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MICHALA HUŤKOVÁ 
CABANOVÁ

Viacerí ľudia už neverili, že 
herečka a speváčka JES-
SICA SIMPSON (31) porodí 
svoje prvé dieťa, pretože 
sa zdalo, akoby ho čakala 
takmer rok. Teda nasved-
čovali tomu jej proporcie 
a neustále zaguľaťova-
nie. Nakoniec sme sa všet-
ci dočkali a Jessica svoju 
Maxwell Drew ukázala, te-
da predala, na titulke ma-
gazínu People.

Na adresu Jessicy 
Simpson sa niesla vlna 
kritiky za jej tehotenské 
proporcie, no blondínka 

si z toho ťažkú hlavu rozhodne ne-

robila. Veľkého bruška sa zbavila 
1. mája, keď sa jej narodila dcé-
ra Maxwell Drew a Jessica sa tak 
zaradila medzi celebritné mamy. 

Z mena jej dcéry si mnohí ľu-
dia robili posmešky, pretože malá 
sa skrátene volá Max, pri narode-
ní mala maxiváhu 4,4 kilograma 
a jej mama Jessica bola poriad-
na maxižena. Nič to však neme-
ní na fakte, že o dieťa slávnej 
blondínky sa trhali viaceré sve-
tové magazíny. Jessica nako-
niec prikývla na exkluzívne fote-
nie pre magazín People, kde sa 
jej Maxwell objavila na titulke. Te-
da presnejšie ju jej mama preda-
la takmer za 690-tisíc eur, čím si 
rodinka značne polepšila. Ako je 
z titulky zjavné, malá Max sa rada 
napapá, čo potvrdzujú aj jej tuč-
nučké líčka a ručičky. Speváčka 
sa vyjadrila, že je jej dcéra živo-
taschopná a mliečka sa nedoká-
že nabažiť.
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MICHALA HUŤKOVÁ 

Toto je moja 
princezná

JESSICA UKÁZALA svetu svoju dcéru prostredníctvom 
časopisu, tak ako to robia viaceré známe tváre. Veď 
nečudo, za fotky si dávajú poriadne zaplatiť…

SIMPSON SO svojím 
manželom Ericom.

P
7

D
12

0
37

7

Stovky detí sa pri príležitosti 
svojho sviatku Dňa detí mohli 

v bratislavskej Eurovea stretnúť so 
známou kreslenou postavičkou 
psíkom Snoopym. Najväčšia po-
isťovňa špecializovaná na životné 
poistenie na Slovensku, spoloč-
nosť MetLife Amslico, pripravila 
po prvýkrát vo svojej histórii Deň 
detí, kde zároveň predstavila verej-
nosti svojho ambasádora – spomí-
naného Snoopyho.
Očarujúci, srdečný, prístupný, lojálny 

– to je len niekoľko pozitívnych vlast-
ností tejto milej postavičky, ktorá hrá 
dôležitú úlohu pri odlišovaní značky 
MetLife na trhu � nančných služieb.
Podobne prebiehal Deň detí 1. júna 
mimo Bratislavy aj v obchodných 
centrách v Banskej Bystrici a v Ko-
šiciach. Detičky ale i dospelí mali 
príležitosť stretnúť Snoopyho v ži-
votnej veľkosti, vyfotografovať sa 
s ním a zapojiť sa do súťaže v ma-
ľovaní tejto postavičky o zaujímavé 
detské ceny.

SNOOPY od MetLife Amslico 
zabával deti

 platená inzercia
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