styl
Gioia je italsky radost. A to, co
mě baví, mi radost bezpochyby
činí. Zároveň doufám, že mé
šperky budou dělat radost i ženám, které si je pořídí.

Z plavek ke šperkům
Modelka a herečka Pavlína Němcová ráda neustále zkouší
něco nového. Po bytovém designu se teď vrhla na navrhování
šperků. Co chystá dalšího a jak vypadá její současný život?
A proč jí modeling moc nebavil?
text: Petra Šmídová

J

ste vystudovaná právnička. Dokázala jste si někdy
představit, že byste se
tím živila?
Rozhodně ne. Právničinu jsem
studovala jen proto, abych se
něčím zabavila. V té době jsem
se věnovala modelingu a málokdo si dokáže představit, jak je
takový život vlastně osamělý.
Během dlouhých letů nebo při
smutných večerech na hotelu
jsem si alespoň zaměstnávala
mozek něčím užitečným.
Co bylo impulzem, že jste se vrhla na šperky?
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Jednou ráno jsem si prostě sedla
a začala přemýšlet, jak naložit
se svým životem. Roky přibývají, moje modelingová kariéra
skončila, na nabídky už spoléhat
nemůžu. A tak se naskytla otázka, co budu dělat dál. Potřebovala jsem něco, co by mě postrkovalo dopředu a motivovalo
k další práci. Napadla mě kolekce tělových náhrdelníků, které
na trhu chybějí.
Proč zrovna náhrdelníky?
K umění a designu jsem tíhla
odjakživa. Začínala jsem jako
návrhářka interiérů pro své zná-

mé a kamarády, kteří obdivovali
zařízení mého bytu. Objednávky se jen hrnuly, což mě velmi
těšilo. Od interiérů pak byl jen
krůček ke šperkům. Design
mých náhrdelníků je velmi jednoduchý a ženský a hodí se jak
na holé tělo, tak na plavky i halenku.
Jsou dostupné pro každého, nebo
je třeba na ně hodně šetřit?
Stojí mezi pěti až devadesáti tisíci korunami. Škála je široká.
Podle čeho jste vybírala název
pro svoji značku?

Pavlína Němcová
Ý 18. února 1973 v Děčíně
u modelka, herečka, produ-

centka a designérka šperků
u s modelingem začínala

v šestnácti společně s krajankou Evou Herzigovou;
zpočátku pracovala v Paříži,
kde se i provdala a přivedla na
svět syna Alaina, o kterého se
pak léta soudila a dostala ho,
až když mu bylo čtrnáct a sám
se mohl rozhodnout, s kým
chce žít; postupně se stala
tváří řady zahraničních značek
u hrála ve filmech Krvavá
laguna (2007), Edith Piaf (2007),
Modern Love (2008), Případ
nevěrné Kláry (2009), Tajemství
velryb (2010), Lov (2011),
The Writer (2013) a v seriálech
Totožnost neznámá (2008)
a Stopy života (2015)
u pod vlastní značkou Gioia
navrhuje šperky ze žlutého,
bílého a červeného zlata se
sázenými diamanty
u Jejím současným partnerem
je obchodník s luxusními vozy
Milan Vopička, syn Alain (23)
studuje ve Francii práva

Řekla byste, že jste spíše spontánní a jdete do věcí po hlavě,
nebo si vše pečlivě promýšlíte,
než uděláte první krok?
Určitě jsem člověk, který dlouho nepřemýšlí a jde do všeho
naplno. Občas to samozřejmě
není úplně dobře a dopadne to,
jak to dopadne, ale už jsem prostě taková.

i Focení

a modeling
jako takový
mě nebavil
nikdy. Brala
jsem ho jako
formu úžasného
výdělku.

2X ZDROJ: GIOIA BY PAVLÍNA NĚMCOVÁ

Až se vaše značka dostane více
do povědomí, neuvažujete, že
byste oslovila k propagaci i další
modelky?
Do budoucna proč ne. Ale prozatím si z ekonomických důvodů vystačím sama. Investovala
jsem do výroby veškerý svůj
čas a finance. Být na to pyšná je
sice ještě brzy, ale jsem ráda, že
se setkávám především s kladnými ohlasy.

SAMA SOBĚ ŠÉFEM. Pavlína Němcová pro svoji značku navrhla šperky a také si stoupla před fotoaparát
pro fotografie do kampaně.
nápadů, kde co zlepšit a jak se
posunout dál. Rodinu a přátele
pak bohužel kvůli svému pracovnímu elánu a nasazení trošku šidím. Naštěstí jsou chápaví

Jak momentálně pokračuje vaše
herecká kariéra?
Herectví jsem nyní odstavila na
druhou kolej, protože člověk se
nemůže věnovat naplno několika věcem najednou. Pak chybí
kvalita. Ale hraní mě moc baví,
a pokud by přišla nějaká zajímavá nabídka, určitě bych se jí
nebránila. Před časem jsem si
zahrála v seriálu Stopy života
na TV Barrandov, plánuje se
pokračování, a tak se moc těším.

a v mých snech mě podporují.
Jejich tolerance má ale také své
meze, a když vidí, že už to přeháním, tak mě vrátí nohama na
zem. A já jsem za to ráda.
n

Jste modelka, vystudovaná právnička, herečka, producentka,
ambasadorka soutěží krásy, zakladatelka nadace Šance Pavlíny
Němcové a nyní nově i designérka šperků. Jak to všechno stíháte?
Abych všechno stíhala dle
svých představ je samozřejmě
velký stres. Celkově mě to ale
velmi obohacuje. A ať dělám
cokoli, jsem to především já,
úplně normální ženská, která se
snaží realizovat své sny. Momentálně mě úplně pohltilo navrhování šperků.
Jak se dá vaše současné pracovní
nasazení skloubit s rodinou?
Přiznávám, že je to malinko složitější. Mám v hlavě stále plno

INZERCE

FOTO: VIET DINH

V minulosti jste se nechala slyšet, že vás modeling nikdy nebavil. Bylo to teď jiné, když jste fotila své šperky na svém těle pro
svoji firmu?
Je pravda, že mě focení a modeling jako takový nebavil nikdy.
Brala jsem ho jako formu úžasného výdělku. Ale teď už si to
užívám, člověk na to na stará
kolena kouká trochu jinak. Zda
mě to ale baví víc, se nedá říct.
Je to zkrátka práce.
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