
        OO  č. 2 – lom   zvažuje         
      nákup   vstupenek   

     do  Prahy  na 

          „Fast  &  Furious  Live“ 
 

Kdy:       SOBOTA   05. 01. 2019      

Od:   14:00  –  16:00 hodin    Kde  :   v  O2 aréně Praha   

     
Program   :     Kombinace neuvěřitelných kaskadérských kousků, při nichž řidiči překračují hranice možného i nemožného, speciálních efektů a 

nejmodernějších 3D projekcí činí z každého představení nezapomenutelný zážitek.  
Kaskadérské kousky, známé jak přímo z filmové série, tak i šité speciálně na míru této show. Fast & Furious Live vtáhne publikum víc 

než kdy dřív přímo do světa této divácky nejúspěšnější filmové ságy.  Turné navštíví celkem  24 měst  19 evropských států včetně České 
republiky, Rakouska, Belgie, Dánska, Finska, Francie, Německa, Itálie, Nizozemí, Norska, Portugalska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Velké 
Británie. 

Dvouhodinová, adrenalinem nabitá show plná na milimetr spočítaných kaskadérských kousků, které překonávají veškeré fyzikální 
zákony, má nakročeno k tomu stát se naprostou senzací mezi dosavadními živými halovými produkcemi. Představíme vám nejen ta 
nejoblíbenější filmová auta, ale díky nejmodernějším 3D projekčním technologiím i klíčové lokace a kultovní scény z celé filmové série, takže 
budete doslova vtaženi do fascinujícího světa Fast & Furious. 

Tisíce špičkových světových kaskadérů a řidičů se ucházely o příležitost vystupovat v této show. Po mnoha náročných konkurzech se 
podařilo vybrat skupinu profesionálů, která v rámci příprav na světové turné prošla tvrdým 4-měsíčním výcvikovým kempem. Spolu s nimi 
tvoří kompletní tým i nejlepší současní parkouristé. Výsledné mezinárodní obsazení je zárukou toho, že si diváci budu moci vychutnat 
absolutně neuvěřitelné akce a kaskadérské kousky, které naživo nebyly nikdy dříve k vidění. 

Více info na   www.jvagentura.cz 
 

Doprava individuální – nezajišťuje se. 

  Plná  cena  vstupenky  je  1.750,- Kč.,  odboráři  hradí  pouze  jen  1.250,- Kč. 
  Záloha  je  na  vstupenku  500,- Kč,  bez  úhrady  nebude  vstupenka  objednána. 

 

 V Bílině, 04.09.2018    Zájemci se mohou hlásit na výboru u p. PAULÍKOVÉ , tel. 5145,  do  14.09.2018.              Bergerhof 

http://www.jvagentura.cz/

