
Míša Nosková se líbala s dinosaurem.
Michaela Feuereislová

Míšo, tohle není tvůjMíšo, tohle není tvůj
kluk! Dinosauři ovládlikluk! Dinosauři ovládli
centrum Prahy, Noskovácentrum Prahy, Nosková
s nimi flirtovalas nimi flirtovala
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Dcera Eliška sice nebyla doma, ale i tak se zpěvačka Míša
Nosková (33) vypravila na dinosauří rej do centra Prahy a
užila si zábavu určenou primárně pro děti. S dinosaury, kteří
ovládli pěší zónu, dokonce flirtovala.

Nebyla sama. Focení s dinosaury si nenechala ujít ani stále
zamilovaná dvojice Čestmír Řanda (57) s rosničkou Tinou
Pletánkovou. Ta nás ubezpečila, že obří náplast, kterou měla
na paži, nevznikla žádným adrenalinovým sportem ani
nezakrývá stopy po vášnivé noci, ale úplně obyčejně se
popálila žehličkou.

Akce na Praze 1 přilákala i zpěvačku Kateřinu Mátlovou, která
vyrostla v Pařížské ulici. A své děti, které na slavnosti zpívaly,
si přišla zkontrolovat bývalá Máří Magdaléna, zpěvačka Renata
Podlipská. ■

Saša Šeflová , Super.cz

Řešení křečových žil
Nemusíte se stydět za své nohy Zase je můžete ukazovat s grácií!
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V tenise nic moc, ale vV tenise nic moc, ale v
lásce má štěstí: Podívejtelásce má štěstí: Podívejte
se na zamilované fotkyse na zamilované fotky
Karolíny Plíškové a MichalaKarolíny Plíškové a Michala
HrdličkyHrdličky
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Už není jen moderátorkou aUž není jen moderátorkou a
herečkou. Nádhernáherečkou. Nádherná
Kubelková se začínáKubelková se začíná
prosazovat jako zpěvačkaprosazovat jako zpěvačka
VideoVideo
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Tahle krásná blondýna je užTahle krásná blondýna je už
rok bez chlapa: Českárok bez chlapa: Česká
zpěvačka se prý nespokojízpěvačka se prý nespokojí
jen tak s někýmjen tak s někým
VideoVideo

1:33 min

Zhubla 11 kilo, v 56 letechZhubla 11 kilo, v 56 letech
váží jako na škole a vybíráváží jako na škole a vybírá
si nového chlapa: Jitkasi nového chlapa: Jitka
Asterová má v hledáčkuAsterová má v hledáčku
rovnou třirovnou tři
VideoVideo

2:23 min
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Karel Vořísek do toho seKarel Vořísek do toho se
sympatickým přítelemsympatickým přítelem
konečně praštil. Své ano sikonečně praštil. Své ano si
řekli tisíce kilometrůřekli tisíce kilometrů
dalekodaleko
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Plavky podle postavy:Plavky podle postavy:
Nosíte ty správné?Nosíte ty správné?

Božská Demi Moore (53)!Božská Demi Moore (53)!
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Božská Demi Moore (53)!Božská Demi Moore (53)!
Striptýz by si mohla dovolitStriptýz by si mohla dovolit
natáčet snad i dnesnatáčet snad i dnes
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Další články »Další články »

Článek dneČlánek dne

Krásná Kerestešová v roli modelky: Úspěšné kráskyKrásná Kerestešová v roli modelky: Úspěšné krásky
ze světa módy strčí s přehledem do kapsy!ze světa módy strčí s přehledem do kapsy!
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Slovenské termály Vyšné
Ružbachy na 3 – 6 dní
1 969 Kč

Úžasné letní wellness na
Kraskově
2 790 Kč

Alpy v českém pensionu
+ polopenze
5 149 Kč
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