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a syna do-
stali v Prav-

divých príbehoch 
Katky Brychtovej. 
„Opakovane, s od-
stupom troch ro-
kov,“ upresnila nám 
herečka. Premiéru 
mali ešte v Ordi-
nácii v ružovej zá-
hrade, kde Gabika 

Škrabáková mala rolu tehotnej mamičky (naozaj 
čakala mladšieho syna) a jedno z jej starších detí 
hral jej vlastný syn Filip. Nakrúcanie sa mu tak 
zapáčilo, že keď hľadali deti do Chlapov nepla-

čú, priam prosil mamu, aby s ním šla na kas-
ting. Filip si zahral aj v Rodinných prípadoch, 
vo filme Krok do tmy a nedávno bol s mamou 
na ďalšom konkurze. Joj hľadala deti do rodin-
ného komediálneho seriálu s pracovným ná-
zvom Svet podľa Evelyn. 

„Žiaľ, nepodarilo sa, ten-
tokrát potrebovali iný 
typ chlapca,“ podotkla 
Gabika Škrabáková.  ■

4 • Eurotelevízia

MetLife Amslico oslavuje 20 rokov fi nančnej istoty  
na Slovensku aj zmenou názvu na MetLife

MetLife Amslico, dlhodobý líder 
v poskytovaní životného poistenia, 
oslávi 20. výročie plnenia potrieb slo-
venských zákazníkov zmenou názvu 
na MetLife.  
Zmena názvu a loga, ktorú podporuje 
aj nová reklamná kampaň, znamená 
začiatok ďalšej fázy vývoja MetLife 
na Slovensku, kde má spoločnosť 
viac ako 500 000 zákazníkov. 
Zameriavajúc sa na silnú a globálne 
uznávanú značku, táto kampaň 
zdôrazňuje cieľ spoločnosti MetLife, 

ktorým je poskytovať fi nančnú istotu 
svojim zákazníkom. Tiež dokazuje silu 
spoločnosti, stojacej na základoch 
takmer 150 rokov skúseností MetLife 
na celom svete. 

Zmena  názvu na MetLife bude zavŕ-
šená v júni 2015. Proces prebehne 
bez akýchkoľvek dopadov na poistné 
zmluvy existujúcich alebo budúcich 
zákazníkov.
MetLife mal v roku 2014 na 
Slovensku približne 10 % podiel na 

trhu životného poistenia; spoločnosť 
vykázala hrubý zisk 24,54 mil. eur 
podľa neauditovaných výsledkov, pri-
čom predpísané poistné predstavuje 
120,65 mil. eur. 
O spoločnosti MetLife
MetLife, Inc. (NYSE: MET) je prostred-
níctvom svojich pridružených spoloč-
ností a pobočiek („MetLife“) jednou 
z najväčších životných poisťovní na 
svete. Bola založená v roku 1868. 
MetLife je globálnym poskytovateľom 
životného poistenia, dôchodkového 

zabezpečenia, poistných produktov 
pre zamestnancov a správy aktív. Svo-
je služby poskytuje asi 100 miliónom 
klientov. MetLife má svoje operácie 
v takmer 50 krajinách a má vedúce 
postavenie v Japonsku, Latinskej 
Amerike, Ázii, Európe a na Strednom 
východe. Pre viac informácií navštívte 
www.metlife.com. PR
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 DRAHUŠA MEDZI SENIORMI
Herečku OĽGU BELEŠOVÚ, známu aj 
ako dobrosrdečnú, no ráznu Drahušu 
z Búrlivého vína, môžete od konca 
februára vídať i na Dvojke. Ako 
moderátorka magazínu o aktívnom 
živote, radostiach i starostiach ľudí 
zrelého veku, ktorý je súčasťou 
relácie Generácia – zlaté roky 
života, spája svoju bývalú profesiu, 
žurnalistiku, s herectvom. „Veľmi ma 
to napĺňa a som príjemne prekva-
pená, že na Slovensku to nie je také 
neutešené, ako by si niekto myslel, 
pokiaľ ide o starostlivosť o seniorov. 
Dotýka sa ma to aj osobne. Mám ro-
dičov v tejto kategórii, ktorí sa veľmi 
snažia, aby mohli byť aktívni, navyše 
8. mája sama oslávim 50 rokov.“

VARY MUSIA BYŤ!
V dobrej nálade 
a s neodmysliteľ-
nou cigaretkou – 
tak sa predstavil na 
úvodnej tlačovke 
k filmovému festi-
valu Karlove Vary 
jeho prezident JIŘÍ 

BARTOŠKA. Hoci len nedávno bojoval 
s rakovinou a organizátori už zaňho 
hľadali náhradu, pri vzniku jubilejného 
50. ročníka nemohol chýbať. Festival 
odštartuje 3. júla, v aktuálnej zvučke 
si zahral Mel Gibson a na úvodnej 
párty vystúpi kapela Lucie.

Na konkurze do seriálu Svet podľa 
Evelyn bol aj RIRIRR ŠKŠKŠ O OOO LALAABUUUB DDAA, vnuk 
Mariána Labudu, ktorého poznáme 
z Búrlivého vína i filmu Rukojemník
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VYHRALI STE?
Knihu Život po živote 
z EUROTELEVÍZIE č. 17 získavajú: 
Elena Tischlerová, Stará Turá; 
Ľubica Mayerová, Ružomberok; 
Margita Jendrejáková, 
Poprad-Matejovce.

Palivovú kartu Slovnaft 
z EUROTELEVÍZIE č. 18 získavajú: 
Denisa Šebeňová, Bratislava; 
Helena Tomaščíková, Košice; 
Alena Szabóová, Bratislava.
Správna odpoveď: 213 (tolerancia +1)

Srdečne blahoželáme!

Ešte skôr, ako herečka GGAABBRRRIIIEEELLAA ŠŠKKKRRAABBÁÁÁKOVÁ, 
sa v seriáli Chlapi neplačú objavil jej syn. 

Pred kamerou sa však stretli až 
v inom príbehu a v inej televízii.

 Herečkin starší syn FILIP 
KREUTZ si zahral naposledy 
v Pravdivých príbehoch  

Herečku s odstu
pom času vidíme 
vo výraznej úlohe 
v seriáli CHLAPI 
NEPLAČÚ


