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Legrácky Jimmyho Carra
Britský stand-up komik a jeden z nejlepších vypravěčů vtipů vůbec Jimmy Carr zavítá 6. března
2019 do pražského Kongresového centra. Komediální hrdina naší doby, jak o Carrovi napsal deník
The Guardian, přiveze vytříbenou show, pro kterou sbíral vtipy celou svou kariéru. (kul)

Karel Gott má nový vinyl

Rédl. Sonda do začátku
devadesátých let
Do období „divokých devadesátek“ zavede diváky
nový čtyřdílný krimi
thriller Rédl, inspirovaný
příběhem známého šéfa
StB, generála Alojze Lorence. První díl se na obrazovkách České televize
objeví už tuto neděli.

který kývl na klavírní recitál
v Rudolfinu,“ říká Hřebejk.

INTENZIVNÍ „DOBOVKA“

GABRIELA KOVÁŘÍKOVÁ

V pátek 16. listopadu vyjde novinkové album
Karla Gotta Ta pravá na vinylové desce. Kompletní obsah úspěšného cédéčka byl převeden do formátu gramofonové desky, která činí z titulu nový
zážitek. LP je vybaveno texty písní a aktuálními
fotografiemi Ondřeje Pýchy. Prvních pět set kusů
LP je zpěvákem vlastnoručně podepsáno. (gk)

Michael Schenker v Roxy
Kytarista Michael Schenker, zakládající člen kapely Scorpions, bude s projektem Michael Schenker Fest fanouškům blíž. Koncert se přesouvá z
Kongresového centra do v intimnějšího klubu
Roxy. Za mikrofonem se vystřídají zpěváci Gary
Barden, Graham Bonnet, Robin McAuley a Doogie
White, basa bude v rukou Chrise Glena, druhou
kytaru a klávesy bude mít pod kontrolou muzikant a producent Steve Mann a za bicí soupravu
usedne britský bubeník Ted McKenna. (hal)

H

lavním hrdinou je Roman
Rédl v podání
Ondřeje Sokola, který na
vrcholu své kariéry dostane
za úkol trestní stíhání posledního šéfa StB, generála
Ference. Z důvodu blížícího
se rozdělení republik ovšem
hrozí, že obžalovaný unikne
soudu odchodem na Slovensko. Rédl se tedy snaží udržet
generála ve vazbě co nejdéle,
aby mu v útěku zabránil. Situaci ale komplikuje případ,
do něhož se Rédl vkládá z
osobních důvodů.
„Roman Rédl je voják, bývalý výsadkář, který v době,
ve které se příběh odehrává,
pracuje jako vojenský prokurátor. Má před sebou velmi
slibně se rozvíjející kariéru,
pracuje na procesu, který ho
může vynést opravdu vyso-

ONDŘEJ SOKOL. V roli Romana Rédla. Foto: Česká televize

ko,“ představuje svou roli
Ondřej Sokol.

ZTRACENÝ VNUK
Zcela nečekaně, když se vrací
z večerního běhání, se na
ulici stává svědkem menšího
konfliktu svého souseda se
sousedkou z paneláku. Dozvídá se tak, že sousedův syn
už pár dní postrádá svého
vnuka. „Rédl se rozhodne
využít svých kontaktů na
policii, aby mu pomohli. Postupně se zjišťuje, že se tím
čirou náhodou připletl k případu, který celou jeho kariéru může ohrozit a možná i
zničit,“ uvádí Sokol.
Autorem scénáře je Miro

Šifra – Rédl je jeho diplomová práce z FAMU. „Začal jsem
na něm pracovat daleko dříve, než jsem věděl, že ho
Česká televize natočí. Díky
tomu jsem se dostal například ke spisům z významných soudních sporů té doby
se starými funkcionáři,“
uvádí Šifra. Režiséra Jana
Hřebejka na něj upozornil
jeho dlouholetý spolupracovník Petr Jarchovský.
„Oproti mým předchozím
pracím se Rédl vyznačuje
výjimečnou mírou krutosti,
prostředím, které jsem neznal, tématem, o němž jsem
moc nevěděl. Zachoval jsem
se trochu jako houslista,

Snímek na diváka „dýchne“
až dusivou atmosférou –
mnozí jistě ocení reálie roku
1992, ovšem praktiky, které
se tehdy odehrávaly, možná
až tak známé nejsou.
„Ano, je to dobový film, ale
já tu dobu velmi intenzivně
sám prožil a znám ji. A jelikož
jsem měl v době, kdy se film
odehrává, jednadvacet let,
zajímal jsem se o všechno
kolem absolutně zásadně.
Všechno, o čem se tam mluví,
jsem prožíval. Bavilo mě, že
jsem se díky práci scenáristy
podíval na některé věci s odstupem a s daleko objektivnějšími informacemi. Pár
věcí mě hodně překvapilo
a hodně zasáhlo můj pohled
na tehdejší události,“ dodává
Ondřej Sokol. Další role
ztvárnili David Novotný,
Martin Hofmann, Roman
Polák či Petra Hřebíčková.

Rédl
Krimi Jana Hřebejka
P
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Kde: ČT1
Kdy: 11. listopadu ve 20.20,
další díly vždy v neděli

Rugolo pro celou rodinu
Marka Míková patří k autorkám, které mají dar psát pro
děti, ale zároveň oslovit i jejich rodiče. Budějovická rodačka s hudebním talentem
navrch má na kontě například knihu o velrybách
Varvara nebo Pán a vrabec o
osamělém pisateli, jemuž
zpestří život ptačí společník.

znamenitého českého ilustrátora a spisovatele, který
roku 1959 za dramatických
okolností utekl z komunistického Československa a
usadil se v Itálii. Tady se stal
renomovaným umělcem,
jenž – podobně jako jiní z
těchto sfér – zápasil do konce
života se svými démony.

HOLČIČÍ SVĚT

POETICKÉ KRESBY

Teď je na pultech její čerstvá
novinka Dům v Rugolu (vydal Book Dock). Do příběhu
dvou holčiček-dvojčat prožívajících dobrodružství v tajemném domě strýčka v Itálii
promítla osobitým způsobem vlastní vzpomínky. Její
vyprávění plné detailů a postřehů z holčičího světa fantazie, do něhož se zvolna

vkrádají zatím nepoznané
stíny ze života dospělých, je
svěží četbou pro celou rodinu. S bonusem, jenž obsahuje například italská slovíčka
nebo bílé stránky, na než děti
mohou kreslit své představy.
Pro nás dospělé pak objevuje osobnost svého strýce:
Štěpána Zavřela (1932-1999),

Právě jeho ilustrace pastelových víl, mořských vln a andělů (spolu s kresbami Jindry
Čapka), s nimiž editoři na
stránkách invenčně pracovali, dávají knize poetický
ráz. V italském Rugolu je po
výtvarníkovi dodnes pojmenováno náměstí a jeho dům
slouží ilustrátorům jako ateliér. (ska)

NÁVRAT BACKSTREET BOYS
JSOU ZPĚT. Po Spice Girls
se vrací i jeden z prvních
boybandů vůbec. A to v plné sestavě. Backstreet
Boys, kteří se proslavili hity
jako Everybody, Larger
Than Life, I Want It That Way
nebo As Long as You Love
Me. Zároveň ale oznamují
na 25. ledna vydání nového
alba s názvem DNA. Do
Prahy ho pak přivezou
22. června do vysočanské
O2 areny. Dnes kapela
slavnostně představila i
nový singl „Chances“, pod
kterým jsou podepsáni
producent Ryan Tedder a
kanadský zpěvák Shawn
Mendes. (hal)
Foto: Live Nation

