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Grammy Awards 2016
Letos se stejně jako každý rok rozdávaly
ceny Grammy. Cena Grammy je ocenění
za výjimečné úspěchy v hudebním
průmyslu udělovaná Národní akademií
hudebního umění a věd ve Spojených
státech.
Patří mezi nejvýznamnější
hudební ocenění nejen proto, že ocenění se
uděluje více než 55 let, ale také kvůli
skutečnosti, že v současnosti se rozdává ve
sto kategoriích napříč hudebními žánry.

Nahrávku roku získal Mark Ronson s jeho
písní Uptown Funk, kterou nazpíval
zpěvák Bruno Mars. Měli ale silnou
konkurenci, například Blank Space od
Taylor Swift nebo Can't Feel My Face od
zpěváka The Weekend, kteří byli
nominováni též.
Objev roku získala zpěvačka Meghan
Trainor, která se proslavila písničkou All
About That Bass nebo Dear Future
Husband.

Výběr z vítězů

Cena se předává v podobě zlatého
gramofonu na černé podkladové desce.
Vyrábí se ručně v Coloradu.

Album roku

Tvůrci cen Grammy se rozhodli, že budou
oceňovat umělce v různých odvětvích
umění. Pro filmovou kategorii se předávají
známé ceny Oscar a Emmy, pro hudební
jsou právě Grammy.

Nahrávka

Dá se říct, že zpěvačka Taylor Swift byla
na letošních Grammy úspěšná. Její deska
1989 se stala albem roku, uspěla v žánrové
kategorii popových alb. Taky si připsala
cenu za nejlepší videoklip k písni Bad
Blood, o kterou se podělila společně
s raperem Kendrickem Lamarem, který
jich, včetně této cen,y získal celkem pět.

Ed Sheeran, Thinking Out Loud

Taylor Swift, 1989

Mark Ronson a Bruno Mars, Uptown Funk

Píseň

Videoklip
Taylor Swift a Kendrick Lamar, Bad Blood

Objev
Meghan Trainor
Nejlepší rocková píseň
Alabama Shakes, Don't Wanna Die
Nejlepší rockové album
Muse, Drones

(Karolína Theimerová, 8. ročník)

cena Grammy

Simpsonovi

Marťan

17. 12. 1989 byl odvysílán v USA první díl

Marťan je dobrodružný sci-fi film o

seriálu Simpsonovi. Během 25ti let se stal

astronautovi, který se jmenuje Mark

světoznámým. “Otec“ této žluté rodinky

Watney. Během mise na Mars málem

Matt Groening pojmenoval hrdiny po

zahynul

členech své rodiny, Homer Groening byl

posádky opustil planetu v domnění, že je

jeho otec.

mrtvý. Ale Watney přežil a tak se sám

Hlavní tváří celého seriálu je právě Homer
a jeho rodina. Homer je na první pohled
nemotorný a nešikovný, ale celý tento fakt
vám může vyvrátit skutečnost, že když o
něco jde, dokáže se tomu postavit a řešit

v prašné bouři. Zbytek jeho

ocitne na cizí planetě. Má u sebe jen malé
zásoby, tak musí využít svůj důvtip a
technické znalosti k tomu, aby nejen přežil,
ale také aby dokázal vyslat signál zpět na
Zemi, že přežil.

všemožné problémy. Navíc ne každému se

Větší část příběhu se odehrává na Marsu.

podaří, aby byl horolezcem, námořníkem,

Další část filmu se odehrává na Zemi, kde

kosmonautem,

se všichni snaží Watneymu pomoci, a to i

operním

pěvcem,

vynálezcem, bodyguardem nebo panem
Pluhařem. Také nadevše miluje svojí
manželku Marge a svoje tři děti, i když
Bart ho někdy trochu štve.
Simpsonovi mají i domácí mazlíčky. Mají
psa Spasitele a kočku Sněhulku II., která
však nešťastně zahynula v díle Já, robot,
tak si Lisa našla další kočku Sněhulku III.,
která se jí utopila v akváriu, i čtvrtá Lisina

včetně vracející se posádky.
Dá se i říct, že pro záchranu astronauta se
spojí celá Země
Přežívání na Marsu není jednoduché, ale
díky nápadům hlavního hrdiny to vypadá,
že všechno bude v pořádku. Dokonce
založí malou farmu a tím oficiálně
kolonizuje Mars.

kočka Coltrane zemřela. Svoji pátou kočku

V okamžiku, kdy se mu podaří vyslat

pojmenovala znovu Sněhulka II. A ta jí

signál na Zemi, začne miliony kilometrů

zůstala. Ale to jsou jen mazlíčci, kteří jim

daleko NASA a vědci z celého světa

opravdu zůstali. Jednou měli krom kočky a

neúnavně

psa dokonce i slona.

zapomenutého astronauta zpět na Zem.

(Karolína Theimerová, 8. ročník)

pracovat,

Ale podaří se jim to?

aby

dostali

FILMOVÉ NOVINKY
Jistě víte, že filmy na celém světě zabavují
miliony lidí a každý rok (od roku 1929) se
v Americe předávají prestižní ceny
hercům, herečkám, režisérům atd. My se
v tomhle článku podíváme na
nejočekávanější filmy roku 2016 a něco
málo si o nich povíme (většina filmů bude
uvedena v originále, protože ještě nemá
český překlad).
The Divergent Series: Allegiant
Hrají: S. Woodley, A. Elgort, T. James
Premiéra: 18.března 2016
Tenhle film je již třetím dílem trilogie
Divergence od spisovatelky jménem
Veronica Roth a předposledním filmem
z této série. Dlouho se mluvilo jen o třech
filmech, ale režiséři se nakonec rozhodli,
že poslední film rozdělí na dvě části. Na tu
si budou fanoušci muset počkat až do 24.
března 2017.
Batman V Superman: Dawn Of Justice
Hrají: H. Cavill, B. Affleck, A. Adams
Premiéra: 25.března 2016
Tento film je z dílen společnosti DC, která
od roku 1934 vytvářela komiksy a spolu se
společností MARVEL je jedním
z nejvýznamnějších výrobců komiksů
vůbec. V tomhle filmu se můžeme těšit na
válku mezi Batmanem a Supermanem.
Kdo asi zvítězí?
The Huntsman: Winter’s War
Hrají: Ch. Hemsworth, J. Chastain
Premiéra: 22. dubna 2016
Tenhle film je zároveň *prequel k filmu
Snow White And The Huntsman z roku
2012, ve kterém si zahrála Kristen Stewart
známá především rolí Belly Swanové
v sérii Stmívání (*děj prequelu se vždy
odehrává před původním flmem).

Captain America: Civil War
Hrají: Ch. Evans, R. Downey Jr.
Premiéra: 6.května 2016
Již třetí film o tomto hrdinovi vytvořeném
společností MARVEL a zároveň první
film, ve kterém se objeví s celým svým
týmem Avengers.
X-Men: Apocalypse
Hrají: J. Lawrence, M. Fassbender
Premiéra: 27.května 2016
Druhý film od MARVELu, který vyjde
tenhle rok. Odehrává se po událostech
filmu X-Men: Days Of Future Past a je
devátým filmem ze série X-Men.
Alice Through The Looking Glass
Hrají: J. Depp, M. Wasikowska
Premiéra: 27.května 2016
Pokračování k filmu Alice In The
Wonderland z roku 2010 od režiséra T.
Burtona, kdy se Alenka znovu vrátí do
Říše Divů, aby se vrátila v čase a
zachránila svoje přátele.
The Conjuring 2: The Endfield Experiment
Hrají: P. Wilson, V. Farmiga
Premiéra: 10.června 2016
Volně navazující pokračování k filmu The
Conjuring z roku 2013. Oba filmy jsou
založeny na skutečných případech Eda A
Lorraine Warrenových, kteří byly v
70.letech jedni z nejlepších vyšetřovatelů
paranormálních jevů.
Fantastic Beasts And Where To Find Them
Hrají: E. Redmayne, K. Waterston
Premiéra: 18.listopadu 2016
Příběh se odehrává před událostmi
z Harryho Pottera a pojednává o mladém
magizoologovi, který napsal knihu, jež se
v Bradavicích používala jako učebnice.
(David Lang, 8. ročník)

Nejlepší herec ve vedlejší roli
Nominace – Christian Bale, Tom
Hardy, Mark Ruffalo, Sylvester
Stallone, Mark Rylance
Vítěz – Mark Rylance
Vítěz roku 2015 – J.K. Simmons

Nejlepší herečka ve vedlejší
roli
Už jsme trochu nakousli předávání cen
za filmy a různých věcí okolo toho. A
proto se teď podíváme na výsledky
Oscarů (88th The Oscars), kteří se
konali 28.února 2016 v Dolby Theatre
v USA.

Nejlepší film
Nominace – The Revenant, The
Martian, Room, Spotlight, Brooklyn,
Mad Max: Fury Road, The Big Short,
Bridge Of Spies
Vítěz – Spotlight
Vítěz roku 2015 – Birdman

Nejlepší herec v hlavní roli
Nominace – Michael Fassbender, Eddie
Redmayne, Matt Damon, Leonadro
DiCaprio, Bryan Cranston
Vítěz – Leonardo DiCaprio
Vítěz roku 2015 – Eddie Redmayne

Nejlepší herečka v hlavní roli
Nominace – Cate Blanchett, Brie
Larson, Jennifer Lawrence, Saoirse
Ronan, Charlotte Rampling
Vítěz – Brie Larson
Vítěz roku 2015 – Julianne Moore
(David Lang, 8. ročník)

Nominace – Jennifer Jason Leigh,
Rooney Mara, Rachel McAdams,
Alicia Vikander, Kate Winslet
Vítěz – Alicia Vikander
Vítěz roku 2015 – Patricia Arquette

VTIPY
"Tati, jaká je nejvyšší hora na světě?"
ptá se malá Monička.
"Nevím," odpoví tatínek.
"A tati, kdo je prezidentem USA?"
"Nevím."
"A tati, který stát je největší?"
"Nevím."
"Tati, a nevadí ti, že se tě pořád na něco
ptám?"
"Jen se ptej, Moničko, jinak se nic
nedozvíš."
Stojí dvě blondýny u výtahu. Jedna má
ruce plné tašek s nákupem. Řekne proto té
druhé: "Prosím tě, zavolej výtah."
Druhá blondýna zavolá: "Výtahůůů."
Letí dva balónky po poušti a ten jeden říká:
"Pozor, kaktusssssssss." "Kde ho
vidíššššššššš?"
Blondýna se rozhodne zabít papouška.
Vyleze na skálu a hodí ho dolů.
Jede autem parta blondýnek na nákupy.
Zaparkují před obchodem a jdou
nakupovat. Za tři hodiny se vrátí k autu a
řidička říká: "Sakra, já jsem zapomněla
uvnitř na sedadle klíčky. Co budeme
dělat?"
Žádnou z nich nic nenapadá, tak do auta
buší a mlátí. Po nějaké chvíli začne pršet a
jedna z nich říká: "Panebože, já jsem
zapomněla zavřít zadní okýnko."
Jdou manželé do čínské restaurace.
Manželka se ptá číšníka: "Co nám můžete
nabídnout k jídlu?"
Číšník odpoví: "Máme psí steaky, kočičí
nohy..."
Manželka odpoví: "Ježkovy oči."
Číšník odpoví: "Dobrá volba."
(David Lang, 8. ročník)

„Slečno, právě telefonovala jedna vaše
přítelkyně, že jste nemocná," říká zmateně
šéf. „To je ale...! Vždyť měla volat až
zítra!"
Eskymák se ptá svoji eskymačky: "Čím jsi
zabila toho medvěda, který leží před iglú?"
"Tím bumerangem, co jsi měl v posteli."
Manžel odpovídá: "Ještě mi sáhneš na
ponožky a zlomím ti deku!"
Přijde ježek za hadem a povídá: "Hade,
sorry, že jsem se ti posmíval, že nemáš
nohy.
Had: "No jasně, to ti tak věřím."
Ježek: "Ne, opravdu se ti omlouvám."
Had: "No tak dobře."
Ježek: "Tak ruku na to."
Jedou 2 chlapi na mopedu, jeden je slepý a
druhý beznohý. V lese jim moped chcípne
a beznohý říká: "Já bych do toho kopl," a
slepý říká: "Do ničeho nekopej, já se na to
podívám."
Blondýna na křižovatce nabourá do chlapa
a ten nadává:
"Ty krávo, dělala sis vůbec někdy
řidičák!!??"
Blondýna na to:
"Určitě víckrát než ty, debile!"

