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Amanda Tapping

se narodila 28. srpna 1965
v britském Essexu, ve městě Rochford. Její otec,
přírodovědec, ji chtěl pojmenovat Sam, protože dle něj
to je nejlepší jméno, ale nakonec se rozhodl pro
Amandu, ovšem i tak mu to nebrání říkat jí občas Sam.
Narodila se do klučičí rodiny, jako jediná dcera ke třem
bratrům, z toho jeden z nich byl dokonce jejím
dvojčetem. Když jí byly tři roky, odstěhovali se do
kanadského Ontaria. Rodiče měli přání, aby se stala
vědkyní, ale ona měla zcela odlišnou představu. Chtěla
být buď mořskou bioložkou, nebo herečkou a to druhé
přání se nakonec splnilo. Zajímavostí je, že byla výborná
v matematice, takže vědecký obor by zvládla také, ale na
střední škole North Toronto High se definitivně zaměřila
na herectví. Výsledkem bylo, že získala i svou první cenu.
V devatenácti letech se dostala do Windsoru v Ontariu
na University of Windsor School of Dramatic Art a získala
své první zkušenosti s divadlem. Herectví měla ráda, šlo jí skvěle a hlavně si to užívala. Na začátku 90. let
proto založila divadelní společnost Random Acts se svými přáteli Katherine Jacksonovou a Anne Marie
Kerrovou. V roce 1992 šla ještě na další čtyři roky studovat divadlo. V té době sice stále ještě neměla zájem o
televizní role, ale po půlroce si našla agenta a natočila svou první reklamu Tim Horton’s Oat Bran Muffins.
Následně natočila pár dalších reklam a honoráře vložila do Random Acts. Skupina jezdila na festivaly po
celém Torontu a předváděla různé skeče. Bohužel se trojice rozpadla, když se každý odstěhoval jinam.
V letech 1992-1997 se začala objevovat i v menších rolích, ale to
hlavní přišlo právě až roku 1997. Největší zlom, který ji poslal na
seriálový sci-fi vrchol. Dostala jednu z hlavních rolí v seriálu Stargate
SG-1 (Hvězdná brána), který se postupem času stal ikonou sci-fi a
dodnes má miliony fanoušků po celém světě. Seriál, který svým
nápadem ohromil opravdu široké publikum a každý týden dokázal
lidi udržet před televizní obrazovkou. Svou popularitou překonal
snad všechna očekávání.
Amanda si zde zahrála doktorku astrofyziky a zároveň pilota letectva
spojených států, byla expertem na Hvězdnou bránu a technologie
s ní spojené. Samantha Carterová byla u projektu Hvězdná brána od
samého počátku. V roce 1992 se v Pentagonu poprvé setkala s tímto
projektem a pracovala na něm celé dva roky, než přišel Dr. Jackson,
který bránu otevřel. Také se zasloužila o vytvoření vlastního
zadávacího počítače. Během první mise na Abydos však zůstala na
Zemi. Po obnovení projektu byla přiřazena do vlajkového týmu SG-1
jako největší expert na bránu.
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Sam je svobodná a bezdětná. Matka zemřela při autonehodě a její otec Jacob Carter byl generálem letectva.
Její bratr Mark je ženatý a má dítě. Do armády vstoupila po vzoru svého otce. Nalétala přes sto hodin během
války v Zálivu. V SG-1 si však zažila mnohem horší věci, například do ní vnikl Tok’ra. Chvíli tedy sdílela tělo se
symbiontem se jménem Jolinar z Malkshuru. Díky tomu však přivedla SG-1 k Tok’rům, díky vzpomínkám
Jolinar. Spojenectví s Tok’ry pak bylo stvrzeno záchranou jejího otce, který se stal hostitelem Selmak. Byla to
jeho jediná šance, protože umíral na rakovinu. Jacob tedy odešel k Tok’rům, ale byl prostředníkem mezi nimi
a Zemí. Samantha však nyní již svůj čas netráví v SG-1. Občas vypomáhá v Oblasti 51 a velí lodi generála
Geroge Hammonda. V SG-1 začínala jako pouhý kapitán, ale v průběhu seriálu se vypracovala až na
plukovníka letectva Spojených států. Během své služby dostala také mnoho vyznamenání mimo jiné i za
záchranu naší planety.

Stargate SG-1 s námi byla dlouhých 10 let a během této doby jsme viděli 10 řad a 214 epizod, z nichž Amanda
účinkovala v 206 dílech, což je druhý nejvyšší počet epizod, než ve kterých hráli ostatní herci. Nejvíce epizod
odehrál Christopher Judge (Teal’c) - 212 epizod. Ovšem z celkového součtu všech seriálů včetně filmů
odehrála nejvíce ze všech Amanda. V roce 2007 to byl těžký konec, ovšem rozhodně nehodlala s bránou jen
tak skončit a tak naskočila do spin-offu, který byl ve čtvrté sérii, Stargate Atlantis (Hvězdná brána: Atlantida),
kde se stala velitelkou celé expedice. Čtvrtá řada v roce 2008 však ukončila její pravidelné účinkování ve světě
hvězdných bran a už se zde objevovala jen jako host.
V roce 2008 natočila dva filmy SG-1 ukončující všechny
otevřené příběhy. Má potvrzenou i účast na filmu
uzavírající dějovou linku Atlantis s názvem Stargate
Extinction. Ten by mohl být natočen už příští rok, ale o
všem rozhodne finanční situace MGM, která na tom
není nejlépe. Amanda také prohlásila, že ve Stargate si
ráda zahraje vždy, pokud o ní projeví zájem. Také si díky
SG-1 poprvé vyzkoušela režisérskou práci při epizodě
7x19 Resurrection, kterou napsal její kolega Michael
Shanks (Dr. Daniel Jackson). Společně s Garym
Jonesem (seržant Walter Harriman) jsou také jediní,
kteří se objevili v každé sezoně všech Stargate seriálů.
V roce 2005 dosáhla i dvou úspěchů v soukromí. Provdala se za Alana Kovacse a 22. března (v 18:29) se jí
narodila dcerka Olivia B. Kovacs. Na Vánoce roku 2006 však společně se svým bratrským dvojčetem
Christopherem a s dalším bratrem Richardem zažili těžkou ztrátu, když zemřel třetí bratr Steven trpící velmi
těžkou epilepsií.

Téma měsíce

Život herečky jménem Amanda Tapping
Po návratu z mateřské dovolené v roce 2007 začala společně
s Damianem Kindlerem a Martinem Woodem pracovat na
seriálu Sanctuary (Svatyně). Nejdříve vytvořili pár webepizod,
které se velmi dobře uchytily a Syfy (tehdy ještě Sci-Fi Channel)
se rozhodla investovat do plnohodnotného seriálu. První dvě
řady (2008-2010) po třinácti epizodách stále pomáhají držet
Amandu Tapping na špici sci-fi seriálových žen a i samotný seriál
je velmi oblíbený, zvláště díky ní. Dokonce pro třetí řadu, které se
dočkáme společně s druhou řadou Stargate Universe letos na
podzim, schválili plnou délku sezony, tedy dvacet epizod. U
Svatyně působí i v roli producenta a občasného režiséra seriálu.
Dokonce založila i nadaci Sanctuary For Kids. Největší změnou
pro fanoušky byla jiná barva vlasů, z blond na tmavší, kaštanové,
a používání britského přízvuku, protože její postava Dr. Helen
Magnusová pochází ze staré Anglie.
Dr. Magnusová je doktorkou a vědkyní vedoucí zařízení známé jako Svatyně. Zde se stará o zmutované
bytosti, monstra a stvůry, které dokážeme představit jen jako noční můry. Tito abnormálové však žijí vedle
nic netušících lidí a chtějí normální život. Někteří ovšem nejsou hodní, nebo nechtěně jsou svému okolí
nebezpeční a v tuto chvíli přichází čas Svatyně. Po celém světě je celá síť Svatyň snažící se vytvořit co nejlepší
symbiózu mezi lidmi a abnormály. Helen se narodila před více jak 150 lety a poznala řadu významných
osobností. Včetně prezidentů a Alberta Einstaina. Nezná dovolenou, jen jednou za sedm let odjede do své
vily na prodloužený víkend – to je nejvíce, co si může dovolit, aniž by se něco zvrtlo. Nejvíce na světě milovala
svou dceru Ashley, jejíž ztráta ji hluboce ranila, ovšem nyní musí pokračovat dál, zvláště ve chvíli, kdy
nepřátelský Cabal začal získávat kontrolu a autorita Helen mezi ostatními Svatyněmi začíná upadat a Země je
v ohrožení díky uprchlému abnormálovi.
Ve svém životě vyhrála také řadu ocenění za účinkování v televizi. Poprvé v roce 2002 Leo Award za epizodu
SG-1 5x03 Ascension (Povznesení). Poté znovu Leo Award za epizody 7x13 Grace (2004) a 8x18 Threads
(Osobní záležitosti) (2005). Kromě toho také Saturn Awards za nejlepší herečku v TV (2004) a v roce 2007 za
nejlepší herečku díky filmu Breakdown. Poslední cenu získala loni v Leo Award za nejlepší ženský herecký
výkon v seriálu Sanctuary v epizodě 1x09 Requiem. Tedy 6 cen z celkových 13 nominací, což rozhodně není
špatné.
V současnosti občas účinkuje jako host ve Stargate Universe a také se svými producentskými kolegy ze
Sanctuary tvoří nový seriál – Sherwood. Damian Kindler aktuálně píše pilotní epizodu. Tento seriál, pokud
dostane zelenou, bude znamenat začátek velké proměny Syfy, kterou stanice již delší dobu chystá. A také
tedy bude ve třetí řadě Sanctuary. Toť vše k životu naší oblíbené Amandy.

Celá redakce SG-Portal.eu jí přeje všechno nejlepší k 45. narozeninám!

Vývoj vztahu Dr. Rushe a plukovníka Younga ve
druhé řadě Stargate Universe
Pouhých 29 dní nám zbývá do návratu Stargate Universe a my už nyní známe spoustu informací o tom,
co se bude dít. Podle nich můžeme předpokládat, že druhá řada bude mnohem akčnější a podle tvůrců
můžeme očekávat mnohem vyšší laťku napínavosti, než tomu bylo. Samozřejmě se zase budeme točit
kolem emocí a citů lidské posádky Destiny. Velké změny jsou očekávány ve vztahu Dr. Rushe a
plukovníka Younga, kteří pochopí, že musí spolupracovat a pokusí se začít od začátku a zapomenout
na minulost. Oba jsou hlavními aktéry a pouze společně dokáží udržet morálku a klid na lodi.

„Rush je neustále v centru dění, mnohem více než předtím. Hned na začátku druhé řady objeví můstek
a získá kontrolu nad lodí, ale nikomu to neřekne a všichni mají zakázáno v oblasti, kolem můstku,
chodit.“ řekl herec Robert Carlyle o svém charakteru při Comic-Conu v San Diegu „Dostává se pod tlak
zvláště ve chvíli, kdy loď zastaví, ale odpočet se nespustí a žádná planeta není v dohledu.“
Rushovo tajemství je odhaleno až v sedmé epizodě s názvem The Greater Good (Dobro), kdy
s plukovníkem Youngem prozkoumávají opuštěné neznámé plavidlo. Mezitím na Destiny objeví
můstek a shledají Rushe odpovědného za veškeré současné dění. Dr. Nicholas Rush se znovu ocitá ve
svízelné situaci. Naposled, kdy se toto stalo, ho nechal Young na opuštěné planetě. Jenže právě teď
přichází klíčový okamžik, velmi dlouhá scéna rozhovoru mezi Rushem a Youngem a to v takovém stylu,
jaký není u seriálu běžný.

„Ve skutečnosti je to všechno o misi. Nikdy to nebylo o návratu domů, vždy šlo o misi.“ řekl Carlyle. A
tenhle moment všechno změní, Young se nepokusí Rushe zabít, naopak budou s Rushem na stejné
straně. Začnou znovu a nebudou se ohlížet zpět.

„Ale říká Rush pravdu?“ dodává Carlyle na závěr. Budeme si muset počkat na konec září a s ním na
druhou řadu Stargate Universe.

Novinky
Producenti Sanctuary (Svatyně) a Stargate
chystají pro Syfy zbrusu nový scifi seriál, který má
být součástí nových plánů kanálu Syfy. Ovšem
jistotu seriál zatím nemá. Na seriálu se podílí
Damian Kindler, který aktuálně píše úvodní
epizodu, Martin Wood a Amanda Tapping, která
hrála Samanthu Carterovou.
Sherwood se bude odehrávat ve 23. Století a
půjde o další převyprávění příběhu Robina
Hooda.

Stargate Atlantis nebo nyní pro nás známá spíše jako
Hvězdná brána Atlantida bude na obrazovkách TV
Nova vysílána pravděpodobně v odpoledních
hodinách (14:00) a to již od 7. září.

O tom, že bude Nova vysílat SGA jsme informovali jak
na webu, tak v prvním čísle magazínu, kdy šlo o Téma
měsíce. Vzhledem k vysílanému času to však nebude
pro všechny dostupné a proto si budeme muset
počkat na pozdější reprízy na stanici Nova Cinema,
kterých se také pravděpodobně dočkáme. Asi po
skončení opakování SG-1, která je momentálně ve své
třetí sérii.

Stargate Universe vyhrálo dvě ocenění v Portal Awards 2010.

Alaina Huffman (Tamara Johansenová) dostala ocenění za
nejlepší vedlejší roli v televizním seriálu. Druhé ocenění připadlo
na nejlepší webovou produkci a to získalo Kino, které nám stále
ještě dodává zajímavé záběry z dění na lodi.
Tyto webepizody vám přinášíme přeložené na našem webu a
stále na nich pracujeme.

4. srpna jsme si připomněli 68. výročí narození Dona S.
Davise, který zemřel před dvěma lety v Britské Kolumbii v
Kanadě.
Známe ho především jako generála George Hammonda,
ale náš portál vám přiblížil celý jeho život i včetně jeho
dalších rolí a vybrali jsme i epizody SG-1, kde prokázal své
herecké kvality. Čest jeho památce ve světě SG hájí loď
s jeho jménem. Vzpomínka na Dona S. Davise na našem
webu http://sg-portal.eu/?mn_post=193

Herečka Ming-Na, kterou známe jako Camile
Wrayovou ze Stargate Universe oznámila, že ji
uvidíme jako hosta v populárním seriálu Eureka,
v česku vysílaném pod názvem Heuréka – Město
divů. Tento seriál si také nedávno odbyl zajímavý
crossover s jiným seriálem – Warehouse 13.

Sotva byla vydána Blu-ray a DVD edice druhé poloviny
první řady SGU pod názvem SGU Season 1.5, tak už byla
oznámena i kompletní edice první řady. Původně měla být
vydána až za rok, ale 20th Century Fox překvapila
oznámením, že kompletní Blu-ray a DVD edice budou
vydány již 5. října tohoto roku.
Dalším překvapením je, že půjde o totožné kopie
původních disků, to znamená i se všemi bonusy, což
původně nebylo v plánu. Ti co si objednali edici SGU
Season 1.5 jsou asi teď právem naštvaní, protože to
nakonec budou jen vyhozené peníze…
Seriál Stargate Universe byl nominován na cenu Emmy
v kategorii Vizuální efekty a to hned dvakrát, za epizody
Air a Space. Vizuální efekty týmu Marka Savely jsou
opravdu skvělou záležitostí, ovšem bohužel nakonec
nevyhrály. Udělování cen proběhlo 29. srpna a žádná
z epizod nezískala první cenu, výhru si odnesl jiný známý
seriál, CSI (Kriminálka Las Vegas).
Ale herci ani producenti nic nenechali náhodě a Marka a
jeho tým veřejně podpořili a pochválili za skvěle
odvedenou práci. Na našem Youtube kanále najdete
ukázku z VFX a to přímo video o přidávání efektů
k epizodě Space.
Odkaz na video

Ovšem tím šance SGU na zisk nějakého toho ocenění
nekončí. Získalo totiž dalších 9 nominací v Gemini
Awards. Vyhlášení bude 13. listopadu v Torontu.
Více informací a seznam nominací

Pozemské lodě už jsou skoro hotové a tak budeme moct
zahájit práce na Goa’uldských. To znamená, že jsme na
webu zahájili novou anketu, ve které rozhodujete o tom,
které lodě a plavidla máme udělat jako další.
Výsledky té poslední ankety byly jasně pro Goa’uldské, ale
co další kandidáti? Kdo je favoritem na další kolo? No o
druhé a třetí místo se prali Modří humanoidé a Wraithi a
o kousek dál vše sledovaly Orijské vesmírné lodě. To jsou
největší kandidáti na vítězství, podle nás. Ovšem vy
můžete vše změnit, tak šup hlasovat 
Podrobné výsledky - http://sg-portal.eu/?mn_post=211

Review - SGU Season 1.5
Stargate Universe (SGU) je kanadsko-americkým scifi seriálem a spin-offem úspěšné série Stargate. Vše to začalo rokem
1994 a vydáním filmu Stargate s Kurtem Russellem a Jamesem Spaderem v hlavních rolí a vytvořené Rolandem Emmerichem
a Deanem Devlinem. Od roku 1997 se vysílalo velmi úspěšné pokračování filmu v podobě seriálu Stargate SG-1 (Hvězdná
brána) s Richardem Dean Andersonem (Jack O'Neill) v hlavní roli. Následně rozsáhlý projekt v galaxii Pegasus a příběhy ze
ztracené Atlantidy a velký finiš SG-1 v podobě dvou filmů. Nyní se čeká na další SG-1 film a na finiš Stargate Atlantis.

Ale před rokem se nám rozběhl další Stargate a to Stargate Universe, který přinesl velké změny. Dost průchodů bránou a
potkávání stejného nepřítele po několik sezón. Otevřela se nová kapitola, která sice přilákala nové fanouška, ale některé
staré odradila. Jenže přiznejme si, kdo sledoval SG dříve, bude ho sledovat i nadále, ať již bude jakékoliv. SGU se odehrává
několik miliard světelných let od naší planety, na palubě prastaré antické lodi Destiny. Počáteční problémy se týkají hlavně
životní podpory, protože loď letí neudržována vesmírem celých 50 milionů let s jediným cílem: dosáhnout nejvzdálenějších
koutů vesmíru.

Prvních 10 dílů první řady bylo vydáno na DVD a Blu-ray nosičích a nejinak tomu je i u zbylých 10 dílů. Znovu na DVD a Bluray. Tento článek je review vydání Blu-ray edice SGU Season 1.5 z 27. července 2010.
Kvalita videa je velmi dobrá. Rozlišení Full HD 1920x1080 s poměrem stran 1.78:1 a zajímavým tmavým tónováním barev. Jde
však o svěží černou, kde vidíme všechny barvy i detaily. Zvuk je neuvěřitelně kvalitní, samozřejmě v HD digitálním formátu
DTS-HD Master Audio 5.1 s prostorovým zvukem. Dialogy naprosto ostré a čisté. Hudba skvěle doplňující a sladěná. Možnost
volby španělského dabingu v 5.1 Dolby Digital kvalitě. Titulky anglické, francouzské a španělské. To vše po dobu 438 minut.
Na Blu-ray najdete samozřejmě i kupu bonusů. Audio komentáře pro každou epizodu od herců, producentů i režisérů. Dále
pak "Destiny SML", což je hodinu trvající dokument o tvorbě seriálu a samozřejmě i další Kino webepizody. Na závěr i
interaktivní hra SGU: Survival Instinct, ve které si vyzkoušíte, jak dobře si pamatujete děj z předchozích epizod.

Rozhovor
David Blue – Pan KINO
Dneska tu máme pro Vás další rozhovor a tentokrát je trochu delší a samozřejmě starší, ale snad to teď už doženeme,
protože se nám vrátili klíčoví překladatelé. Rozhovor je dělaný 7.6.2010 s Davidem Bluem a byl dělán pro GateWorld.
Původně to byl videorozhovor, ale nakonec byl i přepsán a my jsme ho pro Vás přeložili. S blížícím se koncem první sezóny
SGU a druhou sezónou za rohem, kdo by nám mohl lépe říci, že všechno bude v pořádku, než David Blue? Herec, který hraje
Eliho Wallace a velmi brzy se stal oblíbencem jak obrazovky, tak i zákulisí. GateWorld usedl na Creation Enterntainment´s
official Stargate convention spolu s Davidem ve Vancouveru. Probrali jsme všechno od jeho vztahů s ostatními členy týmu,
přes vývoj jeho postavy, až k recepci s fanoušky seriálu.
GateWorld: Je skvělé se s tebou konečně setkat, Davide. Jak se ti dařilo?
David Blue: Dobře, bylo mi dobře! Jsme po kolena v druhé sezóně, tak jsem trochu mimo.
GW: Vlastně jsem se těšil na tento rozhovor už celé měsíce, od doby, kdy jsem se dozvěděl, že tu budeš. Eli se mnou docela
mává, protože…
DB: Je neuvěřitelně sexy?
GW: … Jasně. Ty jako osoba a nyní jako herec jsi sci-fi nadšenec. Vyrostl jsi na Star Treku.
DB: Doslovně my dva na gauči při sledování Nové Generace a dělící se o popcorn! *smích+
GW: Je to tvůj první kongres? Na kolika si doposud byl?
DB: Je to zvláštní situace, protože spousta z nás o tom už mluvila hned, protože jsme věděli, že svět existuje. A není to nic
proti nikomu, ale původně jsme všichni říkali, že na ně chodit nebudeme. Nechtěli jsme, aby to bylo o tom, nechtěli jsme, aby
to vypadalo, že se honíme za penězi.
Myslím si, že dobrý herec není někdo, kdo se stará o peníze, slávu nebo cokoliv jiného. Dělají to, protože to mají rádi a takoví
lidé mají dlouhověkost. Takže jsem si v milionech let nepomyslel, že budu. Ale pak, když přišlo moje první vystoupení na
kongresu, tak bylo v Londýně. Byla to možnost, jak trošku rozšířit lásku k seriálu. Tam jsme měli premiéru. Byla to šance
mluvit k lidem o seriálu a tak trochu získat zároveň i zpětnou vazbu. A líbilo se mi to.
Tento je vlastně můj třetí. Sobecky řeknu, že jak moc to miluji, tak druhý byl jen záminka jít do Austrálie. *smích+
GW: Přizpůsobuješ se prostředí a stovkám lidí nadšených vidět tě?
DB: Zavítal jsem na Star Trek: The Next Generation kongresy, to víte ne? Byl jsem tam jako fanoušek, takže to nebylo těžké.
GW: Nepřipadá ti to divné být na druhé straně spektra?
DB: Ano, je. Být v červenci na Comic-conu byla velká událost, si myslím. Bylo to poprvé, co jsem byl opravdu na druhé straně
stolu. Bylo to něco, na co si musíte zvyknout, fakt, že se Vás lidé neustále na něco ptají. Protože nevím, jestli to víte, ale
minulý rok jsem čekal ve frontě na True Blood. Tak trochu jsme se schovávali, já a Brian [J. Smith+ a vlastně jsme se tam
proplížili a pozorovali to. Takže jsem stále fanoušek.
Takže mám trochu pocit, když lidé chtějí podepsanou fotografii, či jen fotografii, jsem prostě jako: „Proč ne! Obejmu je! Rád
někoho obejmu!“, víte o tom?
GW: Promluvme si trošku více o první sezóně. Očividně nebylo ještě všechno odvysíláno. Stále tu máme šest nebo sedm
epizod, které uvidíme. Avšak i v tak krátkém čase jsme už viděli, jak Eli vyzrál. Co si o tom myslíš za ten celý rok a i o věcech,
které jsme zatím neviděli?
DB: Je to jedna z mých nejoblíbenějších částí. Chtějí, aby to bylo realistické a já to tak dělám, stejně jako miluji Michaela
Shankse. Je jako super ninja. Rychle se změnil ze šprta na důležitou postavu. A vím, že jedna z věcí, kterou na Elim chtěli
zvýraznit, byla jeho nevinnost. To se vztahuje, jak by se zachoval v určitých situacích a k obecenstvu.

Rozhovor
David Blue – Pan KINO
GW: Pociťuji to tak, že v tom, co jsme už viděli, něco ztratil.
DB: Určitě a o tom to právě je. Líbí se mi, jak se to vyhrocuje. Nebojí se podstupovat takový risk. Protože jsem to už
několikrát zmínil.
Líbí se mi myšlenka, že spoléhá na ty, kterým věří a mění své názory. Tím myslím epizodu "Divided", kde to vyvrcholilo. Bylo
to buď dobré, nebo špatné. Jednoduché linie, ale teď je to pro něj jasnější.
DB: Dokonce mezi svými přáteli si není jistý. Poprvé si za miliony let myslel, že se ho jedna osoba nedotkne. … Viděl jsi
"Divided"?
GW: Oh, ano.
DB: OK, nechci Vám to zkazit. Jedna osoba, o které si myslel, že by ho nikdy nezradila…a nyní neví, zda jí může nadále
důvěřovat. Je to pro něho velká věc, myslím, že to pomohlo Elimu vyzrát a uvědomit si, že se musí začít rozhodovat sám a
brát za svá rozhodnutí zodpovědnost. Tuhle část miluji.
GW: Je tam Young proti Rushovi, už od úplného začátku. A Eli vypadá, že se snaží hrát s oběma stranami. Zodpovídá se
Youngovi, ale zároveň je tak trochu pojistka Rushe přes technické problémy.
DB: Myslím, že to není jen o respektu k Rushovi. Je odlišný od jeho osobnosti, ale dokáže si představit sebe místo něho. Ale
to je varovný příběh. Eli se jím nechce stát, jen k němu vzhlíží, ale respektuje Younga.
GW: Jsou tam pro tebe, jako herce nějaké výzvy v tomhle žánru? "Ugly Betty" je totiž úplně jiný typ seriálu.
DB: Mám několik fanoušků, kteří mají rádi oba seriály, je to skvělé.
GW: Byl jsi smutný, když byl tento seriál zrušen? *Ugly Betty+
DB: Hodně. Stále se kamarádím se spoustou členů. A Becki Newton má už jiný pořád. Takže vím, že všichni přejdou k větším
a lepším věcem.
GW: Chtěli tě zpátky pro finále?
DB: Za poslední rok mi několikrát volali kvůli epizodám. Chtěli několik věcí a já jsem byl ihned pro. Dokonce jsem hovořil s
lidmi z SG a MGM a byli opravdu nadšeni. Řekli mi, ať do toho jdu a natočím ještě pár epizod.
Ale pak nevím, zda scénáristé změnili názor, nebo to jen nefungovalo, ale nikdy se to neuskutečnilo. Byl jsem trochu
naštvaný. Rád bych se tam vrátil, protože jsem miloval hraní Cliffa. Je tam skvělá parta lidí.
Ale ohledně hraní máme štěstí. Myslím, že je to dáno tím, že jsme pořád spolu, doslova jako přátelé a rodina. A tito
herci…všichni pocházíme ze světa divadla, vycvičeni světem, takže jsme všichni neuvěřitelně připraveni. Každý je připravený
hrát, mění své nápady každý den a užívá si zábavu a zajímavé věci, které byste nečekali. Někdy se přistihnu, jak jdu domu a
přemýšlím, co Bobby [Robert Carlyle+ udělal! Bylo to opravdu skvělé!

GW: Dostali jsme varování, že letošní zvrat pro jednoho z nás nebude příjemný z pohledu diváka.
DB: Myslíš Briana?
GW: Ještě jsem s Brianem nehovořil!
DB: OK, ale myslím, že tam to začalo.
GW: Byl bys tak hodný a něco nám vyzradil? Dal nám alespoň trošku, ne spoiler, ale něco…
DB: Řeknu, že jsem viděl 11 epizod z dvaceti na DVD a líbilo se mi to. Vážně. Ale při sledování druhé části finále první sezóny
jsem se přistihl, jak jsem naštvaný, protože musím čekat, jak to dopadne. Je to vtipné, protože to právě natáčíme! Takže vím,
jak se to vyřeší. Ale při sledování jsem zašel za Andym Mikitou a gratuloval mu, protože mi to přišlo nádherně natočené.
Není to děsivé. Je to šokující, je to bláznivé. A rychle Vám to dojde.
Jedna z mých oblíbených věcí ohledně "Lost" je, že jste zažraní do sledování a pak si uvědomíte, že máte pět minut do konce,
než skončí epizoda a jste opravdu naštvaní. Říkáte si: „Oh ne, teď nesmí být konec!“ A myslím si, že to děláme velmi dobře.
Zanechá to lidi nadšené a čekající na příchod druhé série a to je skvělé. Jsem zvědavý, co si o tom lidé budou myslet.

Rozhovor
David Blue – Pan KINO
GW: Jaké aspekty Eliho života bys chtěl prozkoumat?
DB: Jsme na dobré cestě je prozkoumat všechny. Nechci, aby se to stalo příliš brzy, protože souhlasím s Bradem [Wright] a
Robem [Cooper+, že nic by se nemělo uspěchat. Rád bych ho viděl, jak se více zapojí a nebude jen dokumentarista. Nebude
jen chlápek, který je nadšený z hvězdné brány a začne využívat, co zná. Protože je velmi dobrý v matematice a je vyškolený v
astrofyzice, fyzice a podobných věcech. Takže bych rád viděl, jak je začne aktivně používat.
Ale pravdou je, že se to začíná rozjíždět. Viděl jsem všechny vztahy, u kterých jsem se zajímal o jejich vývoj. Všechno o jeho
minulosti, kde se ho mohou dotknout. Je to ještě na dlouhou dobu pro postavu, jako je tato. Musíte být trpělivý.
GW: Dnes tu jsi s Brianem a Elyse [Levesque+. Vím, že jsi někdy zaměstnán až 19 hodin denně a pak ještě vyrážíš na Comiccony. Pomáhá ti čas strávený mimo obrazovku, k posílení síly a dynamiky, kterou pak vidíme na obrazovce?
DB: Myslím, že ano. Jeden z nejlepších komplimentů od Joa Mallozziho byl, když nám hned po natáčení pilotu řekl, že
neočekával, že Scott a Eli budou přátelé.
GW: Jo, je to okamžité. To spojení tam je.
DB: Myslím, že to bylo skvělé. Jako lidé jsme se dali dohromady hned od začátku. Plus to bylo rozhodnutí, které jsme udělali.
První natáčení, jak jdeme dolu chodbou a bavíme se o tom, zda má aspirin, tak nám řekli, že je mezi námi určité spojení a
zahrnuli to i do seriálu a z nás se stali přátelé.
Mám to rád, protože natáčíme 16 až 20 hodin každý den, pět dní v týdnu, tudíž spolu musíme vycházet. A navrch toho všeho,
pokud si s nimi opravdu rozumíte, tak je doslova považujete za přátele a později i za rodinu. To je důvod, proč po 16
hodinovém natáčení zajdeme na pivo a někdy si zahrajeme Rock Band. Je to, protože máme takové chvilky spolu rádi.
GW: Jste vojáci a společně chodíte do bitev.
DB: Ano. To vytváří drsné napětí, když má někdo s někým problémy. Protože pak to dopadne tak, že se přestanete soustředit
a začnete se smát uprostřed scény a tím se dostanete do potíží. Vlastně se to nedávno stalo. Něco jsme dělali, neřeknu kde.
Točili jsme scénu, kde spousta z nás vlastně neměla žádný text a tak jsme si začali říkat vtipy. A každý na nás zuřil, protože to
byla vážně zábava a my si to užili.
A pak jsme vypadli na pauzu ven a tam jsme se bavili o lásce a o životě. To je jeden z momentů za překrásného dne ve
Vancouveru, kdy se zamyslíte a uvědomíte si, že Vás právě platí. Platí nás za to, že jsme venku s přáteli. Je to směšné.
Neříkejte jim to nebo nás přestanou platit.
GW: Nemyslím si, že je nefér říkat, že jsou stále někteří diváci, kteří jsou na vážkách ohledně SGU…
DB: Co? Ne! *smích+
GW: … kvůli jaké příčině. Co bys řekl těm, kteří se chtějí začít dívat? K ději, stylizování a tempu SGU? Někteří fanoušci starších
SG se už rozhodli seriál nesledovat a někteří stále ne.
DB: Těžko se na to odpovídá. A jsem si jistý, že každý z MGM by byl rád, kdybych řekl: „Stále se dívejte, dívejte se, dívejte
se!“
Říkám to každému, kdo tento seriál viděl, ale i těm, kteří stále neviděli. SGU je svůj vlastní seriál. Nesnažíme se k něčemu
dělat sequel. Nemůžeme! Nejsem McKay a nejsem ani O'Neill. Nikdy už nebude další SG-1, tedy pokud to nebude film. A ty
nebudou, protože RDA [Richard Dean Anderson+ si myslím už nepotřebuje dělat dalších šest let a ani si nemyslím, že by
chtěl. Takže pokud sledujete SGU a líbí se Vám, v jakém je stylu, tak tím více si ho užijete.
To se nezmění. Myslím, že největší mylná představa lidí je, že to chceme změnit. Protože jsme řekli, že chceme, aby to takové
bylo.

Rozhovor
David Blue – Pan KINO

GW: Personál, vybavení a změny v posledních třech epizodách…
DB: Ale na co lidé zapomínají je fakt, že jsme v tu dobu už točili! Bylo to skoro natočeno, ještě před tím, než byl odvysílán
pilot. Tohle je gól Brada a Roba a to je, proč je respektuji. Protože takový měli plán. A pokud si lidé budou myslet, že je to jen
proto co řekli, tak je to v pořádku.
Jak jsem řekl již na začátku: fanoušci Stargate a celkově fanoušci sci-fi jsou jedni z nejšílenějších a nejchytřejších fanoušků na
světě. A to neříkám jen proto, že jsem jeden z nich. Vím, že se podívali alespoň na jednu epizodu a jak bylo už řečeno na
začátku: „Pokud se podíváte na čtyři nebo pět epizod a nebude se Vám seriál líbit, tak i přes to Vám děkuji, že jste nám dali
šanci.“ Opravdu si toho vážím. Doufám, že naleznete jiný seriál, který Vás bude bavit. Ale pokud to nesledujete jen z důvodu
naštvanosti, špatného načasování tisku nebo protože si myslíte, že si někdo snaží nahrabat, což tak opravdu není…tak nám
alespoň dejte šanci. Vím, že jak jsem byl v Londýně na prvním Conu, tak jsem chtěl jít, protože jsme si nebyli jisti, jak se nám
tam bude dařit. Řekl jsem, podívejte se na "Time" kluci, podívejte se na to. A vsadím se, že by se jim to líbilo, kdyby shlédli
"Time". A dostal jsem spoustu e-mailů s názory, že se jim to líbilo. A "Space" a "Devided" a "Faith". Jsem opravdu šťastný z
takových ohlasů a mám radost, že lidé pochopili, že se ničeho nechceme zbavit. Myslím, že je to obrovské nedorozumění.
Lidé říkají, že se je snažíme pomocí SGU obelstít. Chtějí mít 8 milionů lidí, kteří sledovali "Lost". Nesmysl! Chceme každého,
kdo sledoval SG a pak chceme ještě více lidí a aby to byl tak populární seriál, že budeme neustále pokračovat.
Lidé, kteří si to užívají, si teď uvědomí, že je to seriál sám o sobě. Máme epizody jako je "Time", které jsou bláznivé a sci-fi a
pak máme epizody, jako je "Life", které ukazují charakterovou část. A pak je tu "Space", kde máte vetřelce.
Je to pro mě vzrušující. Možná jsem sobecký, ale rád sleduji tento seriál. A doslova hltám DVDčka a skripty, když je dostanu.
GW: Všechno v pravý čas.
DB: Je tu další věc, určitě víte, co myslím. Začátek SG-1 je úplně jiný než jeho konec, nejen herci, ale hlavně rázem. Máte čím
dál více televizní formát. A Atlantis byl od toho úplně odlišný. Jelikož jsem sledoval všechno, tak Vám to mohu potvrdit.
Je to povahou televize a ta se také mění. Situační komedie šly cestou dodo a dnes je to jen jednoduchá kamera, to je totiž to,
co lidé chtějí.
GW: Nějaká zpráva pro fanoušky, pro tvé fanoušky a fanoušky seriálu?
DB: Děkuji. Jsem poctěn, že tolik lidí chodí na kongresy. Kdokoliv, kdo mi chce napsat e-mail nebo zprávu, tak tady je můj
Twitter. Omlouvám se a děkuji. Omlouvám se, protože kvůli práci mám málo času na fanoušky, ale snažím se. A slibuji, že čtu
každý e-mail, každý Twitter, jen nestačím odepisovat.
Ale více než to oceňuji všechny, kteří nám dali šanci a je jedno, zda nás mají rádi nebo nenávidí a každého, kdo nás
respektuje, což je 99,9% fanoušků. Jsem s každým, kdo má respekt. Jsem na kongresu a stěžuji si, proč Worf spí s Troi!
Imzadi! No tak! Jsem poctěn SG fanoušky a doufám, že je budeme dělat šťastnými i nadále.
Řeknu, že čtyři nebo pět epizod v druhé sezóně je lepších a lepších. Ale o tom si se mou promluvte později a uvidíme.
Překlad Peacekeeper 777, korekce: Scimani

Rozhovor
Robert C. Cooper: existující život je více, než jen Hvězdná brána
Odcházející výkonný producent říká, že si stále není jistý pocity ohledně odcházení z Hvězdné brány. Toto je
rozhovor pro web Airlock Alpha, který byl dělaný 23.7.2010. Robert C. Cooper měl velmi rád licenci Hvězdné
brány, strávil s ní téměř celou svou kariéru, trvající tři televizní série, několik internetových prací a slibný
začátek Stargate Universe. Ale i ty nejlepší věci musí někdy skončit.
„Nikdy nelze dostat podnik k dělání jedné věci a současně jednu licenci,“ pověděl Cooper reportérům, mezi nimiž
byl i jeden z Airlock Alpha, během mediální konference na Comic-Conu v San Diegu. „Cítím se nesmírně šťastný být
toho součástí, ale myslím, že už je čas.“

Cooper už dříve v létě ohlásil, že odstupuje od každodenní činnosti, aby zaplnil místo konzultanta v pozadí poloviny
druhé série SGU. Ale jaké to je, nemít licenci, se kterou strávil 17 let?
„Byl jsem pryč dost dlouho na to, abych nebyl schopen to ohodnotit,“ řekl Cooper. „Mám podezření, že to bude
zajímavé. Vždy mě zajímalo, jaká by byla vnější perspektiva našeho pořadu. Já ji ještě nemám a nemohu soudit,
poněvadž jsem tomu stále ještě moc blízko. Bude tu hodně zábavy, opravdu, sledovat pořad trochu z dálky.“
Není to poprvé, co Cooper poodstoupil. Čtvrtá série Stargate Atlantis byla méně Cooperovská, ale tento zlom
opravdu pomohl výkonnému producentu znovu nabýt sílu – takže se to nemohlo stát předtím, než bude Universe
hotové.

„Když jsem se vrátil k Atlantis naplno, nějakým způsobem mě to posílilo a osvěžilo,“ řekl Cooper. „Byl jsem
schopný se podívat na to, co děláme více kritickým okem, než takovým, když už jste něčemu velmi blízko.“
Je tu stále určitá kritika SGU, především od fanoušků, kterým se líbila Atlantis tak jako Stargate SG-1, ale Cooper
řekl, že myšlenka byla, aby to bylo jiné.

„Důvod, proč jsme z nich udělali skupinu lidí, kteří nebyli připraveni tam být a ne ti praví, co by tam měli být, je
ten, že jsme chtěli mít pořad o postavách, které by připomínaly opravdové lidi, když se setkají s nebezpečím.
Jedním z problému SGA a SG1 byl, že některé postavy se staly superhrdiny, kteří ubírali dramatické momenty
nutné pro příběh.“
„McKay mohl přijít do jakékoliv situace a věděl, jaké tlačítko má zmáčknout a bylo hotovo,“ říká Cooper o
Hewlettově postavě Dr. Rodney McKay. „Když píšeme drama, chceme, aby postavy vytvářely nebezpečí.“
Nicméně, budou tu určité změny ve druhé sérii. Největší bude, že posádka nestráví tolik času pokusy najít cestu
domů, nebo stěžováním si o neschopnosti jít domů – něco, co Star Trek: Voyager trvalo roky, než na to přišli.
„Tak trochu jsme si ustanovili společný cíl, misi, takže nejsme zaměřeni na cestu domů, ale spíše jít dopředu.“ řekl
Cooper. „Možná se nikdy nedostaneme domů, ale být zde je vážně, vážně hustý. Takže přestaňme s tímhle
hašteřením a začněme pracovat společně.“

Více rozhovorů najdete na webu

Galerie
Momentky z natáčení Stargate Atlantis

Galerie
Momentky z natáčení Stargate Atlantis

Galerie
Koncepty ke druhé řadě Stargate Universe

Zajímavosti
9. srpna se herci a celý štáb vrátili k práci a pustili
se do natáčení dalších epizod Stargate Universe.
Začali epizodou 2x09 – Visitation (Prohlídka).
13. srpna se podle dostupných informací
natáčela velká akční scéna, která bude v epizodě
2x13 - Alliances (Spojenectví).

Neustále se vás snažíme informovat o druhé sérii
Stargate Universe a k tomu patří i tzv. Mallozziho
hádanky. O co jde? Joseph Mallozzi, producent
seriálu, se také rozhodl fanoušky navnadit a protože
nemá povoleno uveřejňovat fotografie z druhé série,
tak nám přináší podivné obrázky nebo fotografie
z první řady.
A my vám je samozřejmě přinášíme na našem webu.

A s Josephem Mallozzim rozhodně nekončíme. Na svém
blogu totiž uveřejnil i svůj seznam nejoblíbenějších epizod,
na kterých sám dělal. Buď jako autor celku, nebo se
významným dílem podílel. Proto musel vyřadit například
takové epizody, jakými jsou Time, Duet, Subversion, This
Mortail Coil a následně do Top 10 neprošla například
epizoda Incursion.
Jeho TOP 10 najdete na našem webu – odkaz na článek

Youtube panel - http://www.youtube.com/watch?v=a6A-9fc8ucE
Tentokrát vám přinášíme skvělé video o nejlepších vesmírných
bitvách ve Stargate. Je dlouhé 10 a půl minuty a k dispozici máte
dokonce i HD kvalitu (720p). Video rozhodně stojí za zkouknutí.
(Pokud bude někdo hledat název hudby, tak je o kousek níže v komentářích)

Video vytvořil JaapVSW

Na začátku srpna jsme vám také představili nový vzhled
našich stránek. Kabátek se vám zalíbil, což nás velmi
potěšilo a doufáme, že vás jen tak neomrzí. Návštěvnost za
celé prázdniny nás také velmi potěšila, byli jsme v číslech,
která jsme rozhodně neočekávali, takže jde o velké
pozitivum, za což můžeme poděkovat jen vám, fanouškům.
Děkujeme!

Zajímavosti

Na začátku srpna jsme se na Facebooku ptali na vaši nejoblíbenější epizodu
Stargate Universe. Jak můžete vidět, vyhrály nakonec dvě epizody. Úvodní
dvě části pilotu Air a osmá epizoda Time se shodným počtem hlasů. Za nimi
pak Faith. To byly tři nejpopulárnější epizody. O něco pak ztrácí druhá část
závěrečné epizody – Incursion. A na posledních čtyřech místech se shodným
počtem hlasů epizody Water, Space, Divided a Sabotage.
Robert Carlyle (Dr. Rush z SGU) propůjčil svůj hlas videohře
od Konami s názvem Castlevania: Lords of Shadow. Tato
hra přijde na trh již 5. října v USA a bude dostupné pouze
pro PS3 a XBOX 360. Robert namluvil hlavní postavu hry,
Gabriela.

Trailer ke hře na Youtube

A ještě jednu zajímavost ze života Roberta Carlyleho.
Během Comic-Conu hovořil o své herecké kariéře. Dozvíte
se nejednu zajímavou věc, hovoří o svých začátcích a jeho
prvních velkých rolích. My jsme vám tento rozhovor
samozřejmě přeložili a je k přečtení na webu.

Odkaz na rozhovor
A nyní něco pro modeláře: Joseph Mallozzi na svém blogu
zveřejnil zajímavé fotografie zmenšeného modelu Destiny. Jde o
přesnou kopii lodi se všemi podrobnými detaily. Tento model byl
zasklen a poslán do kanceláře Brada Wrighta. Obrázky naleznete
v naší galerii.
Obrázek 1 // Obrázek 2 // Obrázek 3

Ukázka
Pozemské lodě

Historie Prométhea
X-303 byl postaven v podzemním hangáru, v zařízení označovaném jako oblast 37-92/NV, v rámci projektu s názvem
„Prométheus“. Hodně práce na něm byla zadána civilní společnosti, aniž by odhalili skutečnou povahu projektu. Jeho vývoj
byl tak velký podnik, že udržet ho v utajení se ukázalo být nemožné a došlo k úniku informací k reportérce Julii Donovanové,
ke které se doneslo o cizím kovu triniu a že v Nevadě probíhá nějaký 2 roky starý projekt fúzního reaktoru. Ve snaze co
nejvíce omezit potencionální škody na odhalení projektu, prezident USA souhlasil, povolit Donovanové, jejímu producentovi
a filmovému štábu zdokumentovat X-303, přičemž jako zástěrka byla, že použité technologie byly ve skutečnosti zachráněny
z UFO, které havarovalo v blízkosti Fairbanks na Aljašce v roce 1978. Během dokumentování byla ovšem loď převzata
filmovým štábem, což byli vlastně odpadlí agenti NID, pracující na příkaz plukovníka Franka Simmonse, kterého chtěli
osvobodit společně s Adrianem Conradem, ve kterém byl Goa‘uld. Agentům se úspěšně podařilo loď ukrást a vzít ji do
hyperprostoru před tím, než byli přemoženi SG-1. V té době nebyla ještě vnitřní konstrukce zcela dokončena, nebyl funkční
radarový systém, ale i tak se ukázalo, že loď fungovala ve vesmíru dobře. Ovšem hyperpohon, který byl nakonfigurovaný pro
Simmonse Goa’uldem Adrianem Conradem, selhal a loď dopravil na neznámé místo (SG-1 6x11 – Prométheus).
Výše popsané události byly právě důsledek první mise X-303. Asgardé našli X-303 a vzali ho do své domovské galaxie
v naději, že by mohl být použit, aby s ním SG-1 chytila do pasti Replikátory uvnitř časového dilatačního pole. S X-303 přistáli
na Hale, aby opravili dilatační zařízení. Replikátoři ho obrátili v opačném směru a vyvinuli se zatím do lidské podoby, ale misi
se jim podaří nakonec splnit a uniknout s X-303 z Haly před spuštěním dilatačního zařízení. Bylo to vůbec poprvé, co loď
přistála na cizí planetě a dokonce v cizí galaxii. Během této mise také Asgardé upravili lodní štíty a motory na jejich
maximální potenciál, který mohla daná technologie a použité součásti poskytnout a opravili poruchu v hyperpohonu lodi
(SG-1 6x12 – Nepřirozený výběr).
Po úspěšném ukončení této mise, Asgardé nainstalovali na loď asgardské štíty, jako projev vděčnosti za jejich záchranu.
Chtěli nainstalovat i asgardské zbraně, ale z nějakého neznámého důvodu to pravděpodobně odmítli, protože nebyli nikdy
vidět (SG-1 6x17 – Prozrazené tajemství).
Nakonec X-303 vstoupil do aktivní služby a dostal označení BC-303 Prométheus a velel mu plukovník William Ronson. Toto
pojmenování navrhla Carterová, ale O’Neill ho odmítal, chtěl radši Enterprise, ale to se samozřejmě neujalo.
V této funkci sloužil jako vlajková loď flotily Tau’riů pod záštitou Úřadu Homeworld Security a získal další upgrady od
Asgardů. I když plány byly udělány tak, aby Tau’riové vybudovali celou flotilu lodí BC-303, zavedením nové třídy bitevních
lodí 304 Daedalus způsobilo, že byla již zastaralá, takže Prométheus byla jediná loď této třídy (SG-1 7x07 – Nepřátelský důl,
8x19 – Moebius).

TOTO BYLA POUZE UKÁZKA TOHO, CO VÁS ČEKÁ NĚKDY BĚHEM
PRVNÍ POLOVINY ZÁŘÍ. TEDY ČÁST DATÁBZE POZEMSKÝCH TECHNOLOGIÍ.

UPOZORŇUJEME, ŽE SE NEJDNÁ O FINÁLNÍ VERZI A TEXT MŮŽE BÝT JEŠTĚ UPRAVEN.

Speciál – Zbraně
Palné zbraně
Nedávno se nás jeden fanoušek na Facebooku ptal na jednu zbraň
ze Stargate Universe. Došli jsme k závěru, že by bylo fajn, trochu se
rozepsat o pozemských palných zbraních a v našem magazínu vám
přinášíme speciál, který se jim věnuje. Všichni si jistě pamatujeme
záběry ze Stargate SG-1 (Hvězdná brána), kde plukovník Jack
O’Neill, pálí ze své P90 na nepřátelské Jaffy nebo Goa’uldy.

FN P90
Automatická palná zbraň P90 belgické výroby se postupem času stala základní zbraní SG týmů. Se svým rozsáhlým
zásobníkem na 50 nábojů ráže 5.7 x 28mm a efektivním dostřelem až 200 metrů jde o velmi účinnou obranou
zbraň. Fabrique Nationale de Herstal ji vyvinuli na základě požadavku NATO. Zbraň je uzpůsobena na boj na blízko
a ve městech. Využívá náboje proniknutelné neprůstřelnou vestou. Do aktivní služby se dostala v roce 1994, o šest
let dříve, než bylo plánováno. P90 můžete vybavit doplňky jako například tlumičem, laserovým mířičem,
noktovizorem, svítilnou či záchytkou na prázdné nábojnice. FN P90 patří mezi osobní obranné zbraně, nikoli mezi
samopaly. Používá totiž zkrácený puškový náboj.

Kadence 900 ran za minutu a úsťová rychlost 716 metrů za sekundu jen potvrzují, že opravdu jde o rychlopalnou
zbraň. Hmotnost kolem 2,5kg bez munice, 3kg s ní. Hledí má dvojité plus kolimátor. Netypický tvar může někoho
zmást, ovšem je to kvůli uzpůsobení pro držení jak leváka, tak praváka. Navíc má naprosto unikátní podávání
nábojů, ty se z plastového zásobníku do komory při podávání otáčejí o 90°. Výhodou atypického tvaru je to, že tělo
zbraně se nachází během střelby u těla střelce, takže nehrozí, že by hlaveň zarazila o překážku. V okruhu 200
metrů prorazí jakkýkoli druh neprůstřelné vesty. Náboje jsou potažené teflonem.
Zbraň se drží oběma rukama, jedna jde na spoušť a druhá do otvoru určeného ke stabilizaci celé zbraně. Prázdné
nábojnice vypadávají zespodu. Další nespornou výhodou je snadná rozložitelnost, čímž se velmi usnadňuje údržba
a případná výměna poškozených částí. Zbraň používají speciální jednotky.

Speciál – Zbraně
MP5
Německý samopal firmy Heckler & Koch MP5 byl vyvinut v šedesátých letech a patří k nejpoužívanějším
samopalům dnešní doby. Mají ho prakticky všechny speciální jednotky na světě, včetně českých a slovenských
jednotek. Zbraň těží hlavně ze své kompaktnosti, přesnosti a spolehlivosti. Zaměřování u klasické verze probíhá
skrz nastavitelné dioptrické hledí. Využívá náboje Luger 9 milimetrů, ale existuje i varianta s 10 milimetrovými
náboji. MP5 je klasickým samopalem, který je používaný všude až na východní země, které mají zbraně
konstrukčně vycházející z AK47.

Zbraň je vybavená pevnou, sklopnou nebo vysouvací pažbou. Používá závěr uzamčený uzamykacími válečky, který
je však náročný na výrobu a tím pádem i vysokou cenu zbraně. Zásobník má mírně prohnutý tvar s kapacitou 15
nebo 30 nábojů. Selektor režimů střelby je v dosahu palce střílející ruky a má volby: zajištěno, jednotlivé výstřely,
tříranné dávky, plně automatická střelba. Hmotnost zbraně má něco málo přes 2,5kg, kadence 800 ran za minutu a
úsťovou rychlost 400 metrů za sekundu.
V SGC se používá verze MP5 A3. Tato verze má teleskopickou ramenní opěrku, selektor umožňující plně
automatickou palbu nebo jednotlivé výstřely. Tuto zbraň využívaly SG týmy dokud nepřešly na P90, ovšem některé
jednotky, zvláště pak speciální bojové, si tuto zbraň ponechaly. Verze A3 dodávaná do SGC má navíc optický
zaměřovač, svítilnu pod hlavní a speciální zásobník, který byl složen ze dvou klasických 30 nábojových zásobníků.
Když se jeden zásobník vystřílel, druhý se posunul a otočil. Nebylo nutné přebíjet a ušetřil se tak drahocenný čas.

Colt M4A1 Carbine
M4 je americká útočná puška firmy Colt vycházející ze starších pušek řady AR-15, které se proslavily spíše pod
armádním označením M16. Základní typ této zbraně je M4A1 a od M16 se liší jen teleskopickou pažbou a kratším
předpažbím. Je to standardní zbraň americké armády a objevuje se i mezi mnoha dalšími ozbrojenými jednotkami.
V České republice speciální jednotky používají tuto pušku také, ovšem ve verzi M4A3.

Speciál – Zbraně
Plně nabitá karabina váží něco málo přes tři kilogramy. Kadence je mezi 700 až 950 ran za minutu s úsťovou
rychlostí 884 m/s. Náboje používá 5.56 x 45 milimetrů dle standardů NATO se zásobníkem s kapacitou na 30
nábojů.
Zbraň je bohatá na příslušenství, které se dodává v balíčcích SOPmod. Pušku lze vylepšit o granátomet M203,
tlumič, laser, systémy nočního vidění, různé druhy optik (hlavně ACOG) a kolimátory (Aimpoint). Prázdné
nábojnice se vyhazují napravo, stejně jako táhlo závěru. Zbraň je průkopníkem částečné plastové konstrukce, což
je pažba, pažbička a předpažbí. V SGC ji používají bezpečnostní jednotky uvnitř komplexu.

M249 SAW
M249 SAW je lehký kulomet belgické výroby od FN Herstal s názvem FN Minimi. Zbraň je klasifikována jako LSW –
Lehká podpůrná zbraň a poprvé byla představena v roce 1974. O osm let později ji začala používat americká
armáda pod svým označením M249 SAW – Squad Automatic Weapon. Každé pěší družstvo má ve své výbavě
aspoň jednu tuto zbraň. Munici lze dodávat třemi způsoby: pásy s náboji, standardní zásobník s 30 náboji do M16
nebo krabicovitý zásobník s 200 náboji.

Kulomet je opatřen sklopnou dvojnožkou. Dioptrické hledí lze nastavit v rozpětí 300 až 1000 metrů. Použít lze i
optická mířidla či noktovizor. Zbraň se ve zmenšené verzi používá ve vrtulnících. Váží skoro 10 kilogramů a používá
náboje NATO 5.56 s kadencí až tisíc ran za minutu. Maximální dostřel činí 1200 metrů.

Beretta M9
Beretta 92 je italská poloautomatická pistole používaná jako standardní pistole americké armády. Pro uvedení do
služby musely být provedeny změny a výsledná specifikace je známá jako 92F. V armádě dostala název Beretta M9.
Pistole se proslavily hlavně kvalitou své výroby. Mají dvojčinnou spoušť a velkokapacitní zásobník až na 15 nábojů.
Armádní verze má navíc chromované součásti.

Plně nabitá pistole váží 1,1 kg. Náboje má ráže 9x19 milimetrů Parabellum. Úsťová rychlost činí 354 m/s
s efektivním dostřelem padesát metrů.

Speciál – Zbraně
G36
Útočná puška G36 známé německé firmy Heckler & Koch byla navržena v roce 1990 a do výzbroje německé
armády byla zařazena o pět let později. Dnes je používána mnoha armádami, hlavně speciálními jednotkami, a
policejními sbory v Evropě nebo Americe. Používá se několik variant základních verzí, ovšem dá se přizpůsobit o
různou optiku, kolimátory, lasery, svítilny a lze použít dokonce i bajonet a granátomet.

G36 má tělo z polymerů zpevněných ocelovými pláty se sklopnou pažbou. Zásobník je z průhledného plastu a lze
tak kontrolovat počet nábojů. Optiku má zabudovanou s přiblížením 1,5x a 3x. Efektivní dostřel od 200 do 600
metrů. Závisí na nastavení optiky. Celá zbraň váží přes 3,5 kilogramů, kadence 750 ran za minutu s náboji ráže 5.56
x 45 milimetrů dle standardů NATO. Klasický zásobník obsahuje 30 nábojů, ale existuje i dvojitý bubnový zásobník
se 100 náboji. Úsťová rychlost je 920 metrů za sekundu.
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