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Téma měsíce

Stargate: Atlantis na TV NOVA
A je to tu, vážení přátelé, TV Nova oficiálně oznámila, že na podzim bude vysílat
druhý seriál ze světa hvězdné brány, Stargate: Atlantis. Tento seriál již v česku
běží pod názvem Hvězdná brána: Atlantida na kanále AXN Sci-fi, který však je
placený.

S TV Nova se tedy otevírá brána do tohoto světa i dalším fanouškům.

Zatím sice neznáme přesný čas vysílaní, ale pravděpodobně by to mohlo být
někdy v odpoledních hodinách. Není však vyloučeno, že by se seriál mohl vysílat i
ve večerních hodinách, což by bylo, přiznejme si, fantastické . Jisté ale je, že
SGA se bude vysílat na hlavním kanále, tedy přímo na TV Nova a pravděpodobně
můžeme počítat i s reprízami na kanále Nova Cinema.

TV Nova má zatím zakoupeno pouze prvních 80 epizod, tedy 4 řady. Poslední řadu
dokoupí pravděpodobně někdy na podzim, ale nemyslíme si, že budeme muset
čekat delší dobu mezi 4. a 5. sérií.
Dále se hodně fanoušků „bojí“ o dabing. S největší pravděpodobností zůstane
dabing od AXN. Předabování se neočekává, ale jistě to nevíme. Další podrobnosti
pro vás samozřejmě zjišťujeme a vše se objeví na našem webu či na Facebooku.

Novinky
Seriál Stargate Universe byl nominován
na cenu Emmy za vizuální efekty
v epizodách „Air“ a „Space“. I naše
redakce uznává, že efekty byly
provedeny fantasticky a nominaci si
seriál určitě zaslouží!
Udělování cen Emmy bude 29. 8. 2010.

V úterý 27. července vyšla druhá polovina první řady
Stargate Universe na discích Blu-ray a DVD. Tři disky
obsahují epizody od 1x11 Space až po 1x20 Incursion
II. a samozřejmě plno bonusů.
Kromě komentářů od herců a štábu, zde naleznete i
posledních osm webepizod z Kina. Navíc to všechno je
v širokoúhlém formátu, v případě Blu-ray i ve Full HD
(1920x1080) 1080p formátu. Zvuk pro Blu-ray v DTS
HD a pro DVD 5.1 Dolby Digital. K dispozici jsou
anglické, francouzské a španělské titulky.
SGU 1.5 seženete za $29.98 (DVD) a $39.99 (Blu-ray).

Naše databáze lodí na webu se již rozrostla o další přírůstek:
Asgardské lodě. Na našem webu tedy najdete informace o
lodích třídy Biliskner, O’Neill, Jackson nebo o lodi Vanirů a
také tam naleznete informace o Disruptorovém satelitu

Odkaz na databázi

Ve věku 61 let zemřel Maury Chaykin,
kterého si pamatujeme jako Goa’ulda
Neruse. Objevil se v dvou dílech 9. řady
Stargate SG-1 (Hvězdná brána).
Jeho kariéra trvala pozoruhodných 36
let a hrál hlavní roli v seriálu Detektiv
Nero Wolfe.

Rozhovor
Alaina Huffman o finále první sezóny a druhé sezóně SGU
Alaina Huffman (Tamara Johansen alias TJ) dělala rozhovor pro TV Squad dne 21. 5. 2010. My vám ho nyní přinášíme.
Hovořilo se o těhotenství herečky/postavy, práce ve sci-fi a o postavě Black Canary ve Smallville.
TV Squad: Je zajímavé, že se scénáristé a producenti SGU nerozhodli netočit Vaše těhotenství, ale místo toho se ho
rozhodli zakomponovat do seriálu. Co je motivovalo k takovému rozhodnutí?
Alaina Huffman: Původní dějová linie mezi Youngem (Justin Louis) a T.J., měla být jako slon v porcelánu. Mělo to být jako:
„Jsi na vesmírné lodi, ze které se nemůžeš dostat s klukem, se kterým jsi měla poměr.“ A v třetí nebo nějaké epizodě kolem
jsem řekla: „Kluci, jsem těhotná!“ Byli úžasní. Řekli: „Dobře, vlastně jsme už přemýšleli, že by to byla úžasná dějová linie, ale
opravdu jsme tě nechtěli těhotnou.“ a já jim řekla: „Já vím.“ Ale připsali to do děje, protože to dávalo smysl při pomyšlení na
historii Younga a T.J., který měli. Takže jsem ráda, že to neskrývali. Opravdu si myslím, že to vytváří skvělý děj a hlavně se to
blíží hodně realitě.
Uvidíme v seriálu dítě T.J.?
Musíte se dívat i nadále (smích). To je spoiler, nemůžu to říct.
T.J. je jedna z nejsilnějších postav seriálu a mohla by se lehce stát vůdcem na lodi. Byla ta síla vždycky součástí této
postavy nebo to bylo připsáno později, aby Vám to lépe vyhovovalo?
To je skvělá otázka. Byla by to otázka pro výkonné producenty Brada Wrighta a Roba Coopera. Už v minulosti mi řekli, že je
tam příležitost pro T.J. řídit a velet. A to se stane v druhé sezóně, kterou právě točíme. Ale vlastně nevím. Myslím si, že je tam
po trošce z obou. Možná si mysleli, že by mohla mít silné zastoupení v seriálu a to, co jsem přinesla do natáčení, je ovlivnilo.
Jaké to pro Vás jakožto začátečníka v takovém pořadu bylo a jaká byla komunikace s fanoušky?
Zatím jsem se s žádnými fanoušky osobně nesetkala. Mám trochu fanoušků na Twitteru a většina z nich jsou fanoušci
předchozích Stargate a jsou moc milí. Chystám se na Londýnské Expo příští týden okolo 30. nebo 28. a 29. května. To bude
poprvé, co se setkám tváří v tvář s fanoušky, bude to jiné než loňský Comic Con.
Bylo tam hodně negativity. Nejsem si přesně jistá, co se stalo. Možná protože se rozhodli posunout Stargate novým směrem
a úplně se odlišit od SGA. Fanoušci byli rozděleni na dva tábory, jeden, který nadával na zrušení SGA a druhý, který vítal nový
seriál z prostředí Stargate.
Bylo vymyšleno a napsáno SGU, kvůli tomu bylo zrušeno SGA. Jsou tu dvě úplně odlišné věci a nemyslím si, že jsou tím herci
jakkoliv trestáni. Byli jsme najati a děláme svojí práci a scénáristé dělají jejich práci také. Nevím, ale možná měli vypustit
název Stargate a vytvořit drama od scénáristů Stargate, nejsem si jistá. Tak či onak je to seriál, který staví sám na sobě. Jistě
jsme v první řadě získali úspěch kvůli značce Stargate. Byli jsme tak trochu začátečníci celou první sezónu, ale lidé si začínají
uvědomovat, že je to dobrý seriál. Není to stejné jako ostatní Stargate, ale není to o nic méně dobrý seriál.
Bylo tam společné úsilí udělat několik epizod s rychlejším dějem a nabídnout více sci-fi obsahu v polovině první sezóny?
Vlastně ne. Bylo to docela vtipné, fanoušci si stěžovali, ale celá první sezóna byla natočena ještě předtím, než se začala
vysílat. Skončili jsme 28. října a vysílat se začalo 3. října, takže jsme byli už skoro hotovi s celou sezónou. Myslím si, že záměr
byl představit postavy a vtáhnout diváka do děje seriálu a pak přidat výbuchy, zbraně a podobné věci, takže to je přesně co
udělali.

Rozhovor
Alaina Huffman o finále první sezóny a druhé sezóně SGU
Byla jste fanouškem sci-fi žánru už předtím a věděla jste, že to má mnohem větší potenciál, než jsou jen lasery a lidé nosící
latexové kostýmy mimozemšťanů?
Vlastně jsem neměla představu o sci-fi. Viděla jsem pořad nazvaný „Painkiller Jane“, což bylo sci-fi před několika lety a to
byla moje první zkušenost s tímto žánrem. A pak hraní Black Canary ve Smallville, začala jsem se zajímat o komiksy kvůli
poznání Black Canary a Dinah Lance. A pak přišlo Stargate a to je pro mě úplně nový svět. Připadá mi to jako úplně jiný žánr,
má velkou historii. Ale popravdě jsem neměla tušení o potenciálu sci-fi. Vlastně jsem byla překvapena po zjištění, že je tam
tolik reálných prvků ze života. Spousta sci-fi seriálů jsou normální a běžné, jako Lost. Není to jen o mimozemšťanech, je to o
něčem, co se vzpírá představivosti.
Jaké jsou Vaše nejoblíbenější epizody SGU?
Miluji „Faith“, byla to pro mě a mojí postavu hodně osobní epizoda, proto si myslím, že to byla opravdu krásná epizoda…náš
tým scénáristů je opravdu skvělý. Máme velké štěstí, protože jim můžeme říct naše nápady a oni nám řeknou, co si o tom
myslí. Jsou neustále kolem nás a absorbují naší sílu a naší slabost a připíší to našim postavám.
O epizodě „Time“ si také myslím, že byla fenomenální. Rob Cooper to napsal a režíroval, byla to úžasná sci-fi epizoda.
Milovala jsem to.
Jste spokojena se zakončením první sezóny, a jaké si myslíte, že budou ohlasy fanoušků?
Myslím, že budou potěšeni. Zahrnuje to mytologii Stargate a fanoušci to jistě budou mít rádi. Jsou tam výbuchy a střílející
zbraně, takže si myslím, že je to potěší. A více než to, pracovali jsme hodně na postavách a jejich vztazích a toto všechno se
zúročí, až vše začne vybuchovat. A když cestujeme skrz bránu, tak to není jen o cestování skrz ní. Je to o tom „Proč tito lidé
cestují hvězdnou bránou, aby to udělali?“ A tam získáte hloubku příběhu, protože jsme rozvinuly postavy.
Na co se můžeme těšit a očekávat od T.J. v průběhu druhé sezóny?
O osudu dítěte se dozvíte. Ale nemohu vyzradit žádné velké spoilery, ale určitě to bude vyřešeno. Je tam mnohem více akce
a větší hloubka postav, takže má děj větší význam. Právě teď točíme šestou epizodu, ve které se T.J. musí vypořádat s
osobními záležitostmi, společně s Youngem a vztahy mezi Chloe a Scottem a samozřejmě Elim. Je to prostě nekonečný
příběh.
Vrátíte se v dohledné době do Smallville a budes hrát Black Canary?
Chystá se desátá sezóna a řekla jsem jim, že bych byla ochotná a volná, kdyby někoho potřebovali na několik epizod v další
sezóně. Moc ráda bych tam hrála. Skvěle se na tom seriálu pracuje a také se natáčí ve Vancouveru, takže je to pro mě strašně
výhodné.

Více rozhovorů najdete na webu

Zajímavosti
Herec Jason Momoa, který ztvárnil postavu psance
Ronona Dexe ve Stargate Atlantis (Hvězdné bráně
Atlantidě) dnes 1. srpna slaví své 31. narozeniny.
Jason momentálně natáčí Game of Thrones a nedávno
dokončil natáčení nového Conana, kde hrál hlavní roli.
Na tento film se již velmi těšíme.
Za celou redakci mu přejeme všechno nejlepší!

Zveřejnili jsme na webu překlad zajímavého článku ze
serveru denofgeek.com, kde si Carl England vybral pět
nejlepších momentů z první řady Stargate Universe. My
s ním souhlasíme a spousta z vás určitě také.
Jde o pět nejvíce emotivních, vzrušujících a akčních scén.
V článku, jsme si je podrobně rozebrali…
Odkaz na článek

Na webu jsme začali další kapitolu a to o vizuálních
efektech. Momentálně se věnujeme převážně efektům ve
Stargate Universe. Tyto články zveřejňuje vedoucí výroby
vizuálních efektů v SGU Mark Savela pro gateworld.net a
my vám je překládáme. Články uvádíme pod názvem
„Deník VFX“ a prvním přírůstkem byla tvorba přechodu
Younga na mimozemšťana v epizodě Space.
Od té doby přibyly články o modrých humanoidech a Kinu.

Youtube panel - http://www.youtube.com/watch?v=pK2BxeNaeks
V tomto panelu vás budeme odkazovat na zajímavá videa
fanoušků hvězdné brány. Začneme jedním music videem z epizody
Unending (9x20), tedy závěrečné epizody seriálu Stargate SG-1
(Hvězdná brána).
Video vytvořil český fanda SGThor2

Díky vám jsme na webu 1. srpna 2010 překonali celkovou
návštěvnost 60 tisíc lidí. Děkujeme vám za podporu, bez
vás bychom to nedokázali. Samozřejmě to neznamená, že
polevíme. Ba naopak, stále budeme stránky vylepšovat a
budete zde nalézat více a více informací ze světa hvězdné
brány.

Speciál – Comic Con

Na Comic-Conu Robert C. Cooper oznámil, že ve druhé
řadě Stargate Universe v 15. epizodě Seizure uvidíme
crossover se Stargate Atlantis. Uvidíme totiž postavy Dr.
Rodneyho McKaye a Richarda Woolseyho.

Robert Carlyle (Dr. Nicholas Rush) režíroval čtvrtý díl druhé
řady s názvem Pathogen. Mimo jiné prozradil, že Rush objeví
můstek Destiny, ale nechá si to jen pro sebe.
Mimo jiné se také plukovník Young s Rushem konečně usmíří
a oba pochopí, že jsou na jedné lodi.
A nakonec se v epizodě Twin Destinies objeví Dr. Rush
z budoucnosti, aby varoval posádku.

Eli Wallace bude mít milostný vztah s někým z Luciánské aliance.

Na Comic-Conu byl také uveřejněn dlouho
očekávaný Sneak Peek ke druhé řadě Stargate
Universe. Ten jsme pro vás samozřejmě přeložili.
Odkaz na Sneak Peek
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