STAR Aktuálne
POKOJ V DUŠI
To, že spokojnosť počas tehotenstva
pozitívne vplýva aj na pleť sa zrejme
potvrdí aj v tomto prípade. Jana vyzerala
po celú dobu veľmi šťastne a podľa
numerologičky bude jej dcérka veľmi
dynamická a spoločenská osobnosť
s mnohými talentmi.

Aktuálne STAR

Dcérka Jany Kirschner

Učitelia z nej
budú nadšení!
ZAČIATKOM MESIACA SA SPEVÁČKE JANE
KIRSCHNER (32) NARODILA PRVORODENÁ DCÉRKA
JANUŠKA MATILDA
MATILDA. PODĽA VÝPOČTOV ZNÁMEJ
NUMEROLOGIČKY SA JEJ MAMINA MÁ NA ČO TEŠIŤ
– MALÁ SLEČNA BUDE PRIRODZENE INTELIGENTNÁ,
SPOLOČENSKÁ A PREDOVŠETKÝM V ŠKOLE JU BUDÚ
JEJ UČITELIA ZBOŽŇOVAŤ.

NUMEROLOGIČKA
Rozbor pre nás pripravila
Zlatica Mokráňová
z www.numerologia.sk.

H

oci je dieťatko na svete ešte len druhý týždeň,
numerologický rozbor nám umožnil nahliadnuť, aký
typ človeka z nej vyrastie. Podľa Zlaticiných výpočtov
sa zdá, že charizmatická speváčka posunula svojej
dcérke zo seba len to najlepšie. „„V Januške Matilde sa snúbi
samostatnosť, zvedavý duch, citová pamäť s myšlienkovou
inteligenciou,“ prezradila nám numerologička, podľa ktorej
je dôležitým faktorom to, ako bude Jana svoju dcérku
vychovávať. „V stabilnom a harmonickom prostredí
rozvinie tvorivosť a umelecké cítenie. Spoločenský kontakt
s deťmi aj dospelými jej prospeje viac ako tichý rodinný
život, kde ju mama pestuje ako vo vatičke,
vatičke,“ objasnila nám.
Keby to tmavovláska so starostlivosťou o maličkú preháňala,
hrozí, že bezstarostnú dynamiku povahy nahradí vrtošivosť.
„Zábava, smiech, dokonca aj sťahovanie sa z miesta na
miesto pozdvihnú jej sebavedomie,
sebavedomie,“ dozvedeli sme sa
ďalej. Pre dievčatko s netypickým menom je dôležité,
aby mala množstvo bohatých zážitkov a príbehov.
Ako reálnych tak aj tých z rozprávkových knižiek.
„Navodia u nej pocity šťastia,
šťastia,“ prezradila Zlatica. Známa
mamina by nemala mať so svojou dcérou ani starosti
v súvislosti s učením. „„Je študijný typ a učitelia ňou
budú nadšení,
nadšení,“ vyčítala odborníčka z rozboru. V škole
ju zaujmú viac predmety podnecujúce fantáziu
a verbálny prejav ako prírodné vedy. Jej príchod na
svet je, prirodzene, veľkou zmenou aj pre jej mamu
Janu Kirschner. „„Emotívnejšie dievčatko presvetlí
jej realitu novými inšpirujúcimi nápadmi,
nápadmi,“ dodala
numerologička.

EŠTE JU NIK NEVIDEL

„

V Januške Matilde
sa snúbi samostatnosť,
zvedavý duch a citová
pamäť s myšlienkovou
inteligenciou.“
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Januška Matilda sa narodila v noci zo štvrtka 3.3. na
piatok 4.3. Podľa informácií od Janinho manažéra
Jozefa Šeba prišlo dieťa na svet na sklonku dňa. „„Pred
polnocou som dostal SMS-ku: Je to krásna
zdravá žena“, prezradil na druhý deň
v médiách. Podľa dostupných
informácií prebehol pôrod
bez komplikácií, čomu
nasvedčuje aj fakt, že
okolo jednej prišiel za
svojou partnerkou
a novorodeniatkom aj
čerstvý otecko, Eddie
Stevens, ktorého
meno malá dostala.
Hoci bola Jana
POSLEDNÉ VYSTÚPENIE
zoslabnutá a musel ju
Pri svojom poslednom
podopierať, spoločne
predstavení pred pôrodom
sa pohybovali po
to Jana rozbalila, akoby
chodbách pôrodnice.
nemala bruško s takmer
Speváčka zatiaľ
hotovým dieťatkom.
dcérku neukázala, ani
neposkytuje žiadne
STAR
podrobnosti.

Ej, moja
malá, budeš
celá mama!

- MÁRIA ŠIDLOVÁ
FOTO: ISIFA

PO PÔRODE ANI STOPY
Matka trojročnej Laury dbá na zdravú životosprávu. Aj keď počas tehotenstva pribrala takmer neuveriteľných tridsať
kilogramov, v priebehu niekoľkých mesiacov sa okamžite dostala do starej formy. Dnes preto pokojne môže počas
koncertov ukazovať svoje vyšportované bruško, za ktoré vraj vďačí najmä spevu a častému pohybu.

Dara Rolins

Brucho posilňuje
spievaním

STAR

DARA ROLINS (38) PRED TROMI ROKMI SCHUDLA
NEUVERITEĽNÝCH TAKMER TRIDSAŤ KILOGRAMOV, KTORÉ
PRIBRALA POČAS TEHOTENSTVA. NAVYŠE, UŽ O DVA ROKY
OSLÁVI OKRÚHLU ŠTYRIDSIATKU A NAPRIEK TOMU SA PÝŠI
VYŠPORTOVANOU POSTAVOU, KTORÚ BY JEJ MOHLA ZÁVIDIEŤ
NEJEDNA DVADSIATNIČKA. KEĎ SI ALE MYSLÍTE, ŽE NA SEBE
DENNE MAKÁ V POSILŇOVNI, STE NA OMYLE!

S

exy kostým letušky, v ktorom
nechala vyniknúť dokonalé
brucho, fanúšikom ukázala
naposledy minulý týždeň na ﬁnále
súťaže krásy. STARu to nedalo, a tak sme sa
snažili zistiť, čo majú robiť ženy v prípade,
že chcú, aby ich telo zostalo nedotknuté
vekom ani náročným tehotenstvom ako
v prípade Dary Rolins. „Základný princíp
toho ako vyzerá, je vo všeobecnosti
aktívny spôsob života, ktorý Darča
vedie,“ prekvapila nás manažérka slávnej
speváčky.

ŽIADNA POSILŇOVŇA

„Ona neposedí, vkuse niečo robí.
Samozrejme, že sa aktívne venuje dcére,
čo znamená, že za ňou neustále uteká, hrá
sa s ňou,“ popísala Eva Skallová hlavné
aktivity, ktoré sa pravidelne podpisujú
na závideniahodnej postave autorky
nového hitu Naskoč a leť. V minulosti Dara
pravidelne cvičila na stacionárnom bicykli,
ktorý vždy štartoval jej nový deň. Dnes

má na šport ako taký času len veľmi málo,
no predovšetkým vďaka génom trápenie
v posilňovni alebo na cvičebných nástrojoch
vlastne ani vôbec nepotrebuje. „Potom
sa samozrejme veľmi podpisuje na jej
postave spievanie, nácviky choreograﬁí,
tancovanie, a keďže aj bránica je sval, tak
keď spieva, zároveň vlastne posilňuje
brucho,“ doplnila najlepšia priateľka matky
trojročnej Laury. Dara je skrátka živel, a to
nielen na svojich koncertných vystúpeniach,
ale tiež v súkromí. Speváčka je neustále
v pohybe či už je to počas pracovného
nasadenia, alebo keď vo voľnom čase chodí
s dcérkou na pravidelné prechádzky. „Nie sú
v tom žiadne zázraky, ani hodiny strávené
s činkami v posilňovni. Je to naozaj akýmsi
zdravým aktívnym spôsobom života. Keď
preženiem, tak prezradím, že do prvého
poschodia sa nikdy nechodí výťahom,“
uzavrela Eva Skallová, ktorá je presvedčená
o tom, že Dara sa trápiť cvičením
STAR
jednoducho vôbec nemusí.

Nemám tučné brucho
keré je sexi, lebo som
Dara, čo v noci nespí
MÁ ČO UKÁZAŤ
Darine vystúpenia vždy
zaujmú nielen hudbou,
ale tiež samotnou
interpretkou, ktorá je
pre pánov jednoducho
pastvou pre oči.

- VERONIKA VANDRAŠEKOVÁ,
FOTO: TIBOR GÉCI, S. A.
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