5

| Co se děje |
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Polda, aneb
hra protikladů

ový kriminální seriál televize Prima,
který se začne vysílat už na podzim,
je založený na situačním humoru.
Hlavními hrdiny jsou dva naprosto
rozdílné typy mužů. Komisař Michal Bříza
(David Matásek na snímcích) byl
v roce 1995 při zásahu proti ruské mafii
postřelen do hlavy. Z kómatu se probudil
až po dvaceti letech. V době dotykových
telefonů, facebooku a navigací se vrací jako
superhrdina z minulého století. Jako parťáka
dostane absolventa policejní akademie,
zelenáče Andreje, kterého ztvárňuje Igor
Orozovič (na snímku vpravo). Jejich
odlišnosti, jiný pohled na svět, různé názory
i vystupování vnášejí do jejich práce spoustu
momentů, které vás zaručeně pobaví.

Od září se bude v oblíbeném seriálu
TV BARRANDOV objevovat herečka
Gabriela Filippi se synem Gabrielem
a překvapivě budou hrát role, které znají
z reálného života – maminku a syna. Ovšem
v televizi se umanutá alternativní matka
chová tak, že o své dítě přijde…

❱ kalendárium (8. 8. – 14. 8.)
Michal Prokop

Trůny až příští léto
Fandové seriálového hitu Hra o trůny jsou zvyklí, že každá nová
řada se v televizi objeví vždy během dubna. Ovšem poslední, sedmá
série, dorazí později, a to v létě 2017. Proč to zdržení? Kvůli počasí.
Do seriálu konečně přijde s obavami očekávaná zima a tu prostě
v létě nenatočí ani Spielberg. Tvůrci navíc prozradili, že nová řada

letem filmovým světem

Ben
Stiller

Populární komik si rád čas
od času odskočí k vážnějším
projektům a to by mohl
být případ i jeho novinky
Brad Straus. V ní si
zahraje chlapíka, který má
pohodovou rodinu, dobrou
práci a nic mu nechybí.
On si to ale nemyslí,
a když zjistí, že jeho staří
kamarádi jsou na tom
o dost lépe, začne přemýšlet,
kde v životě udělal chybu.

Hudební hvězda už má za
sebou třeba roli v akční
sci-fi Bitevní loď, teď to
ale chce zkusit v televizi.
Měla by se objevit v páté
řadě seriálu Batesův
motel, který dějově
předchází slavnému
hororu Psycho. A Rihanna
by si v něm měla zahrát
zlodějku Marion Crane,
která v Psychu zemřela ve
slavné scéně ve sprše.

Rihanna

Držitelka tří Oscarů se
rozhodla kývnout na roli
v pokračování rodinné
klasiky Mary Poppins.
V Mary Poppins
Returns si zahraje
Topsy, sestřenici hlavní
hrdinky a slavné kouzelné
chůvy, kterou ztvární
Emily Blunt. Režíruje
autor muzikálu Chicago
Rob Marshall a do kin film
dorazí v roce 2018.

Meryl
Streep

Připravili: Regina Rothová, Jiří Karban a matěj svoboda
foto: Matěj Janák, profimedia.cz, getty images, česká televize, falcon a archiv bauermedia

Strašidla se
vracejí
Na Kavčích horách padla první
klapka druhé řady dětského
seriálu o nelehkém soužití
hradních strašidel s příšernou
rodinou zbohatlických Mazalů.
Dvanáctidílný původní seriál
Mazalové 2, ve kterém se opět
objeví známé tváře jako Pavel
Kříž, Jana Bernášková,
Matouš Ruml a Veronika
Kubařová (na snímku), natáčí
režisér Biser Arichtev pro ČT :D.

Znáte ho jako zpěváka
i příležitostného herce.
Chcete vědět, jak se má
a jak tráví letošní léto?

Posily v seriálu
Doktorka Kellerová

moderoval úctyhodných 505
dílů pořadu Krásný ztráty.
Jeho prvními hosty byli
10. 2. 2000 politik Jan Ruml
a modelka a žurnalistka
Jarka Rytychová, o čtrnáct
let později pořad uzavřeli
bývalý a současný generální
ředitelé ČT Jakub Puchalský
a Petr Dvořák. O názvu
relace zpěvák a skladatel, který slaví 13. srpna
70. narozeniny, řekl: „Myslím si, že hovorová
čeština do jazyka patří. Používám ji v pořadu
a nemám pocit, že bych se nějak prohřešoval. Umí
ve studiu navodit úplně jinou atmosféru, hosta
zbaví stresu ze svítících kamer.“

V létě videa zdarma
Na internetovém portálu NOVA Plus
(novaplus.nova.cz) mají milovníci zábavních
pořadů a českých seriálů přes celé léto
zdarma k dispozici videa z jednotlivých
vystoupení show Tvoje tvář má známý hlas,
z první řady kulinární soutěže MasterChef
a vybrané díly seriálů Ordinace v růžové
zahradě 2 či Na vodě.

Zpěvák matěj ruppert a umělec matěj janák shodně
pomáhají dobré věci a snaží se podpořit Fond ohrožených dětí, který
provozuje Klokánky. Víc informací najdete na www.klokart.cz.
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Jak náročné je pro zpěváka Monkey Business festivalové léto,
které vlastně plynule navázalo na
vaši jarní tour? A jsou těžší ty přejezdy z místa na místo, samotná vystoupení nebo večery po nich?
No jak se to vezme, ve čtvrtek nebo v pátek vyrážíme hrát a v neděli se zas vracíme
domu za rodinkama, takže náročný to je
v tom, že je to zhuštěný do těch tří dnů.
Nejtěžší jsou určitě ty přejezdy, ale to se
nedá nic dělat! Koncerty jsou taky náročný, ale zasejc u nich dochází ke krasnýmu
uvolnění, takže vám to ani nepřijde. Ty večery jsou možná úplně nejtěžší až druhej
den rano! :-)
Za 15 let v kapele, ve které jste
začínal ve třiadvaceti, člověk
asi dospěje. Co se za tu dobu ve
vašem životě změnilo?
Nejzásadnější změna, vlastně nás všech
je, že máme děti. Je to samozřejmě jiný
než předtím, často i lehce limitující, ale
je to jednoznačně změna k lepšímu! Děti
jsou zkrátka nejvíc!
Teď jste začal podporovat i zajímavý projekt, který pomáhá dětem bez domova. O co jde?
Vytváříme grafický návrh na trička, hrneč-
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ky i jiné upomínkové předměty, které se
pak budou prodávat na Mall.cz a Slevomat.cz, výtěžek jde na bohulibou, záslužnou a důležitou věc! Jsem velmi rád, že
jsem byl oslovenej, dělá mi to radost.
Přede mnou vytvořil návrh Pasta Oner,
jehož věci se už prodávají. V jednom jsem
se fotil a samozřejmě ho mám i doma :-).
Co vás zrovna na tomhle projektu zaujalo a pustíte se i sám
do nějakých návrhů, které by si
lidé mohli koupit, a podpořit tak Klokánky?
V první řadě je to na skvělou věc a to pomoct dětem v nouzi! A druhá věc je, že
můžu bejt kreativní a něco si sám vymyslet, lidi to budou nosit nebo z toho třeba
budou pít kafíčko :-).
Jeden návrh napadl mě, ale kreslil ho můj
tata Karel, druhej děláme společně s mladým nadějným výtvarníkem Matějem Janákem.
Máte za sebou turné, teď jste
ve víru festivalů. Co chystají Monkey Business na podzim?
Tedy kromě houbaření...
Tak čeká nás podzimní turné, natáčení
dvou videoklipů a pomaličku už začínáme
pošilhávat po další desce!
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