je knižní podobou oblíbeného televizního
pořadu. Ladislav Smoljak milým způsobem připomíná některá historická fakta o
slavných lidech na místech, kde prokazatelně pobývali. Chodí po hradech, zámcích,
městech a vesnicích a vzpomíná na vizionáře Heinricha Mattoniho, badatelku
světového významu Marii Curie, stavovskou rodinu Šliků, hudebního skladatele
Leoše Janáčka, malíře Josefa Mánesa či legendárního svůdce žen Giacoma
Casanovu.

Montgomery, Bernard Law,

Paměti polního maršála /

Vlastní vzpomínky britského polního maršála, jednoho z nejpopulárnějších
vojevůdců západoevropských armád protifašistické koalice za 2.světové války.

Nečas, Luboš,

Milena Dvorská :

Vyprávění o životě herečky Mileny Dvorské zachytil, filmografií, fotografickou
přílohou a horoskopy doplnil publicista Luboš Nečas.

Nečas, Luboš,

Whitney Houston :

Stručná posmrtná biografie americké popové zpěvačky a herečky Whitney Houston,
jenž v 80. a 90. letech 20. století patřila mezi největší hvězdy populární hudby na
světě. | Tato kniha, jenž je původní českou publikací věnovanou americké zpěvačce
Whitney Houston, vyšla nedlouho po zpěvaččině předčasné smrti. Autor ji částečně
sestavil z velkého množství rozhovorů s Whitney Houston, vzpomínek různých lidí,
jenž jí někdy byli nablízku (rodina, přátelé, jiní umělci z branže) a rovněž také z
jejích písňových textů (s českým překladem). Whitney Houston se vyšvihla mezi
hvězdy popu v polovině 80. let 20. století a více, než deset let patřila mezi její zářivé
stálice. Kombinace popu s černošským R&B a zároveň její atraktivní zevnějšek byly
dlouho zárukou úspěchu, navíc se v 90. letech objevila i v několika filmových rolích
(především film Osobní strážce s Kevinem Costnerem se stal takřka kultovní
romancí). Sláva a úspěch ovšem Whitney Houston neochránily před osobními
problémy, kterých postupně přibývalo a kariéra zpěvačky šla dolů. Její oslnivý a
přesto tragický osud je popsán v této knize.

Nohynek, Ladislav,

Z komunistické totality do
svobodného světa :

Český podnikatel vzpomíná na svůj soukromý život i podnikatelskou činnost během
20. a na počátku 21. století.

Olivier, Laurence,

Hercova zpověď /

Pešek, Ladislav,

Tvář bez masky
(Skutečnost a sen) /

Pokorný, Zdeněk,

Václav Havel a ženy,
aneb, Všechny
prezidentovy matky /

Autor - novinář - se snaží odpovědět na otázku, do jaké míry ovlivňovaly a ovlivňují
chování Václava Havla ženy kolem něj. Nevšímá si pouze jeho životních partnerek,
ale i příbuzných, spolupracovnic, přítelkyň a novinářek. Nejedná se o psychologický
rozbor Havlovy osobnosti, nýbrž o pokus vysvětlit některé Havlovy činy. Kniha na
rozhraní bulváru. 20.11.1999 - Ondrackv G3a+ G3a8 | Monografie o soukromém
životě Václava Havla.

Poláček, Jan,

Příběh spalovače mrtvol :

Prozaická část knihy je inspirována reáliemi z Fuksova osobního života. Následující
studie připomíná hlavní momenty spisovatelovy životní dráhy, přináší charakteristiky
Fuksových literárních děl. Autor se zaměřuje mj. na postižení vztahu fikce a
skutečnosti v jeho tvorbě, na proměny Fuksova díla od 60. do 80. let 20. století a
nevyhýbá se ani ožehavým tématům ve spisovatelově životopise. Ve svém výkladu
vychází z Fuksových memoárů, pozůstalosti, uchovávané v Památníku národního
písemnictví, vzpomínek přátel a v neposlední řadě z vlastního Fuksova literárního
odkazu. Třetí oddíl obsahuje rozhovory s pamětníky a přáteli Ladislava Fukse.
Doplněno informacemi o filmových zpracováních Fuksových děl. | Publikace
věnovaná osudům a dílu spisovatele Ladislava Fukse. Tvoří ji beletristická část,
životopisná studie a rozhovory s lidmi, kteří literáta znali či se jeho dílem profesně
zabývají.

Prokopová, Alena,

Hollywoodské top stars /

Filmová publicistka Alena Prokopová si volbou zářivých hollywoodských hvězd
situaci nijak nezjednodušila. Jejich prostřednictvím přibližuje americký film
posledních desetiletí, prokazuje znalost jejich hereckého i lidského vývoje a vytváří
tak autentický obraz současného filmového Hollywoodu. Portréty hereček (Julia
Roberts, Penélope Cruz, Kate Winslet a další) doprovázejí životopisné poznámky s
filmografií a nepříliš kvalitní portrétní fotografie. | Kniha obsahuje 11 portrétů
nejpřitažlivějších hereček Hollywoodu.

Rešeta, Imrich,

Bruce Willis :

Neautorizovaný životopis amerického filmového herce Bruce Willise doplněný o
hercovu podrobnou filmografii.

Retková, Marie,

Dobrý večer, vážení
diváci! :

Autorka, populární televizní hlasatelka, zachytila životní osudy legend české
obrazovky od počátku vysílání až dodnes. | Populární hlasatelé České televize
tentokrát před mikrofonem Marie Retkové. Autorka zachytila životní osudy legend
české obrazovky od počátku televize dodnes. Třiatřicet medailonů přibližuje
osobnosti, jakými jsou Jarmila Šusterová, Milena Vostřáková, Jaroslava Panýrková,
Miloš Frýba, Alexander Hemala a další. Čtenář má tak poprvé možnost poznat
profesi hlasatele prostřednictvím jejích nositelů. VZ 991106 OCH S4alh
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Růžek, Jiří,

V labyrintu
zpravodajských služeb /

Osobní a velmi otevřená výpověď bývalého předsedy BIS o zákulisí a činnosti
československých a českých tajných služeb od roku 1989 do dnešních dní. |
Výjimečná kniha v několika směrech. Za prvé ji napsal dlouholetý pracovník a bývalý
ředitel BIS, který sice přišel do těchto služeb nezatížený znalostmi jejich zákulisí (byl
starostou Dobřichovic), ale během svého působení se stal jedním z vynikajících
odborníků. Za druhé o své práci píše až s šokující otevřeností, s uváděním jmen,
adres pracovišť, jednotlivých konkrétních kauz týkajících se i současných politiků,
kolem nichž se často chodilo jen po špičkách. Za třetí to vše opisuje dostatečně
podrobně, s vlastním komentářem, ale také s patřičným nadhledem a dokonce
humorem. Přitom se důsledně drží principu, který deklaroval v úvodu: že bude
popisovat jen to, co osobně zažil, nebo zná od očitých a důvěryhodných svědků.
Není to celková analýza činnosti, rozkladu a znovuvybudování nejcitlivějších orgánů
každého státu, ale zasvěcený pohled dovnitř, podstatně důležitější a přitažlivější než
obecné úvahy. Kniha se čte jedním, často zatajovaným dechem.

Růžičková, Helena,

A tak jsem šla životem /

Helena Růžičková vzpomíná aneb ... A tak jsem šla životem. V kaleidoskopu života
se autorce vynořují více či méně barevné střípky vzpomínek a poznatků. Při psaní
knížky, na které spolupracoval Vladimír Bernášek, postupovala chronologicky, takže
se postupně vyjadřovala k rozličným filmovým rolím a zážitkům s nimi spojeným.
Vyprávění Heleny Růžičkové chybí uvolněnost a hlubší ponor. Její knížka se tak
řadí k autobiografiím, které pohltí čas. VZ 200011 OCH S4a1h PRAMÁTI(piktogram)
| Vzpomínky herečky Heleny Růžičkové na její hereckou kariéru.

Rychetníková, Hana,

Jiří Hrzán :

Druhé rozšířené vydání knihy připomínající výraznou hereckou osobnost Jiřího
Hrzána.

Scheinpflugová, Olga,

Byla jsem na světě /

Prostřednictvím portrétů hereckých a režisérských osobností českého divadla
vypráví autorka o sobě i o době, ve které žila.

Schonberg, Michal,

Rozhovory s
Voskovcem /

Druhé vydání rozhovorů s legendou Osvobozeného divadla, českým hercem a
dramatikem Jiřím Voskovcem, jak je vedl kanadský teatrolog Michal Schonberg.

Schweitzer, Albert,

Zastánce kritického
myšlení a úcty k životu /

Segal, Erich,

Gentlemani z Harvardu /

Kniha vypráví o osudech pěti mimořádných příslušníků harvardského
absolventského ročníku 1958 a o ženách spjatých s jejich životy. Pět životů, pět
milostných příběhů výbušných, výjimečných a ambiciózních mužů sledujeme od
jejich příchodu na univerzitu až po pětadvacáté výroční absolventského setkání, na
němž se spolužáky konfrontují bilanci svých životů. | Román je dramatickým
portrétem jedné generace, zobrazené na pěti příslušnících elitní americké univerzity.

Smith, Sean,

Sen jménem Harry
Potter :

Životní příběh britské spisovatelky J. K. Rowlingové, která vytvořila v současnosti
fenomén jménem Harry Potter, se stal již tématem desítek literárních zpracování a
novinových zpráv. Tento se od nich liší tím, že se autor snaží odlišovat fámy a fakta,
což není v důsledku aury vytvořené medii kolem osoby autorky vůbec jednoduché.
Autor dokumentuje její dětství přes studentská léta a nevydařené první manželství
až po současnost, kdy se stala slavnou osobností. Konopa | Životopisný příběh o
současné nejúspěšnější spisovatelce pro děti, která je autorkou pohádkové ságy o
Harry Potterovi.

Sobková, Helena,

Tajemství Barunky
Panklové ;

Životopisná studie, ve které autorka shromáždila dostupná fakta o vzniku a
okolnostech dochovaných podobizen spisovatelky.

Suchý, Ondřej,

Charles Chaplin /

Suchý, Ondřej,

Zavřete oči, přichází ... :

Monografie, v níž autor mapuje nejen osobnost O.Nového, ale i dobu kolem vzniku
jeho filmů.

Vít, Jakub

Josef Abrhám /

Herec Josef Abrhám očima Jakuba Víta. | První knížka z edice Tiché rozmlouvání je
věnována dlouholetému členu Činoherního klubu Josefu Abrhámovi. Autor Jakub Vít
sleduje jeho herecký i lidský vývoj od počátků po současnost na základě rozhovorů,
které Josef Abrhám poskytl celé řadě novinářů a doplňuje vlastním komentářem. VZ
98105 alt.

Werich, Jan,

Listování :

Zahradníková, Markéta

Postel, hospoda, kostel /

Rozhovor české herečky a producentky M. Zahradníkové se známým a svérázným
polským katolickým knězem Z. Czendlikem, který působí v Česku. | V rozhovoru
Czendlik vypráví o svém dětství, studiu na gymnáziu a semináři v Polsku, působení
ve své první polské farnosti a v dalších v České republice (Náchod a Lanškroun).
Dále vypovídá např. o své práci faráře, víře v Boha, Janu Husovi, papeži
Františkovi, dále o krizi současné církve v ČR, o protestantech, svobodě, dobru a
zlu, stáří, výchově dětí nebo o ženách a mužích. Dále pak např. o rozdílu mezi
polskou a českou mentalitou, o své mediální slávě nebo o některých skutečnostech
ze svého soukromí. Vyprávění Czendlik prokládá různými příběhy a vtipy.

Autor

Název

Zeman, Miloš,

Jak jsem se mýlil v
politice /
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