Martin Holec alias Marek Barna z Ordinace v růžové zahradě:

Foto: Nova (2)

Na holky teď
nemám čas!
Přesně za týden mu bude 15 let, a už ho znají miliony lidí po celém Česku.
Díky roli Marka Barny v seriálu Ordinace v růžové zahradě je z Martina Holce (14) mladá herecká hvězda. Jaký je vlastně seriálový syn Pavly Barnové
alias Báry Munzarové (37) ve skutečnosti? 
Luboš PROCHÁZKA
Martine, bude ti brzy 15 let. Těšíš se, že budeš mít občanku?
„Ano, 11. června mi bude patnáct. Nevýhodou je, že budu mít dražší jízdné!
(směje se) Jinak se ale těším, hlavně na
velkou oslavu, kam jsou pozváni i moji
kolegové z Ordinace.“
Dovolují ti rodiče už teď být
dlouho venku, nebo tě drží zkrátka?
„Když chci být někde déle, tak musím
rodiče hodně přemlouvat. Hodně se o mě
bojí, ale po rozsáhlém vysvětlování to většinou vyjde...“
Jsi v období prvních vážných lásek, máš už nějakou slečnu? A ovlivnila zájem dívek tvoje role v Ordinaci?
„Pár slečen na obzoru je, ale zatím na
ně nemám tolik času! Přichází mi spousta krásných dopisů a mailů od fanynek.
I pozvánka na rande se sem tam objeví.“
Tvou mámu hraje Bára Munzarová. Srovnáváš ji někdy se svou maminkou?
„Mám pocit, že moje seriálová máma

mi hodně věcí dovolí, oproti mé mámě,
která by některé situace neskousla!“
A co tatínek? Je v něčem podobný Milanu Bahulovi, který hraje
tvého otce v Ordinaci?
„Někdy mi přijde, že ten můj se až moc
podobá seriálovému tátovi!“
V Ordinaci tě velmi láká lezení,
je to tak i v soukromí?
„Jediné, kam rád lezu, jsou rozhledny a
výškové stavby! (směje se) Mimo herectví
také rád zpívám, moderuji a hraji na klavír.
Chodím na sólový zpěv a občas vystupuji na různých akcích. Jako každého kluka mě baví počítače, hlavně
tvorba webových stránek.“

Úterý
a čtvrtek
20.00 Nova

Jakou vlastně děláš školu?
„Studuji osmileté gymnázium.“
Blíží se prázdniny. Co tě
čeká?
„O prázdninách máme malou natáčecí pauzu, celý srpen budu na Letní
herecké škole, kam jezdím pravidelně
už 5 let a vždy se tam moc těším.“

Martin
s Milanem
Bahulem
v Ordinaci
v růžové
zahradě.

POJĎTE S AHA! DO MULTIKIN PALACE CINEMAS
Kupony platí v těchto kinech:
● SLOVANSKÝ DŮM
(Na Příkopech 22; Praha 1)
● NOVÝ SMÍCHOV (Plzeňská 8; Praha 5)
● LETŇANY (Veselská 663; Praha 9)
● PARK HOSTIVAŘ (Švehlova 32; Praha 10)
● OLYMPIA (U Dálnice 777; Brno – Modřice)
● VELKÝ ŠPALÍČEK (Mečová 2; Brno)
● AUPARK (Einsteinova ul.; Bratislava)
● POLUS (Vajnorská cesta, Bratislava)
Více informací je možné získat na internetové adrese:
www.palacecinemas.cz nebo www.palacecinemas.sk

Zdarma vstupenka: Jak ji získat?
Na titulní straně dnešního vydání magazínu Aha!TV jste našli kupon, díky němuž můžete získat ZDARMA vstupenku do multikin Palace Cinemas. Stejný
kupon můžete najít i na obalu DVD k filmu Kde je Fred?, které je právě v prodeji. Kde a jak vstupenku dostanete?    
1. Vystřihněte kupon z horního růžku titulní strany magazínu Aha!TV.
2. S kuponem přijďte do některého z uvedených multikin Palace Cinemas, kupte si jednu
nezlevněnou vstupenku a druhou dostanete zdarma! Kupon platí do středy 10. 6. 2009!
3. Pokud jste vystřihli kupon z obalu uvedeného DVD, postup je stejný. Tento kupon má
ovšem platnost dva měsíce.
4. Čím více kuponů vystřihnete, tím více vstupenek zdarma získáte. Ale vždy jako druhou
ke koupené nezlevněné.
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