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Prioritou pro mě ale stále zůstává moje 
práce v televizi a modeling a aktivity spo-
jené s ním jsou pro mě spíš koníčkem a 
vedlejšákem, říká o účasti v Miss České 
republiky 2020 třiadvacetiletá Jihlavačka 
Simona Šimková.

Veronika Dawidowicz ז

Zkoušela jste si například jako malá holka 
krásné šatičky, na hlavu korunku a představo-
vala si, že se stáváte Miss?

To jsem si určitě zkoušela, odjakživa se mi líbilo 
klapání podpatků a těšila jsem se, až je budu moct 
„jako velká“ nosit. Že jsem Miss, nebo modelka 
ale v mé dětské hlavě nebylo. Rodiče, ostatně i mé 
učitelky, se shodují na tom, že jsem ale měla ráda 
pozornost a bavilo mě, když mě někdo natáčel na 
kameru. Proto jsem se také, když už jsem velká, 
vydala cestou televizní reportérky a modeling teď 
bude spíš takový „vedlejšák“. (smích) 

Věnovala jste se někdy například modelingu?
Jediné to, že jsem se s fotografem domluvila na 

focení formou TFP (Time for prints je forma 
dohody mezi fotografem a modelkou na focení 
zdarma, kdy výsledné fotografie mohou obě stra-
ny využít pro svou prezentaci-pozn. redakce), tedy 
takové focení například fashion fotek, pro srandu. 
Přehlídku nebo profesionální focení jsem do té 
doby neabsolvovala.

Co vás přivedlo k tomu účastnit se soutěže 
Miss České republiky 2020? Byl to váš sen od 
dětství?

V tom se od ostatních dívek, které se mnou byly 
ve finále, odlišuji. Mým snem, který si aktuálně 
také – díky Bohu za to - plním, bylo stát se novi-
nářkou. S tím, že probíhají castingy na Miss ČR, 
přišel loni v červnu domů přítel. 

Viděl na sociálních sítích příspěvek jedné kama-
rádky, která už jedním z castingů prošla, a prý, 
proč bych to nemohla zkusit taky. Tehdy jsem na 
něj vyvalila oči, jak ho to napadlo, vždyť jsem o ně-
čem takovém nikdy nemluvila. Každopádně, když 
už jsem měla pozvánku na casting, řekla jsem si, 
proč to nezkusit – celý život jdu do všeho po hla-
vě. Pak už to šlo rychle, z castingu jsem postoupila 
do semifinále, ze semifinále do finále, absolvovala 
spolu s 12 finalistkami všechna soustředění, kurzy 
líčení, focení, chůze, etikety apod. 

Když se pak kvůli covidu vyřazovaly další 4 dív-
ky, opět jsem nějakou záhadou postoupila až do 
superfinále. S každým z těchto jednotlivých kroků 
mě k sobě soutěž poutala víc a víc a já si postup-
ně uvědomovala, že mě tenhle svět vlastně hrozně 
baví.

Přišla vám někdy tato soutěž povrchní? 
Vůbec. Upřímně jsem se toho ale bála, předsud-

kům se člověk neubrání. Jsem člověk, který nemá 
ostré lokty, a v případě, že vidím faleš a povrchnost 
ve svém okolí, odcházím. 

V kolektivu Miss, jak mezi děvčaty finalistkami, 
tak i týmem organizátorů, panuje úžasná atmo-
sféra a troufám si říct, že je založená na přátelství a 
důvěře. Důkazem toho je, že organizační tým tvo-
ří, mimo jiné, 6 loňských finalistek a vítězek z roku 
2019 a my se k nim teď rády přidáváme a budeme 
se potkávat a spolupracovat i po skončení soutěže. 

Co se týče povrchnosti z hlediska vzhledu, za 
celý skoro rok jsem ani jednou neslyšela, že bych 
měla zhubnout, začít víc cvičit, méně jíst apod. 

Naopak oceňují zdravou postavu, v semifinále 
byly i dívky s plnějšími tvary, proč ne, Miss je už 
opravdu jinde, než jak je obecně zaškatulkovaná.

Myslíte, že se hodnotí pouze vzhled, nebo roz-
hodují i charakterové vlastnosti?

Troufám si říct, že je to padesát na padesát. Však 
se na mě podívejte, mám 169 centimetrů a míry 
90-60-90 také nemám. Tím nechci říct, že vzhled 
nehraje roli, to ano, ale spolu s tím musí být Miss 
komplexní balíček i se sympatií, empatií, třeba i 
smyslem pro humor. Těch faktorů je víc, hodno-
tí se i to, jak dívka přistupuje k pomoci druhým, a 
případně, jakou má chuť zapojit se do charitativ-
ních projektů. Opravdu se pak může stát, že dívka, 
která je nádherná, ale v zákulisí pomlouvá ostatní 
dívky a do pomoci se zapojit nechce, nemusí ve 
světě Miss uspět. 

Získala jste titul Miss Sympatie od diváků a 
Miss Silueta od poroty, jaké jste měla pocity?

Takový výsledek je opravdu nádherný, obzvlášť si 
cením titulu Miss Sympatie, což je ocenění za nej-
více diváckých hlasů. Pro mě, jako pro reportér-
ku, která je při své práci denně na očích diváků, je 
takový „feedback“ od lidí úžasný a i pro mojí prá-
ci vlastně důležitý. Co se týče druhého titulu, co si 
budeme povídat, když ženě pochválíte postavu, je 
v sedmém nebi. 

Bylo vaším cílem zvítězit? 
Určitě nebylo. Já jsem vlastně to finále brala spíš 

jako formální ukončení téhle dlouhé cesty. Do 
Miss jsem od začátku šla s tím, že si to hlavně užiju. 
A to můžu s klidným svědomím říct, že se povedlo. 
Dvě korunky jsou spíš bonus – krásný bonus. 

Pokud byste vyhrála, na co byste chtěla nejví-
ce využít svůj vliv? 

Tady bych nechtěla škatulkovat vítězku a někoho, 
kdo se neumístil. Vliv, nebo něco dokázat může 
podle mě každý, kdo chce a něco pro to dělá. 

Já jsem třeba na korunku nečekala a skrze regio-
nální média, kde jsem brigádničila od 15 let, jsem 
se v 21 letech stala reportérkou celostátní televize. 
Když to teď znovu říkám, sama tomu nevěřím, ale 
všechno je reálné, jen člověk nesmí ztrácet naději 
a jít si za svým snem. Ať už na hlavě korunku má, 
nebo ne. 

Z Miss mi ale obecně už přistálo mnoho benefi-
tů, které se získáním korunky ještě násobí. Dívka 
díky Miss naváže mnoho kontaktů už během cesty 
ke korunce, má možnost navazovat spolupráce se 
sponzory, dostává se do nabídek pro klienty, kteří 
pořádají módní přehlídky nebo fotí různé kampa-
ně. 

I já jsem například byla ještě před finále vybraná 
jabloneckou bižuterií pro nafocení billboardové 
kampaně pro jejich letošní festival Křehká krása. 
Díky Miss se tak ze mě i bez korunky stala „holka 
z plakátu“. (smích)

Ještě se vrátím k Miss Silueta. Pracujete nějak 
tvrdě na vaší postavě, nebo patříte ke šťastliv-
cům, kteří mohou sníst cokoliv, a kde nic, tu 
nic?

Jeeje, chtěla bych na ní pracovat tvrdě, ale s časo-
vě náročnější prací a dokončováním bakalářského 
studia na to není moc čas. Nebudu ale lhát, spor-
tuji od malička, dělala jsem atletiku, hrála volejbal, 
plavala. 

S pubertou postupně tyto zájmy opadly, ale láska 
ke sportu se ve mně drží dodnes, a když si potře-
buji vyčistit hlavu, jdu si zaběhat nebo si zacvičit. 
Člověk se vybije a vyplaví hormony štěstí. 

V jídle se neomezuji, ale je pravda, že zdravá 
a vyvážená strava je mi blízká. Není to ale tak, že 
bych si vážila každé zrnko rýže, spíš mě fascinují 
možnosti tohoto stravování. Jsem schopná uvařit 
vám guláš s knedlíkama ve fit verzi, který z nutrič-
ního hlediska vyjde stejně, jako byste si dali oby-
čejné suché kuře s rýží. (smích) I zdravá strava 
může být pestrá. 

Mojí neřestí jsou ale sladkosti a těch se nevzdám, 
v nějakém zdravějším stravování jedu jen necelý 

Miss Sympatie 2020 Simona Šimková: 
Celý život jdu do všeho po hlavě

rok, takže spíš za tou postavou jsou opravdu geny. 

Panovala v zákulisí Miss mezi dívkami nějaká 
rivalita, soutěživost?

Možná mi to nebudete věřit, ale ne. Soutěživost 
možná, bylo znát, která dívka opravdu chce vyhrát 
a která to bere spíš jako zkušenost a zážitek. Nestá-
valo se ale, že bychom si podřezávaly podpatky 
apod.(smích)

Naopak jsme si na akcích neustále půjčovaly 
šminky, lak na vlasy a dokonce jednou mi muse-
la Kateřina Šimonková, která soutěžila s číslem 1, 
půjčit plavky, protože jsem si je zapomněla. Stala 
se z nás spíš Missí parta a po finále jsme si všechny 
od srdce pogratulovaly k výsledku a domluvily se, 
že až to půjde, společně to půjdeme oslavit. V kon-
taktu jsme pořád.

Myslíte si, že se do Miss může přihlásit každá 
dívka, nebo je potřeba mít i jistou psychickou 
odolnost, kromě hezkého vzezření?

Myslím si, že zkusit to může opravdu kaž-
dý. Osobně si myslím, že nejsem vyloženě „typ 
modelka“, jsem normální holka, která je podle oko-
lí a organizátorů Miss něčím zajímavá. Od začátku 
obdivovali můj věčný optimismus a přišpendlený 
úsměv na tváři. Takže možná i to mě dostrkalo až 
do finále. 

Určitě je ale potřeba připravit se na to, že vás lidé 
opravdu hodnotí. Hodnotí každý vlásek a záhyb 
na vašem těle. Na to jsem dosud nebyla zvyklá a 
člověk musí mít zdravé sebevědomí, aby si určité 
komentáře správně přefiltroval.

Změnila vám Miss život? Nebo ho plánujete 
nějak změnit vy? Co vám to vlastně dalo?

Myslela jsem si, že to bude spíš taková zábava, 
výplň volného času, ale teď na konci soutěže vidím, 
že se mi život změnil. Díky spojení televizní repor-
térka je v Miss, mě na ulici začalo oslovovat více li-
dí, kterým tato informace utkvěla v paměti. 

Soutěž mi přinesla řadu kontaktů, které využiji i 
do budoucna. Díky Miss jsem už dostala i nabídky 
na focení různých kampaní nebo účasti na různých 
akcích, které se teprve budou konat. Před soutěží 
by mě opravdu nenapadlo, že bych se mohla uchy-
tit i v tomto odvětví, ale jak pozoruji, i holka se 169 
centimetry tady má své místo. Prioritou pro mě 
ale stále zůstává moje práce v televizi, a jak říkám, 
modeling a aktivity spojené s ním jsou pro mě spíš 
koníčkem a vedlejšákem.

SIMONA Šimková měla z korunky velkou radost. 
 Foto: archiv SŠ


