
Abychom soutěž více přiblížili, 
vyzpovídali jsme loňskou vítězku 
Moniku Täuberovou. Nyní si 
můžeme přečíst, co všechno na 
sebe prozradila.

 ❚ Jaká byla Monika Täubero-
vá před soutěží Dívka roku 
2017?

Nedá se říct, že bych byla radi-
kálně jiným člověkem. Od počát-

ku jsem věděla, že se po soutěži 
povahou nezměním. Přistupuji 
k tomu tak, že mě porota zvolila 
takovou, jaká jsem, a  tudíž se 
není důvod měnit. Ovšem roz-
hodně jeden rozdíl tu je. Bývala 
jsem docela stydlivá, ale po sou-
těži si více věřím.

 ❚ Kdo tě do soutěže přihlásil?
Do Dívky roku jsem se při-

hlásila sama, ovšem předcházelo 
tomu dlouhé váhání a  rozmýš-
lení. Konečným impulsem byla 
podpora ze strany mých kama-
rádek, a  tak jsem se nakonec 
rozhodla to zkusit.

 ❚ Co se ti na soutěži líbilo nej-
více?

To je strašně těžké vybrat, 
mně se líbilo totiž úplně všech-
no. Akorát mě zpětně mrzí, že 
jsem si všechny přípravy a finále 
neužila naplno, jelikož stres sa-
mozřejmě sehrál svou roli.

 ❚ Účastnila by ses soutěže zno-
va?

Rozhodně ano. Hlavně teď, 
když mám od finále už jistý 
časový odstup, si teprve uvě-
domuji, jaké to bylo nádherné 
období. Během příprav jsem 
zažila spoustu legrace, pozna-
la nové lidi a  získala spoustu 
zkušeností, které se mi budou 
určitě hodit.

 ❚ Jaká je Dívka roku 2017?
Tohle je velmi častá otázka 

a moje nejmíň oblíbená. Čeká se 
totiž, že se pochválím, ale podle 
mě je strašně těžké o  sobě psát 
v  superlativech. Taky spousta 
věcí je relativních. O sobě mohu 
říct to, že jsem pokorná. A  my-
slím si, že pokora je základem 
pro to být Dívkou roku, jelikož 
jsem za své vítězství ze srdce 

vděčná a  nikdy bych nedovolila 
ho znehodnotit tím, že bych se 
snad změnila v namyšlenou, pře-
mrštěně sebevědomou holku, 
která si myslí, že jí teď svět leží 
u  nohou. Taková by totiž Dívka 
roku být rozhodně neměla.

 ❚ Prozradíš nám svůj největší 
sen?

Mám opravdu spoustu snů, 
některé jsou reálnější než jiné, 
ale přece jen věřím, že se většina 
z nich splní. Takovým mým hlav-
ním snem, pokud se to tak dá na-
zvat, je být do budoucna hlavně 
šťastná a  zdravá. Ty bláznivější 
sny si asi raději nechám pro sebe.

 ❚ Co tě baví a co naopak ne?
Tak to je opět těžká otázka, 

protože mám opravdu hodně 
zájmů, ať už jde o  sport, vaření, 
pečení nebo třeba módu. Ov-
šem jedním z  mých největších 
koníčků je tanec. Tanci se vě-
nuji už spoustu let a  opravdu 
si nedokážu svůj život bez něj 
představit. Taky mám moc ráda 
herectví a  celkově divadlo. Ať 
jako herec nebo divák. Myslím 
si, že jsem celkem umělecky za-
měřený člověk. A co mě nebaví? 
Rozhodně uklízet.
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Bývala jsem docela stydlivá, nyní si více věřím
Soutěž Dívka roku není jen o kráse. Má ukázat, jak 
důležitá je dovednost komunikace, talentu a celko-
vého charisma soutěžících. Jejím cílem je připravit 
dívky do života, ne na modelingová prkna.

„Dívka roku je celostátní soutěž pro dívky od třinácti do pat-
nácti let, které jsou charismatické, talentované, komunikativní, 
apod., v  soutěži převažuje snaha po výchovných aspektech 
nad snahami pro uplatnění dívek v  oblasti modelingu. Dívky 
se snažíme motivovat a  připravit do další cesty jejich života. 
Přesto soutěž nepostrádá ani tyto motivační prvky, protože v ní 
jde o to dokázat, že i hezká děvčata jsou chytrá a že tato kom-
binace, tj. kombinace inteligence a  krásy by jim měla pomoci 
v životním uplatnění,“ říká produkční Kristýna Sklenářová.

❚ Pro radíš nám s ůj nej ětší protože mám opra d hodně

ŽIVOTNÍ MOTTO MONIKY
„Budoucnost patří těm, kdo věří svým krásným snům.“
Tuto nádhernou větu pronesla první dáma Spojených států 
amerických Eleanor Rooseveltová.

Soutěž Dívka roku 2018 se koná pod záštitou Magistrátu 
hlavního města Prahy. Sedmým rokem spolupracuje s  Nadač-
ním fondem Krtek, dětskou onkologií v  Brně. Do projektu se 
každoročně zapojují dívky a  jejich celé rodiny s  velkým nad-
šením. Tímto si všechny soutěžící uvědomují, jak je důležité 
být zdravý. Letos proběhne 29. ročník této ojedinělé soutěže. 
Do konce února se uskuteční po celé České republice základní 
kola. V  dubnu 2018 se odehraje semifinále, kde se rozhodne 
o finalistkách soutěže Dívka roku 2018.
Na finále se můžeme těšit 7. května 2018 v Divadle pod Pal-
movkou v  Praze, celým večerem bude provázet moderátor, 
herec a velký sympaťák David Gránský.

Vítězka při profesionálním focení

Momentka z finále soutěže
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