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á Je tomu rok, co se rozpadlo Gá-
bině Partyšové (41) manžel-
ství s boháčem Danielem Farn-

bauerem (43). Nedávno přiznala, že 
už je opět zamilovaná, a vypadá to, 
že jí dost stouplo sebevědomí. Ač-
koli před pár týdny oslavila jedn-
ačtyřicaté narozeniny, je na svo-
je tělo pyšná a ráda by ho ještě 
zvěčnila nahé. „Musela by to 
ale být nějaká zajímavá nabíd-
ka. Například Jana Švandová 
(72, pozn. red.) fotila pro Play-
boy ještě ve vyšším věku, tak 
vlastně proč ne. Ještě mám 
čas,“ srovnává se s  hereč-
kou, které v  té době bylo 
pětačtyřicet. „S  fi gurou 
jsem spokojená, nestěžu-
ju si. I vykojená prsa po 

Kristiánkovi (11, pozn. red.) se mi 
spravila, ani jsem nemusela na žád-
nou plastiku a  mám, řekla bych, 
pěkné plné trojky,“ myslí si Gábina. 

Zároveň ale moderátorka Snída-
ně s Novou přiznává, že štíhlou fi -
guru rozhodně nemá od pánaboha. 
„Pro mě je celý život těžký udržet si 
postavu. Nic nemám zadarmo. Vše 
mám vydřený. V minulosti jsem dr-

žela polívkové diety. Jedla jsem 
třeba měsíc v kuse silné maso-
vé vývary. Bylo mi po nich moc 
dobře. Porce si hlídám hlav-
ně večer. Jde na mně vidět kaž-
dé deko, takže večeři už mívám 

velmi lehkou a  malinkaté porce,“ 
uvádí na pravou míru.  Vypadá to, 
že čtyřicítka pro ni není jen číslo 
a chce všem ukázat, že ještě rozhod-
ně stojí za hřích. 
 (elg)

GÁBINA 
PARTYŠOVÁ

Umí se pěkně 
pochválit

Touží všem ukázat své nahé tělo

PRO KRÁSU SE MUSÍ TRPĚT?
Jako by byla posedlá svým vzhle-

dem. Gábina stále hodně cvičí 
a podstupuje různé zákroky, které 

jí zajistí mladistvý vzhled.
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Jaromír Nosek zažívá kruš-
né časy. Důvod, který mu ne-
dovolí ani na chvíli zvolnit 

a pevně ho drží na uzdě v šíleném 
pracovním tempu, je prostý. „Je to 
dva a půl roku, co jsme dělali fi lm, 
na který jsem půjčil všechny pe-
níze. Ten, co mi je dluží, neustále 
říká, že je pošle zítra. A tohle zít-
ra je každý den,“ hořekuje herec, 
který kvůli špatnému rozhodnutí 
přišel na buben. „Prostě kvůli své-
mu bývalému kamarádovi budu až 
do padesáti hrát a hrát,“ krčí rame-
ny zjevně přepracovaný kumštýř 
a dodává: „Měly se mi samozřej-
mě vrátit, ale vrátil se jen zlomek. 
Nic moc, ale je to alespoň na tři 

splátky hypotéky.“ Aby se z šílené 
fi nanční situace dostal, přijímá role 
jako na běžícím pásu. „Hraji v je-
denácti nebo dvanácti divadlech, 
celkem asi čtrnácti inscenacích,“ 
vypočítává. I když si chtěl užít as-
poň pár týdnů dovolené, nakonec 
raději přijal roli v  seriálu: „Jsem 
rád, protože to není úplná blbost, 
jde sice o seriál, ale není nekoneč-
ný, protože ty nemám rád.“ 

Filmový projekt, který ho do po-
tíží dostal, nyní odkoupil jiný pro-
ducent a  herec doufá, že pro něj 
vše nakonec dobře dopadne. Zdá 
se, že tempo, které nasadil, zatím 
zvládá, ale je otázkou, jak dlouho 
to ještě vydrží...  (tkr)

To, že by se do přátelství neměly míchat 
peníze, krutě poznal i Jaromír Nosek (41). 
Kvůli kamarádovi skončil na mizině!

Přišel o všechny peníze!Přišel o všechny peníze!
JAROMÍR NOSEKJAROMÍR NOSEK

VZTAH
Novou přítel-

kyni poznal 
v divadle. 

On hrál, 
ona seděla 
v hledišti. 

Přímo jako 
z romantic-
kého fi lmu. 

přítelkyně přítelkyně 
ZuzanaZuzana

Sluníčko, moře, pláže, výle-
ty... To všechno si plnými 
doušky užívala Monika Ba-

bišová (45) s  rodinkou. Společ-
ně s  manželem  Andrejem Babi-
šem (64) a  dcerkou Vivien (19) 
vyrazili do prosluněné Francie, 
konkrétně do Cannes. Na sociál-
ní síť dává premiérova žena fo-
tografi e, z nichž přímo sálá, jak 
si klid a  pohodu daleko za hra-
nicemi všichni tři užívají. „Trá-
vím víkend s  rodinou a  nebu-
du si ho kazit politikou, kterou 
do pondělí nesleduji,“ nechal se 
slyšet Babiš, který nechal všech-
ny politické problémy v kance-
láři a rozhodl se, že počkají, než 
se vrátí z pobřeží Francie. Urči-
tě si našli čas zajít si na skvě-
lou večeři. Na francouzské riviéře 
totiž Babiš vlastní restauraci Palo-
ma, která se pyšní Michellinskou 
hvězdou. Podnik se stejným jmé-
nem má také v pražských Průho-
nicích.

Rodinka na dovolené navští-
vila také věhlasnou promená-
du Boulevard de la Croisette, kde 
se s úsměvem nechali na památ-
ku zvěčnit na společné fotogra-
fi i. Kdo ví, kdy budou mít příleži-
tost zase všichni společně vyrazit 
za odpočinkem. V těchto dnech už 
jsou zase zpět v Čechách a Babiš 
se tak může plně věnovat svým 
povinnostem.  (trk)

Z fotek sálá
pohoda a klid

MONIKA BABIŠOVÁ

Dovolená v CannesDovolená v Cannes

LETNÍ DOVOLENÁ
Babišovi odletěli do Francie strá-

vit pár společných chvil. Tento 
měsíc slaví 2. výročí svatby.

RODINNÁ 
POHODA
Monika si 
s dcerkou 
Vivien užily 
sluníčka, 
promenády 
i písečné 
pláže.
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