SVĚT SLAVNÝCH POD LUPOU

„Vztah se
žárlivcem
nemá smysl“
S Denisou Nesvačilovou (27)
jsme si povídali hlavně o žárlivosti ve vztazích. Herečka
nám ale také prozradila,
co ji letos čeká.

Foto: I. Kahún/MAFRA (3), Divadlo Různých Jmen (1)

Potkáváme se na křtu knihy
Žárlivka autorky Lenky Pastorčákové (35). Proč jste přijala nabídku stát se kmotrou?
Myslím si, že téma žárlivosti
je docela zásadní. Já sama jsem
v minulosti zažila vztahy, které
nebyly úplně ideální. Je to prostě
pro mě velké téma. Navíc je důležité podporovat naše české autory.
Knížka tohoto typu u nás v současné době chybí.
Jaká jste vy sama čtenářka?
Vzhledem k tomu, že mám málo
času, tak čtu mnohem méně, než
bych si přála. Když mám ale chvíli, tak si určitě ráda něco přečtu.
Co například?
Většinou musím číst dost pracovních věcí. Když si ale mohu
vybrat, mám ráda literaturu faktu
a historické romány. Úplně neholduji červené knihovně.
Deniso, ještě bych se vrátila
k tématu žárlivosti. Říkala jste,
že s ní máte taky zkušenosti...
Zažila jsem žárlivost z obou stran.
Hodně jsem žárlila na jednoho partnera. Nedokázala jsem si vysvětlit
proč a co se mi to vlastně děje. Bylo

kolegové-

Spolupráci s režisérem Labyrintu Jiřím Strachem (45) si
Denisa moc pochvalovala.

mi to nepříjemné. Žárlivost jsem ale
pocítila i z druhé strany. Měla jsem
vztah, kdy partner žárlil až chorobně. To bylo hodně zlé.
Co byste poradila lidem, kteří
žárlivost ve vztahu řeší?
Já si nemyslím, že mohu někomu něco radit. (úsměv) Mně osobně se ale vždy osvědčilo o tom
mluvit. Důležité je se před tím
nezavřít, ať už na vás žárlí partner nebo vy na něho. Je dobré se
dopátrat toho proč. Většinou je to
totiž chyba toho, kdo žárlí – alespoň si to myslím. Když totiž někdo žárlí, tak má většinou nějaké
problémy se sebevědomím. Takovému člově- ku je podle mě

divadlo
křest knihy

Herečka se stala jednou z kmotřiček nové knihy Žárlivka od Lenky
Pastorčákové (uprostřed).
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Denisa
září v divadelní hře
Lakomec
v Divadle
Radka
Brzobohatého.
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možné nějak pomoct a sebevědomí mu ve vztahu dodat. Když toho
člověka nějakou dobu podržíme
a přesvědčíme ho o tom, že nám
může důvěřovat, tak se žárlivost
může i ztratit. Když se neztratí,
tak vztah asi bohužel nemá smysl.
Žárlivá fáze každopádně nesmí trvat moc dlouho.
Jak to máte se žárlivostí ve
svém současném vztahu s Janem Melíškem?
Tam je to úplně
v pořádku. (úsměv)
Samozřejmě že je příjemné, když se ve vztahu aspoň někdy objeví
malý náznak žárlivosti.
My na sebe žárlíme,
ale tak nějak zdravě.
Když se dlouho nevidíme, utrousí třeba jeden
z nás nějakou vtipnou
poznámku na někoho
z našich kolegů. (smích)

Je to ale opravdu myšlené jako legrace. Občas se tak popichujeme.
Přejděme k práci. Jak se zpětně díváte na natáčení třetí řady
seriálu Labyrint, kde jste hrála?
Vzpomínám na to hrozně ráda,
byla to veliká zkušenost se skvělými herci. S některými z nich se
potkávám i dál. Například s Jirkou
Langmajerem (52, pozn. red.) dotáčíme film. Pro mě to byl prostě
velký projekt, zásadní v tom, že
nešlo o nějakou romantiku a že
jsem si zkusila zase něco jiného.
Co vás teď pracovně čeká?
Dotáčím film Petra Kolečka
(35, pozn. red.) Přes prsty. Tuším,
že někdy v září by měl jít do kin.
Také mě čeká natáčení jednoho
historického filmu, o tom ale zatím
bohužel nemohu mluvit. Kromě
toho nastupuji do jedné hry v Divadle Radka Brzobohatého. V září
bude další hra. Práce je dost.
Michaela Míčová

