U MĚ DOMA

bely?
Jak bydlí Honzík z Ara

Byt pod střechou
PLNÝ VZPOMÍNEK
Vášní režiséra a herce Ondřeje Kepky
je fotografování. A u něj doma to
rozhodně nelze přehlédnout. Za fotkami přátel, rodiny a krajinek skoro
nejsou vidět stěny.
(san)
„To to ještě není, co bývalo.
Nedávno jsme malovali, takže
všechny fotky a obrazy zatím
nejsou na svém místě,“ prozradil Kepka, když nás prováděl svým půdním bytem 3+1
v pražských Vršovicích.
Žije v něm už osm let, jako
finální stanoviště ho ovšem

Jak sám režisér přiznává,
je jeden z posledních
poctivců, co si hudbu
a ﬁlmy opravdu kupují.

nevidí. „Není náš, ale
e
le
města. Mám to tu rád, al
ale
ravtřeba kuchyň je tu opravevadíí,
du maličká. Což mně nevadí,
uchařř.
nejsem žádný velký kuchař.
yv
ětAle přítelkyně Alenka by
větsvětlill
ší prostor ocenila,“ vysvětlil
představitel malého Honzíka

Zde přemýšlím
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Tady jím
Obývák a jídelna
a jjsou
sou
u Kepky spojené v je
jedno.
edno.
I když ale zrovna
a není
n
čas večeře, raději sedává
u jídelního stolu, než by
se povaloval na gauči.

Zde vařím
Fotky jsou v tomto bytě
opravdu všudypřítomné.
Portrét rodičů si Kepka pověsil
hned ke vstupním dveřím.

Režisér a jeho další zajímavý koníček
– sbírání turistických známek. Doma
už jich má okolo dvou set.
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Půdní prostory mají
své kouzlo, zrovna
pro kuchyni prý ale příliš
praktické nejsou.
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Tady spím

MOJE LÁSKA
Foto Martin Pekárek

V posteli tráví Ondřej
hodně času, proto si
také potrpí na hodně
kvalitní matrace.

Jiří Babica
Chelsie

&

Vybíravá aristokratka
Máme kočku urozenou modrou
Angličanku, takže to jméno Chelsie
se přímo nabízelo. Kromě toho jí
naše dcera ale zásadně říká Julinka,
takže musí slyšet na obojí. Chelsie je
chlupatá, milá – a kupodivu ani není
postrachem kuchyně, protože má

Na čestné místo v okně
si režisér vystavil
i krásnou ﬁlmovou cenu
za nejlepší komedii,
na kterou je velmi hrdý.

ráda jen svoje granule. I když se občas
oháním nožem, Chelsie ani žádné jiné
zvíře se mě bát nemusí, což ale nepochopila jedna paní, která, když mě
uviděla na ulici, odvolala svého pinče
se slovy: „Žoržíku, honem ke mně,
nebo si tě ten pán upeče.“
(ds)
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