24 HODIN S...

S režisérem Ondřejem Kepkou

Sporťák i režisér
v jednom balení
8:30

Tvář má Ondřej zarostlou
několikadenním strništěm,
ale i tak se musí pečlivě upravovat.

Režisér Ondřej Kepka (43) se v noci
vrátil z italských
hor. Ráno už ho čekal pracovní frmol
a příprava na Ceny
Thálie. Zítra bude
režírovat přímý přenos z Národního
divadla. Hana Pokorná

10:00

Pečlivě se dolaďuje scénář
na Thálie. Všechno musí být
v ten den perfektní. Je to živý přenos a nikdy nevíte, co se může stát.

INZERCE

Kvalitní německé nádrže
na vodu, jímky, septiky a ČOV

!

• doprava za 500 Kč po celé ČR
• nejlevnější na trhu
• záruka 20 let, životnost neomezena
• usazení nevyžaduje betonáž ani betonové podloží
• velké skladové zásobyy - dodávka do 5 dnů
Neváhejte a volejte!
Ne
N
tel: 725 065 551
www.kvalitnijimky.cz
ww
info@kvalitnijimky.cz
inf

Velká jarní
výstava u
Starkla!
21. března 14. dubna 2013

Mimořádná sleva 10 %
platná na objednávky přijaté do 29. 3. 2013
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VYZNEJTE SE
vybírá JAN KÁBRT, váš
průvodce volným časem

r
í

CO
C
OS
SII PUS
PUSTIT
STIT NA DVD
ZPÁTKY VE HŘE

16:10

Přípravy na udílení
divadelních Cen
Thálie se blíží. Ondřej byl v České
televizi na schůzce a zároveň pracoval
ve střižně. Práce režiséra je nekonečná.

Všechna čest, co dokáže Clint Eastwood
ve svých dvaaosmdesáti letech zahrát.
Teď táhne příběh o baseballovém trenérovi
Gusovi, jehož dny v klubu jsou, alespoň
podle vedení, sečteny. Jeho dcera je však
proti.

12:20

V kině MAT se
odehrávala premiéra dokumentu o experimentální hře
5 pravidel, kterému dělal Ondřej dramaturgii. Pomohl režisérovi Vavřinci
Menšlovi dát filmu správnou formu
a říká, že půjde o silnou a šokující věc.

KAM NA KONCERT
HORKÝŽE SLÍŽE

Slušný večírek můžete strávit s nitranskou kapelou, která nyní na turné
slaví svoje dvacetiny. Kromě řízného
a zábavného punkrocku slibuje zážitek
i nápaditá scéna ve stylu palubní desky
automobilu. Termíny koncertů najdete
na www.horkyzeslize.sk

NA CO JÍT ZDARMA
WE WILL ROCK YOU

Foto Alexandr Malachovský, Martin Pekárek

Jeden z největších muzikálových hitů
posledních let můžeme konečně vidět
i u nás. Show založená na hitech
kapely Queen (zazní jich 24) se představí od 26. do 28. dubna v O2 areně.
Vstupenky stojí od 990 do 1490 Kč, ale...

Pozor! Chcete jít na muzikál
We Will Rock You zadarmo?

MŮŽETE!

10 čtenářů vyhraje
dva volné lístky!
Soutěžní otázka:
Jmenoval se zpěvák kapely
Queen Kurt Cobain? ANO/NE

17:30

Ondřej je i vášnivým
fotografem, tak
často vyráží do přírody a parků, kde
se může porozhlédnout objektivem.
Zároveň se tak udržuje ve formě.
Dokáže se s okem přilepeným na foťák
procházet i několik hodin.
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A tuhle MMS s přítelkyní
Alenou nám Ondřej
poslal jako bonus.

WWmezeraODPOVĚĎ(ano/ne)mezeraJMÉNO
mezeraPŘÍJMENÍmezeraADRESAmezeraPSČ
na číslo 907 99 10.
Vzor: WW ANO JAN NOVAK SMICHOVSKA 1
PRAHA 150 00
Cena 1 SMS je 10 Kč vč. DPH. Provozuje Ringier Axel Springer CZ, a. s.
Infolinka: 245 001 115, po–pá: 9–16 hod.
www.platmobilem.cz
Seznam výherců zveřejníme
v Blesk tv MAGAZÍNU číslo 15,
dříve všechny kontaktujeme telefonicky.
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