Týždeň v rytme hviezd

letom svetom
Telegraficky
AA To, že sa jej nechce cvičiť, britney
spears (30) priznala už pred pár týždňami, ale teraz zašla ešte ďalej. Dala
výpoveď svojmu osobnému trénerovi
Derekovi DeGraziovi, ktorého si
najala len v marci.
„Príliš jej obmedzoval jedálniček
a zakazoval Britney jej obľúbené
hot-dogy,“ prezradila speváčkina známa.

Tomáš Maštalír
(v strede) ako americký
prezident v novej hre
Divadla Aréna, November. V brilantnej komédii
„s ohromnou dávkou
politickej nekorektnosti“
hviezdi aj Jana Oľhová
a Boris Farkaš.

Šesť slovenských návrhárov predviedlo svoju tvorbu na módnej prehliadke
Orange Fashion. Lucia
Hablovičová ohúrila
nielen sebavedomou
chôdzou po móle, ale aj
plným dekoltom.

Miro
Jaroš nezabúda na nemé tváre.
Za mikulášske prekvapenie ho čakalo takéto šťavnaté poďakovanie. Pre nás,
dvojnohých, pripravil
vianočný singel Stopy
v snehu.
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Aj takýto pohľad ponúka
Aréna. Pod indiánskou
maskou je Ľubo Gregor.
(Zľava) Zuzana Mauréry, Henrieta
Mičkovicová a Eva Černá zapálili Plameň
nádeje. Vďaka tejto charite pribudol napríklad
v Národnom onkologickom ústave harmonický
skalpel za 30-tisíc eur.

Dara Rolins sa
okrem práce a nového
frajera Rytmusa stíha
venovať aj dobročinným akciám.

Takýto anjelik prišiel v tesnom
závese za Mikulášom. Aké bolo
prekvapenie, keď pacienti motolskej nemocnice v Prahe odhalili,
že anjelik je vlastne Monika
Bagárová.

Žeby aj Adyho Hajdu a Filipa
TŮmu zaujímala dámska móda?
Ako sme sa presvedčili, viac ich
očaril výber vín.

Marek Majeský a Martin Nikodým si pozreli na pošte predstavenie Divadla z Pasáže
a potom spolu písali Ježiškovi. Ale, chlapci, tu
už naozaj nemusíte opisovať!
„Do dvorečka, do dvorááá,“ veselo si pri
ručnom praní spievala
Zuzana Vačková, kým
nezbadala, že Katka
Brychtová
a Adriana Poláková majú nielen
práčku, ale aj
výkonného
pomocníka
vo forme
vynoveného
pracieho prostriedku. 

Martina
Moravcová sa
pripravuje na letnú
olympiádu a mladým športovcom
odkazuje – Sme
jeden tím. S Alpine
Pro bude pomáhať
mladej športovej
generácii.
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Nové trendy v plesovej móde si prišli
okuknúť aj Zdena Studenková a Martina Šimkovičová. Určite si vybrali…

AA Ani tri skrachované manželstvá
neodradili írsku speváčku Sinéad
o’connor (45) od ďalšej svadby.
Minulý štvrtok, v deň svojich narodenín, sa v Los Angeles zosobášila
s Barrym Herridgeom, s ktorým
sa spoznala pred
rokom prostredníctvom internetu. Na obrade
sa zúčastnili iba
dvaja svedkovia.
AA Boxerskú legendu muhammada
aliho (69) pred pár dňami hospitalizovali po tom, čo doma náhle upadol
do bezvedomia. Ali, ktorý už 27 rokov
trpí Parkinsonovou chorobou, je na
tom v poslednom čase dosť zle. Naposledy sa na verejnosti ukázal v polovici novembra na pohrebe kolegu
Joa Fraziera a nedalo sa prehliadnuť,
aký je vychudnutý a strhaný. A už potrebuje pomoc aj pri chôdzi.
AA Nová spevácka hviezda gabriela
gunčíková (18) skúša, čím zaujať.
Vo svojom prvom videoklipe sa vyzliekla takmer donaha! „Bol to trocha
trik. Mala som nenápadnú spodnú
bielizeň telovej
farby,“ vysvetlila
Gábina. Škoda
len, že sa hneď
v prvej piesni
sústredila
viac
na vzhľad než na
hudbu.
AA Zdá sa, že z dlhov sa ešte nevyhrabal! Práve preto sa herec
nicolas cage (47) rozhodol s ťažkým srdcom predať veľkú vzácnosť
– prvé vydanie
komixu Action
Comics z júna
1938, v ktorom
sa prvýkrát objavila postava
Supermana. Herec za útly zošitok dostal vyše
1 600 000 eur.
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