
To, že majú mnohé
naše televízne

hviezdy zväčšené prsia,
upravené pery či očné vieč-

ka, dnes už nikoho neprekva-
puje. Nakoniec dobre

vyzerať je sú-
časťou ich
p r á c e .

Sympatic-
ké sú

v š a k
n a j -

m ä

tie známe Slovenky, ktoré sa ne-
tvária, že im prsia narástli z ve-
čera do rána a tvár sa im vypla
vďaka kvalitným krémom či
zdravej strave. Pokojne priznajú
vek, aj zásahy na tele a nepotre-
bujú u ostatných žien vytvárať
ilúziu, že sú iné „iba“ vďaka
svojmu genetickému potenciálu.
Jednou z tých, ktorá nemá prob-
lém priznať, že jej k sexi postave
dopomohol plastický chirurg, je
aj moderátorka Kveta Horvátho-
vá. Tvrdí, že tak ako mnoho jej
kolegýň, aj ju nepochybne pred
rokmi ovplyvnilo prostredie,
v ktorom fungovala, no na roz-
diel od bývalej kolegyne Andy

Timkovej svoje rozhodnutie
dať si zväčšiť svoje jednot-

ky na trojky dodnes neľu-
tuje. Aj keď... nedávno

sa za svoj skutok z mla-
dosti predsa len na
chvíľu v duchu vy-
hrešila. Kveta si totiž
pod nôž musela ľah-
núť opäť.

Zodpovedná
O tom, že moderátorka má

silikónové prsia, vedeli iba
ľudia z jej okolia, no nikdy

nemala problém priznať to.
Nechválila sa tým, no ani ne-

zapierala... Opatrnejšia vo
vyjadreniach však bola

pred piatimi mesiacmi,
keď sa rozhodla pre

výmenu silikónov.
Na rozdiel od prvej

operácie vedela teraz
už, čo ju čaká a hlavne

pocit zodpovednosti bol
iný ako pred rokmi, keď
bola sama bez dcéry
a manžela. Napriek tomu
však bola pevne rozhodnu-
tá neodkladať zákrok ani
o mesiac dlhšie. Nie však
preto, aby počas reality šou
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Moderátorka Kveta Horváthová (34) iba nedávno priznala,
že si dala pred štrnástimi rokmi zväčšiť prsia. A my
sme zistili, že ešte pred príchodom na Farmu si ich
dala upraviť znova.

Farma, ktorú moderuje, pôsobi-
la na obrazovke ešte viac sexi,
ale zo zdravotného hľadiska.
„Chodila som na pravidelné
kontroly, a keď mi lekár pove-
dal, že sa mu tam niečo nepáči,
tak nebolo čo riešiť. Ďalšia ope-
rácia bola potrebná vyslovene
zo zdravotného hľadiska, nie
preto, aby som mala prsia opäť
o číslo väčšie,“ vysvetľuje Kve-
ta. 

Nie je jediná
Hoci si moderátorka naozaj ne-

musela meniť veľkosť podprsen-
ky, fakt je ten, že implantát nako-
niec dostala o čosi väčší. „Občas
sa to robí z estetického hľadiska.
Koža sa či už vekom, alebo po
dojčení trošku natiahne a nieke-
dy sa musí pristúpiť k väčším
objemom, ako boli pôvodné,“
tvrdí jeden z najznámejších plas-
tických chirurgov Mudr. Jozef
Fábry, no vyvracia teóriu o tom,
že po niekoľkých rokoch je nut-
ná výmena implantátov u každej
ženy. „Čas nie je v tomto prípade
indikátor, kvalita implantátov je
vysoká, používajú sa asi päťde-
siat, šesťdesiat rokov... Ak teda
nenastanú zdravotné alebo este-
tické dôvody na ich výmenu, tak
to nie je nutné, “ vysvetľuje. 

A práve zo zdravotného hľadis-
ka musela nedávno absolvovať
operáciu aj Andrea Heringhová,
no Dara Rolins či Patrícia Vitte-
ková sa vraj pre výmenu roz-
hodli po dojčení. „O silikóny sa
treba starať tak ako o zuby,
a keď je problém, vyriešiť ho,“
hovoria odborníci. 

„Alebo sa umelých pŕs úplne
zbaviť,“ je presvedčená bývalá
moderátorka Andy Timková,
ktorá svoju mladícku nerozváž-
nosť pred dvoma rokmi oľutova-
la a vrecúška z PVC má dnes na
pamiatku odložené v šuplíku. �

Nová relácia aj prsia

IVANA MANDÁKOVÁ
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