
H V Ě Z D N Á A N A L Ý Z A O N D Ř E J K E P K A

Ondřej Kepka:
„Ještě jsem nedospěl."

Je jedním z nejoblíbenějších hrdinů několika generací dětí. Honzík z Arabely ale
mezitím vyrostl ve fotografa, scenáristu, herce a především režiséra.

Říká o sobě, že se moc nezměnil, prý totiž ještě nedospěl.

Charakterizujte se pěti
podstatnými jmény.
Strom, vůně, láska, tolerance,

relativita

Proč jste si vybral právě tahle?
Citem

Musíte si zvolit jiné jméno
i příjmení, jak se budete
jmenovat a proč?
Karel Nebojsa Nevím proč, opět jen

první dojem

Je sex něžný, nebo divoký
a proč?
Obojí, podle nálady a chuti

Za co z posledního měsíce
byste si zasloužil pochvalu?
Jak říkal Milan Lasica „A inú otázku

nemáte7"

Co je pro vás skutečná
odměna?
Štěstí moje a štěstí toho druhého

Kdo vás odměňuje?
Blízký člověk, příroda či Bůh

Koho musíte poslouchat
a proč?
Hlas svého svědomí a lidí, kterým

věřím a vážím si jich

Jak zněla nejlepší rada, kterou
jste kdy dostal?
Vše je relativní a hlavně se „nepos "

Když zavřete oči a ponoříte
se do snění, kde se zjevíte?
Někde na břehu čistého, teplého moře,

obklopen čerstvou zelení, dobrým

drinkem a krásnou ženou Ale tyhle

sny se mně často nezdají Bohužel

Co byste ve snech nikdy
nechtěl dělat?
Utíkat před démonem, vraždit,

umírat

Herec, režisér, scenárista a fotograf Ondřej Kepka se narodil

28. září 1969. Jeho maminkou je herečka Gabriela Vránová

a strýcem herec Jaroslav Kepka. Před kamery se poprvé

postavil už v šesti letech, televizní diváci jej milovali

hlavně jako malého Honzíka z populárního pohádkového

seriálu Arabela. Vystudoval herectví na Divadelní

fakultě AMU a hranou režii na FAMU. Odmalička pracoval

v televizi, u filmu, dabingu a v rozhlase, nyní je známý

především jako režisér, nejvíc práce má za sebou na poli

dokumentaristickém. V současnosti připravuje pro

Českou televizi pořad Zoom určený filmovým amatérům,

kde se představí jako režisér, spoluautor pořadu

a také jako moderátor. Ondřej Kepka žije s přítelkyní,

mezzosopranistkou Andreou Kalivodovou.

Jaký je rozdíl mezi zlem
a dobrem?
Jedno - bohužel - doplňuje druhé

Proč jste dobrý?
A jak víte. že jsem dobry? Jako

člověk? Jako režisér? Ať už odpovím

jakkoli, bude to vždy vypadat hloupě

Kdo je opravdu zlý?
Ten, který agresivně prosazuje

dobro

S kým byste se chtěl potkat?
S Karlem Čapkem

Na co byste se ho zeptal jako
první?
Jestli je ten dnešní svět opravdu

o tolik horši než ten předchozí

Co na vás lidi štve?
Asi moje naivita

Jaká je vaše nejranější
vzpomínka z dětství?
Jedu v kočárku pod nějakým průjez-

dem Ale nevím to přesně, podobný

záběr je i na jednom našem rodinném

filmu z mého dětství Tak nevím

Jak jste se změnil, když jste
dospěl?

Ještě jsem se nezměnil, protože jsem

nedospěl

Jak velká je vaše trpělivost?
Zatím slušně velká, ale brzy mně asi

dojdou nervy Náš kamarád lékař

Láďa Novák říká, že každý má jen ten

svůj kýbl nervů Tak nevím, možná

už dochází

Co z vás dokáže zaručeně
udělat netrpělivého?
Parta blbců

V čem jste nejsilnější?
V každé teorii A v čem jsem nej-

slabší, se mě nezeptáte?


