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| Rozhovor |
V autě snídá
i relaxuje. Patrik
Děrgel má rád pořady
o autech i vlastní
řízení. A považuje
se za klidného,
předvidatelného řidiče.

V jednom kole

Alchymie
všechno
skloubit

Nový seriál Vikingové

Drsní dobyvatelé přicházejí
Výpravná sága potěší fanoušky historie i akce.
Těšit se můžete na vzrušující podívanou .  | Andrea Hnízdová

S

eriál Vikingové pochází z pera Michaela Hirsta, který má na svědomí
například úspěšné Tudorovce. Sága vypráví o neohrožených bojovnících, kteří podnikají výpravy po moři, aby
si podrobili nově objevené země. Hirst se
Vikingy nesnaží představit jako zabijácká
zvířata. „Vikingové pokaždé vystupují jako
ti zlí, kteří vyrazí dveře a plení jen proto, že
je to baví, takže jsem chtěl vyprávět příběh

z jejich úhlu pohledu,“ vysvětluje. Vždyť
dějiny Vikingů zapsali křesťanští mniši a ti
museli všechno patřičně zveličit,“dodává
Hirst.
Seriál je sága, která překlenuje několik
desetiletí. Hrdiny budeme sledovat na jejich tažení Evropou, pronikneme do vztahů mezi jednotlivými členy kmene a taky se
budeme pěkně bát. Zatím vznikly čtyři řady, pátá je naplánovaná na příští rok.■

Slezský patriot, oblíbený herec
Patrik Děrgel, je na roztrhání.
Točí seriál, hraje v divadle,
připravuje desku... | Regina Rothová
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Točí se pokračování Života a doby soudce A.K.

Bude soudit i vrahy

Nejvíc jste se zviditelnil v seriálu
V.I.P. vraždy, kde jste hrál se Soňou Norisovou. Vzpomínáte na něj?
Moc rád. Točili jsme celé prázdniny, byla
to velmi intenzivní práce a to mi vyhovuje.
Líp se ponořím do postavy. Zajímavý byl
scénář, poznal jsem nové lidi, pracovalo se
zase úplně jinak, než jsem byl zvyklý do té
doby. A za setkání se Soňou jsem rád.
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lík) už nesoudí rodinné a sousedské spory,
ale trestní kauzy. Jsou dramatičtější, akčnější, stejně jako linky hlavních postav,
Adama a jeho matky (Daniela Kolářová).
Doufám, že každá epizoda donutí diváky
zamyslet se a jediná miska brambůrků či
oříšků nezůstane při jejich sledování plná,“ říká scenárista Zdeněk Zapletal, který vycházel ze skutečných případů.
Robert Sedláček dodává: „Divák bude
vždy vědět, jak ke zločinu došlo, co kdo
udělal. Pak bude sledovat, jak se jasný čin
rozmělní a jak těžké bude soudcovo rozhodování.“ Pokud jde o prostředí, soudní
síň je základ, ale přibude exteriérů.
Děj se posouvá o několik let dál a vstoupí do něj nové postavy. Nejvýraznější
z nich bude soudcova osmiletá dcera, kterou hraje Daniela Byrtusová. ■

foto: Česká televize, archiv tv prima a suzuki

Tvůrců seriálu Život a doba soudce A. K. jsme se
zeptali, jaká bude jeho druhá řada. 
| Jitka Kománková
měn bude víc než dost. Režisérský
trojlístek Robert Sedláček, Bohdan Sláma a Radim Špaček doplňuje Petr Marek. Pod jejich taktovkou vzniká třináct nových dílů. „Dvojky
bývají většinou slabší než jedničky, ale věřím, že druhá řada A. K. bude patřit k výjimkám. Soudce Adam Klos (David Šveh-

Vyhrajte
vůz Suzuki S-Cross
1,4 BoosterJet 4x4 na
týden s plnou nádrží!

o to udělá s egem, takový zájem a spousta práce?
Vůbec nic, je to spíš alchymie, jak
všechny závazky skloubit. Navíc se
mi nedávno narodil syn, tak chci být i doma s rodinou. Je to nádhera! Chci být táta
a pomáhat. Užít si rodičovství.

Na čem teď pracujete?
Nejvíc mě zaměstnává divadlo, mám před
premiérou hry Pýcha a předsudek v Národním divadle. Dotočil jsem muzikál
Muzzikanti! o partě mladých kluků, kteří se snaží prosadit se svou kapelou. Točilo se v mém rodném Slezsku, takže jsem si
připomínal místa, kam jsem jezdil s mámou o prázdninách na dovolenou. Mám
roztočený televizní seriál z prostředí záchranné služby, kde hraju záchranáře.
Akční, zajímavý projekt, ale nemůžu prozradit víc, aby byli televizní diváci překvapení. Taky připravujeme s kapelou Ema
desku a možná budeme točit i videoklip.
Máte čas podívat se na televizi?
Paradoxně právě teď, s malým, máme daleko víc prostoru. Ještě hodně spí, takže

H

erec a zpěvák Patrik Děrgel jezdí
autem Suzuki Vitara S. Tohle
sportovně laděné SUV s novým
přeplňovaným motorem 1,4 BoosterJet
využívá nejčastěji při cestách za prací
a jako čerstvý tatínek pochopitelně také při
„přesunech“ své rodiny.

se s mou přítelkyní Markétkou (herečka
Markéta Frösslová, pozn. red.) můžeme
dívat a u televize relaxujeme. Nedávno
jsem shlédl několik dílů dánsko-švédského seriálu Most a byl jsem nadšený. Mám
rád i cokoli z fantasy a pořady o autech,
Top Gear a podobné. V průběhu dne máme puštěnou ČT24, abychom byli v obraze a společně se díváme na StarDance.
U toho se krásně odreagujeme!
Zmínil jste pořady o autech. Jaký
máte vztah k řízení?
Velmi pozitivní. Myslím si, že jsem klidný
řidič. Dokážu se v autě zastavit, soustředit se jen na cestu a proto tak rád řídím.
Při jízdě si odpočinu, promyslím spoustu
věcí, třeba se nasnídám (smích), poslouchám rádio... I když žijeme v Praze, jezdím
autem neustále, nevadí mi zácpy, klidně si
postojím, nevztekám se. ■

Absolutní novinkou ve flotile vozů Suzuki
je však nový S-Cross, universální crossover
s robustní maskou a velkorysým vnitřním
prostorem. Jeho výbava vás ohromí! LED
technologie, aerodynamika na vysoké
úrovni, integrované střešní nosiče,
kvalitní materiály a zpracování palubní
desky, adaptivní tempomat nebo třeba
panoramatické střešní okno jsou jen malým
výčtem vymožeností, které tohle auto má.
Více o vozech Suzuki najdete na
www.suzuki.cz.

Soutěžní otázka:
V jaké roli vám byl Patrik Děrgel
nejsympatičtější a proč právě vy nutně
potřebujete vyhrát vůz Suzuki S-Cross 1,4
BoosterJet 4x4 na týden?
Své odpovědi posílejte na e-mailovou adresu
soutez-suzuki@bauermedia.cz do xx. xx. 2016
Vyhraje ten z vás, kdo na soutěžní otázku
odpoví nejvtipněji.
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