moje peniaze

interview

Som pôžitkárka

ku? Zvykáte si jednoducho, alebo potrebujete nejaký ten čas navyše?
Milujem cestovanie, poznávanie nových
krajín, nových ľudí, nových zvykov, nových jedál... Veľmi rýchlo sa prispôsobujem práve vďaka nadšeniu z nového.
Snažím sa pritom používať jazyk „domorodcov“, a hoci lámavo, ale predsa nevyťahujem všade len obligátnu angličtinu.
Verím, že aj keď s problémami, ale predsa, je vždy sympatickejšie, ak sa človek
snaží v krajine dorozumieť a osloviť domácich ľudí tým ich jazykom.

Niekto by povedal, že neinvestuje rozumne, lebo sa často rozhoduje podľa srdca. A hoci
možno jej investície nie vždy produkujú finančný výnos, ona získava oveľa viac. Zážitky.
Aj taká je obľúbená slovenská herečka Zuzana Vačková.
TEXT: VALÉRIA POLAKOVIČOVÁ, FOTO: ARCHÍV Z. V.

t Čiže nie sú to len divadelné projekty, ktoré vás zamestnávajú..
Nie. A musím sa vlastne priznať, že takých iných nehereckých aktivít je veru
dosť. Vždy sa teším z toho, ak sa môžem
stať súčasťou nejakého zaujímavého projektu. Ako napríklad teraz – už nejaký čas
spolupracujem so skúseným vydavateľom
jazykovej literatúry a cudzojazyčných slovníkov na Slovensku. Spolu s Karin Haydu
sme tvárami ich kampane. Som rada, že cez
naše osobné skúsenosti sa nám azda aj viac
mladých ľudí podarí priviesť k štúdiu cudzích jazykov nenásilnou a hravou formou.
t Viem o vás, že výborne hovoríte
po anglicky. Máte talent na jazyky
alebo je za tým aj dlhoročné štúdium?
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V slovenských veľhorách alebo v zámorskom
veľkomeste – Zuzka Vačková sa cíti rovnako
dobre. Nezáleží kde, ale s kým je...
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t Úspešná herečka a aktívna žena-matka má stále dozaista, čo na práci. Zuzka, ako sa máte?
Asi najvýstižnejšie bude, keď poviem, že
rýchlo. Momentálne mám tej práce viac,
ako som si vôbec dokázala predstaviť. Skúšame novú hru a okrem činohry musím
zdolať aj náročné spievanie, a to sme sa
ešte nepustili ani do choreografií... Okrem
toho skúšam v Divadle LA KOMIKA,
rôzne agentúrne predstavenia, a z „iných“
projektov spomeniem napríklad dopravnú
výchovu pre najmenších – projekt RTVS
Stoj, pozor, choď! A do toho moja dcéra,
nový školský rok.... Ani neviem, kedy by
som si pri tom všetkom mala nájsť čas
na to, čo milujem – to je behanie, cvičenie,
joga. To teraz musí ísť, žiaľ, trošku bokom.

Musím sa priznať, že štúdiu jazykov
som sa nikdy nemusela nijako špeciálne
venovať. Mala som šťastie, že už na základnej škole, keď je hlava otvorená a pripravená nasávať nové informácie, som
mala super pani učiteľku – tzv. native
speaker, Mrs. Karlinsku, vďaka ktorej
som dostala základy angličtiny celkom
prirodzene – napríklad cez jej historky
o defekte na trabante a podobne... Pri-

znám sa, dodnes možno nie som dokonalá v gramatike a písomnom prejave,
ale pri mojich častých cestách do zahraničia to nepociťujem ako veľký hendikep.
t Keď sa človek dohovorí cudzím jazykom v zahraničí, môže sa tam aj
rýchlejšie udomácniť. Ako to máte
vy, keď niekam cestujete na dovolen-

t Inšpirujte našich čitateľov cestovateľským zážitkami, ktoré máte. Aké
krajiny ste už navštívili a aké vás
osobne najviac očarili?
Nepovažujem sa zase za nejakého extra
veľkého cestovateľa. Skôr sa vnímam
ako obyčajná mama, ktorá cestovateľské zážitky prispôsobuje deťom. Ak sa
niekam vyberiem, je to väčšinou tam,
kam to ťahá moje deti. Ale ak by som
mala spomenúť jedno miesto, ktoré mi
utkvelo v pamäti, najradšej spomínam
na výlet, ktorý sa, paradoxne, netýka
mojich detí, ale mojej mamy. Pred pár
rokmi sme spolu s mojimi kolegyňami
Bibkou Ondrejkovou, Katkou Brychtovou, Zuzkou Tlučkovou a Števkou Gorduličovou zobrali na výlet do Ríma naše
mamy. Tento krásny dvojgeneračný babinec nám vyšiel a ja dnes na Rím spomínam ako na mesto lásky a smiechu.
Presne v duchu tvrdenia: Nie je dôležité
kam idete, ale s kým.
t Príloha Moje peniaze sa venuje témam, ako sú osobné financie, úvery
na bývanie, investície a čitateľom tak
isto prináša spotrebiteľské inovácie/
inšpirácie. Čo vy a peniaze, rozumiete si spolu?
Mám ich veľmi rada, ale ony mi nerozumejú. Strašne rýchlo vedia odo mňa
odísť. Ja som totiž taký pôžitkár, veľmi
rada míňam peniaze na krásne zážitky,

dobré jedlo, výlety.... Niekto by povedal,
že neinvestujem rozumne, lebo sa rozhodujem podľa srdca. Moje peniaze mi
nevyrábajú ďalšie peniaze, zato krásne
spomienky určite.

hospodárila. Keď sme niekde na dovolenke, vždy dostane nejaký sumu peňazí
a nechám na ňu, na čo ich minie. Predsa
len, inak sa nakupuje z maminých peňazí a inak zo svojich.

t Ako skúsená žena a mamina držíte dozor nad rodinnými financiami.
Učíte svoje deti hodnote financií a finančnej gramotnosti?
Moje deti vedia, čo koľko stojí. Môj
syn je už dospelý človek, ktorý si sám
hospodári s peniazmi. Verím, že základy z rodiny dostal správne. Dcérku sa
snažím viesť k tomu, aby tiež rozumne

t Hovorí sa, že odvážnym patrí budúcnosť! Čo by ste ešte chceli vyskúšať či zažiť vo svojom živote?
Ja som spontánny človek. Myslím si, že
budúcnosť zmenili ľudia, ktorí sa nebáli
byť odvážni. Snažím sa nesedieť doma
za pecou, usilujem sa vidieť svet.... v tomto vidím zmysel života. ■
Ďakujem za rozhovor
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