CHILLO UT

Objev svou hvězdu

O

blíbený seriál Strážci vesmíru zná asi každý.
Teď do kin přichází ﬁlm a rozhodně si ho
nenechte ujít. Režisér Dean Israelite natočil
ﬁlm, který si oblíbí všichni milovníci sci-ﬁ a teen
bijáků. A o co že půjde? Parta pěti teenagerů se tak
nějak poﬂakuje a moc neví, co se životem. No a pak
se tahle povedená, trochu problematická partička
začne měnit na komiksové hrdiny
– je to nevysvětlitelná náhoda, nebo prostě osud?
Každopádně chtě nechtě se začnou měnit a nakonec
se zařadí mezi slavné bojovníky – strážce vesmíru. Je
jasné, že když se z ﬂákače staneš akčním hrdinou,
sranda to moc není, aspoň ne na začátku, takže se
můžete těšit na akci, srandu i zajímavé situace, které
pobaví asi každého.

PRÁVĚ
V KINECH
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Spíš ﬂákači, než co
jiného – partička
budoucích hrdinů

FILM

MĚSÍCE

Film navazuje
na slavný seriál
Strážci vesmíru
a rozhodně je
na co se těšit

Poznali byste
y
je
e
ý
v těch barevných
oblečcích – my
y ne...

Strážci vesmíru jsou
j
slavní bojovníci
j
– jej
jich nová generace
přichází
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TOP DÍVKY

Nelly si natáčení
Špuntů
bezva užila

NELLY ŘEHOŘOVÁ:
SEŠLA SE VESELÁ PARTA

zase odnesli.
Na place ses setkala se spoustou známých
herců... Kdo ti nejvíc přirostl k srdci?
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TEGMINE
Máš ráda napětí? Tak to si rozhodně přečti
tenhle příběh! V nové knize od Soni Sirotkové
ožívají mnohé šumavské legendy a realita si
pohrává s nadpřirozenem. Hlavní hrdinkou je
středoškolačka Vroni – nepamatuje si své
jméno, odkud přišla, ani co se jí stalo. Nikdo ji
nehledá. Po roce v léčebně se dostává do
vesničky Lenory, kde se odehraje smršť
tragických událostí a do života jí vstoupí
tajuplný Ben...

T POZOR, SOUTĚŽ!
I Vyhraj knihu Tegmine!
otázka: Ve kterých českých horách se odehrává děj této knihy?
P Soutěžní
A) v Krkonoších
B) na Šumavě
C) v Beskydech
Správnou odpověď pak pošli SMS zprávou na
tel. číslo 87652, ve tvaru: TD (mezera) 5
(mezera) SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ

Cena SMS dle ceníku mobilního operátora,
max. 13 Kč. Technicky zajišťuje ATS Praha.
Infolinka 296 363 199 ve všední dny 8:00–17:00.
Vyhrává každá 10. sms do počtu cen.

Všichni
byli moc fajn, ale největší
legrace byla s Hynkem Čermákem a Pavlem Liškou. Nejen, že to jsou skvělí herci, ale taky jsou
hodně vtipní, kamarádští, poradí, pomohou, podpoří a starali se o nás jako o vlastní.
Patříš i v soukromí mezi „vodáky“, kteří sjíždějí řeky? Vyrazila jsi někdy „na vodu“?
Ano, na vodu jezdím a zažívala jsem podobné situace, které jsme točili. Dokonce jsem takhle bez
maminky, jen s tatínkem také jezdila, akorát, že
bylo víc tatínků, třeba i 15 a 40 dětí. Moc ráda
na to vzpomínám.

Připravila: Tery. Foto: Freeman Entertainment ,,O2,
O2, Aneta Kupcová, Lucie Robinson, Kateřina Nováková, Bioscop (Alžběta Orten, Vojtěch Resler)

I Do kin míří bezva komedie, která nás navnadí
na přicházející léto! 13. dubna má premiéru film
na vodě“. Je o třech dospělých bratrech,
N „Špunti
kteří se s dětmi rozhodnou vyrazit na zlatou svatsvých rodičů na kánoích. A to si piš, že při tom
T bu
bude legrace! Ta vládla i při natáčení, jak nám
prozradila herečka a bloggerka Top dívky Nelly
která si ve filmu zahrála a s Michalem
E Řehořová,
Hrůzou také ke snímku nazpívala titulní písničku...
nám nějakou „veselou historku“
R Práskneš
z natáčení „Špuntů“?
bylo veselé celé natáčení. Sešla se tam
V Ono
veselá parta dětí, a tak jsme si to hodně užívali.
O pauzách jsme dospělým hercům a lidem ze štánedali moc klidu. Třeba jsme jim dělali výborný
I bu
catering, dochucovali jim různě jídla a pití a oni se
divili, co je to za speciality, které se nedají jíst
E pak
a pít. Vtipné bylo i jak si užila nejmladší 6letá Karolínka natáčení v noci a vlastně o tom ani neví. Celé
totiž prospala, a tak ji jen vždycky přeW natáčení
nesli spící na plac, tam se scéna natočila, a pak ji

Prozradíš, co nového teď chystáš?
Dlouho jsem nevydala novou písničku, tak bych ráda
vydala nový singl s klipem. Čeká mě tento rok také
hodně vystoupení na různých festivalech a akcích,
někde dokonce s kapelou a nebo orchestrem.

FRENSHIP &
EMILY WARREN

Top Ten
Co se nejvíc poslouchá
na Evropě 2? To teď už
budeš vědět každý měsíc
jako první!
ALESSIA
CARA

1 Alessia Cara
David Guetta & Cedric
2 Gervais & Chris Willis
3 Frenship & Emily Warren
4 James Arthur
5 Kungs & Ephemerals
6 LP
7 Martin Solveig & Tkay Maidza
8 Rag‘n‘bone Man
9 Shawn Mendes
10 The Chainsmokers & Phoebe Ryan
Scars To Your Beautiful

Would I Lie To You
Capsize

Say You Won‘t Let Go

TIP NA AKCI
O2 AUDIOKNIHA ROKU

I Feel So Bad

Také jsi propadla kouzlu audioknížek?
Můžeš si je jednoduše stáhnout do mobilu
a poslouchat je třeba cestou do školy,
na prázdniny nebo před spaním. Vybrat si
lze z nepřeberného množství – a je jen
na tobě, jestli sáhneš po knize pro
teenagery, povinné literatuře nebo třeba
výuce angličtiny. A která audiokniha byla v roce 2016 nejlepší? Letos se
o cenu „O2 Audiokniha roku“ utká 77 titulů od 18 vydavatelů. V kategorii
„Cena posluchačů“ můžeš od začátku dubna hlasovat i ty! Vítězové
budou vyhlášeni na veletrhu Svět Knihy 12. 5. 2017. Více se dozvíš na
www.o2.cz/osobni/audiokniharoku.

POZOR, SOUTĚŽ!
P

Lost On You
Do It Right
Human
Mercy

JAMES
ARTHUR

All We Know

Ch
Chceš
si také vyzkoušet audioknížky? Pro 3 z vás
máme voucher v hodnotě 500 korun, za který si
má
můžeš nakoupit audioknihy na
www.o2active.cz/audioknihy. Soutěžní otázka: Kolik
titulů letos soutěží o cenu „O2 Audiokniha roku“?
B) 66
C) 77
A) 55
Správnou odpověď pak pošli SMS zprávou na
tel. číslo 87652, ve tvaru: TD (mezera) 6
(mezera) SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ

Cena SMS dle ceníku mobilního operátora,
max. 13 Kč. Technicky zajišťuje ATS Praha.
Infolinka 296 363 199 ve všední dny 8:00–17:00.
Vyhrává každá 10. sms do počtu cen.
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