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Před nějakým časem vyšla 
najevo zajímavá informa-
ce o třetím manželství 

Zlaty Adamovské (60), kterou jí 
měla předpovědět cikánská kar-
tářka. Ta kdysi dávno prý Ada-
movské vyvěštila, že jí vy-
jde manželství až 
na třetí pokus. 
Tenkrát této 
věštbě nepřiklá-
dala nijak vel-
kou váhu, byla 
totiž vdaná 
za své-
ho 

prvního manžela Vadi-
ma Petrova (62) 
a zřejmě se domníva-
la, že jim láska vydrží 
až dokonce jejich ži-
vota.

NIC NENASVĚDČOVALO 
TOMU, ŽE BY SE DALI 
DOHROMADY
Ale svazek manželský s Pet-
rovem vydržel jenom čyři 
roky. Možná i proto, že se 
seznámila se známým publi-

cistou, moderátorem a spiso-
vatelem Radkem Johnem (65), 

se kterým byl vztah 
od začátku plný vášně 
a napětí. Jenže podle 
všeho také i lží. 
Po patnácti letech je-
jich společného sou-
žití vyšlo najevo, že 
před ní po celou tu 
dobu tajil neman-
želskou dceru. Nej-
spíše i z tohoto 

důvodu podala Ada-
movská žádost o roz-

vod a nějaký čas raději žila sama 
bez muže. Jenže člověk míní, život 
mění a Adamovská se během 

natáčení Ordinace v růžové 
zahradě zakoukala do ob-

líbeného herce Petra 
Štěpánka (71). Nejdří-
ve se oba dva herci 
údajně přiznali k tomu, 
že dlouhá léta se pouze 

míjeli. 

MUSELI NA SEBE ČEKAT
On jí zpočátku prý příliš neučaro-
val, zdál se jí příliš namyšlený, 
a ona se jemu sice líbila, ale tenkrát 
byla vdaná za svého prvního muže. 
Proto je s podivem, že je osud na-
konec dal dohromady při natáče-
ní Ordinace a přeskočila jiskra. 
Možná se jim líbilo, že má vztah 
příchuť zakázaného ovoce. Oba 
byli zadaní. Po smrti Petrovy man-
želky Vlasty Janečkové (†77) jim 
ve štěstí nic nebránilo.

LŽOU SAMI SOBĚ?
Nebyla to sice láska na první po-
hled, ale i to stačilo k tomu, aby 
se nakonec domluvili, že se vez-
mou. Nicméně v hereckých ku-
loárech se v poslední době speku-
luje, že manželé spolu příliš 
dlouho sami dva nevydrží. Pro-

to  jak Adamovská, tak Štěpánek 
nepřestávají pracovat. Jinak by se 
podle všeho snad dávno zabili. 
Proč se tedy snaží prezentovat 
jako ideální pár? Nechtějí nejspíš 
přiznat, že procházejí krizí. Nebo 
si oba dva uvědomují, že na sebe 
tak trochu zbyli, a než aby byli 
sami, mají alespoň jeden druhého. 
To ale nemusí vydržet dlouho.

Nebyla to zrovna láska 
na první pohled.

Nezbyl
snad na ně

nikdo
jiný?

Petr
Štěpánek

«Herečce ZLATĚ ADAMOVSKÉ (60) víc než před tři-
ceti lety jedna kartářka předpověděla, že teprve až 

třetí manželství jí konečně vyjde. Vyplní se tahle dávná 
věštba, nebo se bude muset vdávat ještě počtvrté?

Dlouhou dobu se jen míjeli a ani jeden o druhého nestál. Jsou si vážně souzeni?

JSOU SPOLU UŽ JEN Z NUTNOSTI?

TAJEMSTVÍ HVĚZD

Nejsou spolu ani 
půl roku a už se 
k sobě stěhují. 

Zpěvačka a nová hvězda 
seriálu Slunečná Eva 
Burešová (26) nějaký 
čas randí s fešným ta-
nečníkem Matyášem 
Adamcem (24). A už to 
podle všeho vypadá, že 
plánují společné bydle-
ní. V současnosti se 

totiž Burešová přiznala, 
že pro sebe a svého 
syna Nathana (2) hledá 
třípokojový byt. S balko-
nem, aby mohla sázet 
rajčata. Niméně dosud 
žila se svým synem 
u svých rodičů a možná 
si neuvědomuje, že sa-
mostatný život není 
lehkou záležitostí. I když 
v současnosti přijímá 
jednu pracovní nabídku 
za druhou, aby dokáza-
la sebe i synka uživit, 
nebude to mít dvakrát 
jednoduché. Nejspíše 
i proto, že necelý rok 
po rozchodu s biologic-
kým otcem svého syna 
si za něj našla náhradu. 
A nyní zřejmě doufá v to, 
že nový partner jí fi-
nančně vypomůže.

Vždycky měl po 
svém boku samé 
krásné ženy a ani 

dnes tomu není jinak. 
Však u hokejového boha 
Jaromíra Jágra (47), 
který uměl a stále umí 
vydělávat horentní sumy, 
není divu. Každou přítel-
kyni, kterou měl vedle 
sebe, proslavil takříkajíc 
během noci. Třeba mo-
delka Veronika Kopři-
vová (28) začala být pro 
ostatní celebritou je-
nom proto, že byla ně-
kolik let jeho milenkou. 
Dokázala ze vztahu 
s Jágrem vytěžit maxi-
mum a založila si ob-
chod s módním obleče-
ním. Ten jí prosperoval 
díky tomu, že se o ní 
v novinách i na sociál-
ních sítích psalo. Avšak 
před časem vyšla naje-

vo nová informace. Jágr 
prý randí s půvabnou 
a mladinkou Elizabeth 
Kopeckou (24), která 
se snaží prorazit jako 
zpěvačka. Nejspíše i ta-
hle kráska pevně doufá 
v to, že se dokáže vedle 
úspěšného Jágra prosa-
dit v showbyznysu.

Má za sebou tři 
rozvody. Z toho 
se dá usuzovat, 

že na muže měla ve svém 
životě docela velkou smů-
lu. Ale jak se zdá, rok 
po posledním rozchodu 
se už vzpamatovala 
a v současnosti je všech-
no jinak. Spekuluje se, že 
zpěvačka Bára Basiková 
(56) je znovu šťastně za-
milovaná. Nového part-
nera chtěla Basiková 

před veřejností co nejdé-
le utajit, nicméně to se jí 
nepodařilo. Jelikož jako 
každá žena, která je čers-
tvě zaláskovaná, se i zpě-
vačka rozzářila tak, že si 
toho všimlo její okolí. Dří-
ve chodila nenamalova-
ná s šedivými vlasy. Po-
slední dobou ale 
zkrásněla a její kolegové 
i přátelé měli jasno. 
Sama zpěvačka zpočátku 
nechtěla prozradit žád-

nou informaci. Jediné, co 
o novém milenci ale na-
konec řekla, je, že nepo-
chází z Prahy. Nicméně 
se o její nové lásce spe-
kuluje, že je o dost mladší 
než ona. Má se podle 
všeho živit jako muzikant, 
a tak se mu nejspíš ná-
ramně hodí, že začal ran-
dit se slavnou zpěvačkou. 
Basiková by mu v jeho 
kariéře mohla totiž po-
moci.

NA DOMÁCÍM PÍSEČKU

Nová milenka?
NIC SE MU
NEDAŘÍ

Každá žena se musí 
mít před ním 
na pozoru. Známý 

herec z Ordinace v růžo-
vé zahradě Robert 
Jašków (50) je známý 
svojí zálibou pro krásné 
ženy, kterou se nijak ne-
snaží skrývat. Spekuluje 
se například o jeho plet-
kách s herečkou ze stej-
nomeného seriálu. Kon-

krétně se má prý jednat 
o Kateřinu Marii Fialo-
vou (22). Jenže na jedné 
z akcí, kde se prezento-
val nový muzikál Krysař, 
laškoval s další svojí ko-
legyní.

Něco skrývá?
V ten večer se velmi měl 
k atraktivní muzikálové 
herečce Marii Křížové 

(33), od které se podle 
očitých svědků nehnul 
ani na krok. Na otázky 
přítomných novinářů 
a fotografů, kteří se jich 
ptali, jestli je mezi nimi 
něco víc než jen pouhé 
kolegiální přátelství, ani 
jeden z nich nechtěl od-
povědět. Avšak někteří 
jsou jednoznačně pře-
svěčeni o tom, že mezi 

nimi přece jenom něco 
proběhlo.

Manželka mu 
to toleruje?
Co na to ale jeho právo-
platná manželka Petra 
(51), se kterou společně 
vychovávají tři děti, neví-
me. Nicméně jedno je 
jisté. Že by se jí to nej-
spíš moc nelíbilo.

Chce ji využívat?

Stěhuje se 
k partnerovi?

Jaromír
Jágr

Bohatí muži to 
zkrátka nemají lehké.

Ani letošek pro něj nezačal 
zrovna nejlépe. Moderátor 
televizního pořadu Všechno-

párty Karel Šíp (74) schytává 
jednu ránu za ránou. V minulém 
roce ho velmi zaskočila kritika 
od diváků, kterým se nelíbil Šípův 
zpěv písně Ať žijou doktoři na 
playback. To by možná divákům 
tolik nevadilo, kdyby nebylo příliš 
okatě vidět, že jen otevírá pusu 
a ještě se ani nestrefuje správně 
do slov. To vyvolalo další otázky.

Problémy nejen
v televizi?
Jedna z nich byla, jestli jeho pořad 
v novém roce nakonec nezruší, to 
se ale prozatím nestalo. Jenže aby 
těch starostí nebylo málo, stále 
ho údajně trápí vleklé zdravotní 
problémy. Všichni mu radí, aby už 
byl na sebe o něco opatrnější. On 
je však převážně známý tím, jak 
moc umí být umíněný a nenechá 
si jen tak od někoho poradit. 

Vypadá to, že bude 
muset hledat novou 
práci.

TAJÍ PLETKY S KOLEGYNĚMI?

Eva
Burešová

Bára
Basiková
Změnila názor 
na muže a znovu 
se zamilovala.

Radek
John
Dlouhá léta před ní 
skrýval dceru.

Karel
Šíp
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4000 Kč!
Soutěžte o

SMS kód
MSH  4 1  
A na číslo  

900 10 09
Cena SMS je 
9 Kč vč. DPH

Zlata
Adamovská

Robert
Jašków

Kateřina
Fialová

Zdá se, že před 
ostatními něco
skrývají.


