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SPOLOČNOSŤ HORE NOHAMI

Obliekol ďalšiu hviezdu

Ušiel z lode
VIDEO
www.sarm.sk

Miroslava
Fabušová
a David Key sa
na prehliadke
dlho nezdržali.

Božka Candráková z Farmy sa
dostavila s priateľom,
Drapákovci ako vždy spolu.

Na lodi nechýbali ani manželia
Tkáčovci.
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Otto Weiter a Petra
Maxin prišli podporiť
charitu.

Mamička
ôsmeho
dieťaťa Borisa
Kollára Paula
Simoes
predvádzala
na móle.
Ťažko skúšaná dvojica Otto Weiter
(66) a jeho partnerka Petra Maxin
(41) vedia, aké je zdravie dôležité. Aj
preto sa zúčastnili na charitatívnej
prehliadke Prestige Fashion Event
& Charity, ktorá sa konala na lodi.
V snahe pomôcť Viki, ktorá trpí
detskou obrnou, potešili hostí dvoma
piesňami. Spevák, ktorý len nedávno
zabojoval s rakovinou, vyzeral plný
síl. „Som mesiac po operácii, ale som
rád, že môžem byť tu,“ vyhlásil po
vystúpení, počas ktorého zo svojej
partnerky nespúšťal oči, držiac ju za
ruku. Pri živote ho udržiava nielen
láska, ale aj práca. Potvrdila to aj
Petra: „Ničnerobenie by ho zabilo
skôr ako tá choroba.“ Otto Wieter si
predsa len na seba dáva pozor a šetrí
sa. Svedčí o tom aj fakt, že sa neostal
zabávať na lodi po tom, ako sa skončila prehliadka. Ešte predtým, ako sa
loď odlepila od brehu a hostia si mohli
užívať už len plavbu, sa dvojica stihla
vytratiť. 
n

Na opere spolupracovali návrhár Boris Hanečka, bývalá
misska, dnes hovorkyňa Štátneho divadla Košice Andrea
Tatarková, a Roland Tóth Kern, riaditeľ opery.

Vyvetral fešandu

Michal Handzuš, ktorý
sa pred 3 rokmi lúčil
s kariérou, doprial
zážitok synovi
Tomáškovi (6).
Naši hokejisti
ukázali, že sú eko.
Po Helsinkách sa
preháňali na
elektrických
kolobežkách.

Majstrovstvá sveta
v hokeji sú v plnom
prúde. Niekto ich
sleduje z pohodlia
gauča, niekto investoval do letenky a hotela. Medzi tými, ktorí
prišli osobne podporiť
našich chlapcov, je
aj youtuber a komik
Matej Zrebný. Spoločnosť mu robila krásna
Martina.
n
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Alex
Wortex
opäť
nesklamala.

Oslavy 75. výročia vzniku Národného
divadla v Košiciach vyvrcholili premiérou Pucciniho opery Tosca. V hlavnej
úlohe sa predstavila arménska sopranistka Karine Babajanyan, ktorá túto
postavu interpretovala na prestížnych
javiskách vo Viedni a v Hamburgu, na
festivale v Bregenzi či v Hamburskej
opere a vidieť ste ju mohli aj v bondovke Quantum Of Solace. Svetové boli
aj kostýmy. O tie sa postaral dizajnér
Boris Hanečka, ktorý má pod palcom aj
šatník Zuzany Čaputovej. 
n
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Riaditeľ divadla
Ondrej Šoth

Karine Babajanyan sa z Košíc
ponáhľala na skúšky do
milánskej La Scaly.

