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Dana Morávková zázračně
omládla: Jak je to možné?!

Musíte vědět!

Láska a sex

Krimi příběhy

NEJNOVĚJŠÍ Z RUBRIKY
Recepty
Přemku Podlahovi (†76)
vyfoukli 10 milionů
prošustroval hotel na …

Dana Morávková se za práci retušéru stydět nemusí, vypadá dobře
i tak. (Foto Aha! – David Malík, Pevonia, koláž Ahaonline.cz)

Ovíněná Geislerová bez
chlapa! S kýmpak to
špásovala?

Morávková a Malásek o
hádkách po dvaceti
letech!
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Mladší o 10 let! Hvězda seriálu Ordinace v růžové zahradě

Peripetie Údolí vč
Tlustý Kačer, šeredný
Čepek a zpitý svéráz
Vláčil…
Rozverná ženská p
v Prostřeno!: Jediného
muže se dračice bez…

Dana Morávková (43) má tvář zase jako dívenka.
reklama*
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se švagrovou! Pro
osahává?

Veronika Žilková o ztrát
manžela: Je důležité mít
přátele a naději!

Frézař a soustružník
Farmaceutický reprezentant
Key Account Manager pro hypoteční úvě
Ústí nad Labem
Telefonista - pracovník callcentra
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Media manažer/ka

Recept na elixír mládí ale nemá. Herečka jen nafotila kalendář

Řidič VZV

pro kosmetickou značku, se kterou dlouho spolupracuje, a

obchodní zástupce

šikovní retušéři si trochu pohráli s jemnými vrásky. Morávková

další nabídky práce >>

ale i bez jejich zásahu vypadá na svůj věk neuvěřitelně a
leckterá žena by jí mohla závidět. „Focení kampaní považuji za
mimořádně příjemné vybočení z mé »běžné« práce,“ svěřila se
Dana, která by z fleku mohla dělat modelku.

BLESK PRO ŽENY
Smrt v Ordinaci:
Připomeňte si postavy,
které nás opustily

ŽH AVÉ DR B Y

Trápení v rodině Dany
Morávkové: Jde o syna!

Veronika Žilková: Být
babičkou v padesáti mi
způsobilo drobnou krizi

10

CELÝ ČLÁNEK

Herec Václav Jiráč
Oblečení mi vybírá
přítelkyně

Deník Aha!
SE ZN AM . C Z R EK LAM A

To se mi líbí

vedení účetnictví Praha vedení účetnictví,
daně,účetní mzdy, daňové
přiznání, Praha

Deník Aha! se líbí více lidem (47.932).
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Dana Morávková
tajně pochovala
maminku: Pohřeb
bez jména!

Dana Morávková
krátce po smrti
maminky:
Neuvěříte,
k čemu…
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Naoko dokonalé
manželství
Morávkové a
Maláska: Hádky
a…
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Dana Morávková
připustila:
Nenávist při
natáčení!

34

21

KOMENTÁŘE KE ČLÁNKU
SLEVIŠTĚ

Eva Floriánová ·

Třídenní wellness pobyt
pro dva v…
Jen 3990 Kč 7940 K

Autor nejlepších komentářů

Jsou hezčí ženy třebas i ta moje a nikdo o ní nepíše. Prostě bulvár.
Odpovědět · To se mi líbí ·
Dagmar Pašková ·

2 · 8 leden v 5:21

Průhledný návlek na
penis BUBBLE plný…
Jen 39 Kč 299 Kč

Autor nejlepších komentářů

To je opět článek, copak jí je šedesát a navíc, když má na sobě, jak se říká, kilo pudru a do toho
tu fotografií vyretušujou, tak je jasný, že vypadá, ještě mladší. A paní Morávková má podle mě
dívčí obličej.
Odpovědět · To se mi líbí ·
Eva Floriánová ·

1 · 8 leden v 2:16

Autor nejlepších komentářů

Floriš

Šumava apartmány dovolená pro 2 osoby
v…
Jen 2399 Kč 4400 K

Objevte tajemství krásy s
anticelulitidním…
Jen 3990 Kč 7640 K

Odpovědět · To se mi líbí · 8 leden v 5:29
Plugin pro sociální síť Facebook

Nádherné a plně
vodotěsné Hi-tech
vibrační…
Jen 299 Kč 899 Kč
Únorový ( celoroč
víkendový wellness…
Jen 2660 Kč 5320 K
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zůstává “123456“

© 2001 - 2015 Copyright CZECH NEWS CENTER a.s. a dodavatelé obsahu. ISSN 1213-8991 | Autorská práva k publikovaným materiálům | Všeobecné podmínky pro užívání
Cookies

Zobrazit: mobil | klasicky

5z5

26. 1. 2015 10:21

