LÁSKA

DETI

„Neexistuje nič väčšie ako láska. Mala by kaž
dého počas života sprevádzať. Je dôležité ju
nielen dávať, ale aj prijímať. To druhé sa nie
kedy musíme učiť.
Mám šťastie, že som našla lásku. Niekto ju hľa
dá totiž celý život. Mnoho mladých dievčat
dnes nemôže nájsť toho pravého. Chápem, že
je to ťažké, ale človek musí veľkú lásku najprv
cítiť v sebe a potom už nemôže byť taký zúfa
lý, že nemá partnera! Ak chceme lásku dávať,
vždy sa nájde niekto, kto ju prijme."

„Vydala som sa preto, lebo som vedela, že Jirko bude dobrý otec. Presne deväť mesiacov
po svadbe sa narodil Ondro. Keď mal asi šesť
rokov, boli sme v Rumunsku. Chodilo tam také
malé dievčatko Gábinka. „Nemôžeme mať tiež
doma Gábinku?" opýtal sa ma Ondro. Váha
li sme a nakoniec sme sa s manželom dohod
li, že nie. Ale nejakú Gábinku som ešte mala
mať... keď žena môže, mala by mať deti. Samo
zrejme, som šťastná, že mám syna, a dúfam, že
sa konečne dočkám vnúčat!"

ŠŤASTIE

PENIAZE

„Špeciálne v našej profesii môžete byť presved
čená, že ste dobrá, vedieť, že ste dobrá a nedo
stanete šancu... Chce to šťastie."

„Sú potrebné. Chcela by som ich mať viac, ale
ich zháňaniu sa človek nesmie podriadiť. Vlá
da peňazí sa mi vôbec nepáči."

MANŽELSTVO

PROFESIA

„Je dobrá inštitúcia. Teraz je moderné žiť nadivoko. Všetci hovoria: Prečo by sme sa brali?
Odpovedám: A prečo nie? Nechávate si zad
né dvierka, bojíte sa toho, nie ste si istí! Zatiaľ
však nikto nič lepšie nevymyslel."

„Herectvo je ohromné predvádzanie. Bez obe
censtva jednoducho neexistujeme. Ak vás ma
jú ľudia radi, prídu sa na vás pozrieť. To je po
cit nad všetky ceny a úspechy."

MUŽI
„Je to s nimi ťažké, ale bez nich by to nešlo.
Základná životná polarita je jednoducho muž
a žena. Hovorí sa, že muži nevydržia nič, ale
ženy všetko. To je pravda, ale s velkým nadhľa
dom a velkou láskou musím konštatovať, že
muži sú krehkejšie bytosti ako ženy."

RODINA
„Som zo štyroch detí. Najstarší brat pred rok
mi zomrel a nikdy ma to neprestane bolieť.
Mladší brat je mi po manželovi a synovi naj
bližším človekom. Rodina pre mňa znamená
maximum. Je to veľký kruh, ktorý vedie cez
Brno, rodné Slovensko až do San Francisca,
kde žije moja sestra. Cit pre rodinu, ktorý má
me, je veľký dar."

Vláda peňazí
sa mi vôbec
nepáči.
VECI MEDZI NEBOM A ZEMOU
„ S o m veriaca, ale n e c h o d í m pravidelne
do kostola. Či si myslím, že sa lepšie žije s vie
rou? Ťažko povedať. Veriť i neveriť je odva
ha. Povedať, že Boh neexistuje, chce odvahu.
Mnohokrát som na pochybách, ale neverím,
že všetko je len tak, že sme tu len zo žartu.
Sme Božím obrazom na svete."

