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Jsou spolu už 
mnoho let, další krok 
ve vztahu by tak 
dával smysl.

Pusinkují se stále jako 
na začátku vztahu?

Že je psychické zdraví 
Evy Holubové  (62), 
která je jednou z nej-

větších hvězd oblíbeného 
seriálu Slunečná, velmi 
křehké, herečka před veřej-
ností netají. Až po letech se 
ale odvážila ukázat na toho, 
kdo to má pravděpodobně 
všechno na svědomí, a tím 
je, bohužel, její otec. Po-
dle jejích slov tatí-
nek nechtěl, aby 
se Eva stala he-
rečkou, a vel-
mi svérázným 
způsobem se 
ji snažil připra-
vit na zklamání, 
která ji podle něj, 
mohla v životě po-
tkat. „Vždycky říkal 
– Ty to nedokážeš, 
tobě se tohle nepovede, a tak 

dále,“ popisuje Holubová 
způsob, jakým její 

otec zašlapával 
do země její se-

bevědomí. 

Dodnes je prý 
často rozechvělá, 

i když se ale časem 
naučila nedávat to na 
sobě znát. Možná, že 

kdyby se jí v mládí dostalo 
větší podpory, mohla se vy-
hnout peklu, kterým si prošla, 
když bojovala se závislostí na 
alkoholu a dodnes se potýká 

s depresemi. 

EVA HOLUBOVÁ (62)

Kdo jí ničí život?

Spekulace o tom, že 
herec David Grán-
ský  (29), 

který je jednou 
z  hlavních 
hvězd seri-
álu Sestřič-
ky Modrý 
kód, bude 
otcem, se vy-
rojiliykrátce po 
jeho svatbě s dlou-
holetou partnerkou Ni-

kolou (29). Tehdy ale oba 
dva tvrdili, že na založení 

rodiny mají ještě čas. 
Teď se ale zdá, že 

už k rozhodnutí 
pořídit si mi-
minko dospěli. 
Aspoň to na-
značují Nikoli-

ny příspěvky na 
jejím profilu na 

sociální síti. Přestože 
většinou ráda ukazuje 

svoje štíhlé tělo, tentokrát 
se pochlubila snímkem, 
který se od ostatních dost 
liší. A i popisek napovídá 
tomu, že se v poslední době 
necítí ve své kůži. „Ježiš, já 
jsem nějaká odulá,“ napsa-
la Gránská k fotce, kde má 
opravdu nápadně plnější 
rysy ve tváři. Fanoušci tak 
okamžitě začali spekulovat 
o tom, že se její obličej změ-
nil právě díky vlivu těho-
tenských hormonů. Jestliže 
mají pravdu, na oficiální 
potvrzení si budeme mu-
set ještě nějaký čas počkat. 

Už skoro dva roky je David Gránský (29) 
ženatý s krásnou Nikolou (27). A jak se zdá, 
nastal už čas, aby rozšířili svou rodinu!

He r e č k a 
Kateři-
na Bro-

žová (53), kterou 
si diváci pamatují 
například ze seriálu 
Sestřičky Modrý kód, 
patří mezi ženy, které dovedou 
mužům velmi zamotat hlavu. 
A je si toho velmi dobře vědo-
ma. Podle vlastních slov také 
nikdy osobně nepoznala, jaké 
to je, když ji milovaný partner 
opustí. „Žádný muž se se mnou 
nikdy nerozcházel. Všichni 
partneři naopak velmi litovali 

toho, když jsem je opusti-
la,“ říká Brožová sebevě-
domě. A přestože je mo-
mentálně už nějakou dobu 
bez partnera, na lásku prý 
nezanevřela a její srdce je 

otevřené všem mož-
nostem. Jen si 

ji prý ten 
p r a v ý 
m u s í 
n a j í t 
s á m , 
p r o -

t o ž e 
n i k d y 
n e b y -
la tou, 

kdo by o někoho 
usiloval. Zatím  
sdílí domácnost 
jen s dcerou Ka-
teřinou Tomano-
vou (19) a tvrdí, že 
i přes občasné třeni-
ce jsou obě naprosto 
spokojené.

Než herec Karel 
Zima (49), který se 
pravidelně objevu-

je v seriálu Slunečná, potkal 
svoji současnou snoubenku, 
garderobiérku Lucii Kum-
bárovou (30), byl jedenáct 
let bez vztahu. Možná o to 
víc po hlavě se vrhá do toho 
současného. Nejen že se po 
pár měsících známosti stihli 
zasnoubit, ale už dokonce 
pracují na založení spo-
lečné rodiny. „Nebráníme 
se tomu, necháváme tomu 

volný průběh a rádi bychom 
miminko,“ říká Zima s tím, 
že jejich snaha je opravdu 
intenzivní. Herec, který je 
pověstný tím, že si rád užívá 
všech potěšení, prozradil, 
že na intimní hrátky u nich 
dochází i několikrát den-
ně. S takovým tempem je 
pravděpodobné, že se jejich 
rodina rozroste velmi brzy. 
Pravděpodobně dřív, než 
se stihnou vzít, svatbu totiž 
kvůli současným omezením 
plánují až na příští léto. 

Roky žije herečka Ka-
teřina Macháčko-
vá  (71), která před 

časem naskočila do seriálu 
Sestřičky Modrý kód, bez 
partnera. A i když říká, že 
je ráda sama a neměnila 
by, přece jen se najdou si-
tuace, kdy by bylo jedno-
dušší mít se o koho opřít. 
Obývá totiž dům, kde 
má na zahradě i bazén, 
a tak je jasné, že nějaké 
ty opravy jsou na denním 
pořádku. „Umím opravit 
drobnosti, vyměnit kliky, 
hadice u sprchy, těsně-
ní, reinstalovat omylem 
odinstalované operační 
systémy počítačů a mobi-
lů,” chlubí se Macháčková, 
že je samostatná. Kdo ví, 
jestli to ale není jen póza 
a ve skutečnosti by uví-
tala, kdyby mohla část 
unavujících povinností 
někomu přenechat. 

Přestože herečka Kate-
řina Kaira Hrachovco-
vá (46), kterou už před 

lety proslavil seriál Život na 
zámku, vlastní děti nemá, 
osud těch opuštěných jí 
není v žádném případě lho-
stejný. I proto se rozhodla 
využít svého výtvarného 
nadání a podpořit dobrou 
věc. Konkrétně Klokánky, 
které se starají o děti v těž-
ké životní situaci a umožňu-
jí jim žít v téměř domácím 
prostředí. Kateřina navrhla 
vlastní design oblečení se 
srdcem, z jehož prodeje 
putuje půlka právě na pro-
voz Klokánku. „Přítomnost 
v Klokánku byl pro mě sa-
motnou dárek. Možnost být 
chvilku s dětmi, vidět jejich 
úsměvy a věnovat jim svůj 
čas a energii. Obdivuji ka-
ždého, kdo zvládá všechny 
starosti a strasti s tím spoje-
né,” říká Hrachovcová, kte-
rá ráda využila možnosti 
a strávila nějaký čas v jed-
nom ze zařízení, které j prý 
okamžitě přirostlo k srdci. 

KATEŘINA KAIRA 
HRACHOVCOVÁ (46)

Dětem 
pomáhá ze 
všech sil
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Je sice 

mladá, ale 

kdoví, třeba 

už chce být 

maminkou.

Osudy 
ostatních jí 
nejsou cizí.

IVA HÜTTNEROVÁ (72)

O natáčení seriálu Slu-
nečná všichni, kdo se 
podílejí na natáčení, 

mluví v superlativech. Teď 
ale jedna z nich, herečka Iva 
Hüttnerová (72) udělala vý-
jimku a přiznala, že na place 
není tak pohádkově, jak by 
se snad mohlo podle vyjá-
dření ostatních znát. Hütt-
nerová si postěžovala na 
to, že si nerozumí se svými 
kolegy, hlavně s mladšími. 
Podle Ivy si nemají co říct. 
„Když se dají do řeči, tak si 
připadám ještě starší, než ve 
skutečnosti jsem,” postěžo-
vala si. Zároveň dodává, že 
už ji štve, jak se musí celý ži-
vot snažit, aby obstála. Jako 
mladá se snažila vyrovnat 
zkušenějším hercům a teď 
ji prý stojí hodně sil, aby si 
mladší generace neřekla, že 
už na svoji práci nemá. Za-
tím se svou rolí ve Slunečné 
ale rozloučit nechce.

Proč si nerozumí 
s kolegy?

I když byla 
podceňovaná, 

dokázala se 
proosadit.

Když si 
oblékne šaty, 
je to pořádná 
kost.

Tají všem, že 
by měla ráda 
konečně 
chlapa?

KATEŘINA MACHÁČKOVÁ (71)

Lža sama 
sobě?

Nejenom, že je 
oblečení pro dobrou 
věc, ale je i slušivé.

Jsou v tom oba až po uši, 
bude brzy malý Kája?

Miminku se nebrání

KATEŘINA 
BROŽOVÁ (53)

S dcerou na 
ostatní působí 
spíš jako dvě 

sestry.

S čím 
vším si 

sama 
dokáže 

poradit?

Na svého otce 
asi nemá 
nejlepší 
vzpomínky.

KAREL ZIMA (49)

Tají Nikola, že je v tom?
DAVID GRÁNSKÝ (29) a NIKOLA GRÁNSKÁ (27)

Nutí muže litovat!

Není za dobře ani 
s Burešovou, která se 
přitom snaží 
kamarádit?

Svatba je stále 
v nedohlednu

ANETA KREJČÍKOVÁ (30)

Aby ho 
nakonec 
nepustila
k vodě.

Když se herečka Aneta Krej-
číková (30) známá ze seriálu 
Ulice před lety zasnoubila 

s Ondřejem Rančákem (35), nej-
spíš si společnou budoucnost 
představovala jinak. Na svatbu 

totiž ani po tak dlouhé době 
nedošlo a ani v nejbližší 

budoucnosti zřejmě 
není v  plánu. „Ne-

vím, kdy si mě hodlá 
vzít,“ říká Krejčí-
ková tak trochu 
rezignovaně a do-
dává, že na svatbu 

pravděpodobně 
dojde, až jejich děti 

trochu povyrostou. 
Jenže její okolí pode-

zřívá Ondřeje, že se mu do 
chomoutu jednoduše nechce. 

Že by si prostě jen držel otevřená 
zadní vrátka a pocit svobodného 
muže, který může mít každou? Už 
jednou mu totiž Aneta přišla na 
nevěru a někteří lidé ho podezří-
vají z toho, že se nezměnil.

Už mají dva 
špunty, ale 

veselka stále 
nikde.

Kdoví, jestli 
v Sestřičkách nemá 
nějakou ctitelku.


