Třetí nejkrásnější dívka planety Klára Vavrušková:

Dvacetiletá studentka Klára Vavrušková je jednou z našich nejúspěšnějších
královen krásy. Na světové soutěži Miss Earth na Filipínách získala 3. místo
v konkurenci osmi desítek dívek z celého světa. Studentka vysoké školy, kte
rá pochází z městečka Kostelec nad Orlicí, o to musela tvrdě bojovat.
Saša Šeflová
■ Proti soutěžím krásy už
pár let bojují nejen radikální
feministické organizace, proto
že podle nich ženy ponižují. Vy
jste se sama do České Miss,
kde jste uspěla, přihlásila. Jak
tuhle problematiku vnímáte?
O dané problematice vím.
Myslím, že každý člověk je
sám sobě pánem a vždy záleží
na jeho vlastním uvážení. Já
jsem se do České Miss přihlási
la sama, soutěž jsem vždy ráda
sledovala a odmala jí chtěla být
součástí. Existují přece i muž
ské soutěže krásy, není to jen
ženská záležitost.

I

Každý člověk by měl
přispívat k ochraně
životního prostředí

Vzpomínám si na jeden roz
hovor na Filipínách, paní repor
térka se mě zeptala, zda lidé
u nás v České republice sledují
soutěže krásy. Odpověděla jsem,
že moc ne, že u nás lidé hodně
sledují hlavně sport. „Tady na
Filipínách jsou soutěže krásy
sport číslo 1,“ řekla mi na to.
Chci tím říct, že někteří lidé
tím opravdu žijí, baví je to, sle
dují pečlivě statistiky, přesně
jako my Češi sledujeme ten
sport. A vy byste chtěli Če
chům odepřít třeba hokej?
■ Miss Earth není jen
o kráse, upozorňuje na ekolo
gický stav planety. Myslíte si,
že krásné ženy mohou zau
jmout při jeho řešení víc než
třeba Greta Thunbergová?
Je dobře, že se najdou lidé,
kterým není náš svět lhostejný
a snaží se ho chránit. Případ
mladé Grety je specifický.
Myslím si, že cesta boje za
velké světové politické názory,
interpretované ženskou krásou
a chytrostí, může působit na
velký počet lidí.

■ Zdálky vidíme, že Miss a snažíme se čistit naši ze
Earth probíhá podobně jako mi. Cílem akce je přede
jiné soutěže krásy. Promená vším zbavit svět nepořád
dy v plavkách nebo módní ku a úklid nelegálně
show. Prozradíte nám roz vzniklých černých sklá
dek.
díly?
■ Jaký vůbec byl
Soutěž Miss Eárth probíhá
podobně jako jiné světové sou měsíc prožitý na Fili
těže krásy. Já se jiných ale ne pínách? Měla jste
účastnila, takže nemám žádné možnost tuto exotic
porovnání z vlastní zkušenosti. kou destinaci více
Nicméně jak již zde bylo zmí poznat?
Měsíční pobyt
něno, Miss Earth není proti ji
ným soutěžím zaměřena pouze na Filipínách byl
na krásu, půvab a osobnost, ale
také na ekologii. Po celou dobu
jsme s dívkami z různých zemí
absolvovaly různé enviromentální semináře, pracovaly v te
rénu na vysazování nových
stromů a lesních školek, na
vštěvovaly organizace, které se
snažily znovu využívat již
použité věci a tvořit tak
nové.
Dále bych řekla, že
Miss Earth je svým ko
náním snad nejdelší svě
tovou soutěží ze všech.
Normálně soutěže krásy
trvají dva až tři týdny, ale
tato byla dlouhá celý mě
síc. Po celou dobu našeho
pobytu jsme s ostatními
dívkami stále cestovaly.
Navštívily jsme mnoho za
jímavých míst a poznaly
zdejší kulturu. Jsem ráda,
že jsem se mohla zúčastnit
právě této soutěže a naučit se
novým věcem.
■ Vy sama se do něja
kých ekologických aktivit za
pojujete?
Podle mě by každý člověk
měl přispívat k ochraně život
ního prostředí. Ať už třeba je
nom tříděním odpadu, šetře
ním pitné vody, redukováním
jednorázových plastů apod.
Ráda jdu s rodinou do lesa vy
sazovat nové stromy a tvořit
tak nový les. Účastním se také
projektu Ukliďme svět, ukliď
me Česko. Vyrážíme do ulic

pro mne neskutečný zážitek.
Nikdy jsem tak dlouho a tak
daleko od domova nebyla.
Trošku jsem se bála, co mě bu
de čekat, ale ve finále jsme tu
prožily spoustu dobrodružství.
Měly jsme s holkami mož
nost cestovat a poznat místa,
kam by se obyčejní turisté jen
tak nedostali. Nicméně si mys
lím, že pro mne veliká část Fi
lipín zůstala stále neprozkou
mána. Naše aktivity byly
soustředěné hlavně v Manile,
hlavním městě Filipín, takže
jsme tu pravou zdejší „divoči
nu“ viděly jenom párkrát. Ur
čitě mám v plánu se sem
jednou vrátit a navštívit ta
krásná, pravá filipínská
místa.
■ Pár českých dívek,
které už soutěží prošly, ne
bylo například moc spo
kojených se stravou. Jaké
jsou vaše zkušenosti?
Musím se přiznat, že
i já jsem měla se zdejší
stravou problém. Vše je
tu smažené a s rýží, do
konce i jako dezert vám
podají rýži. Několikrát mi
nebylo ani dobře, tak
jsem musela smažené po
sléze vysadit. Nechci
však tvrdit, že je tu jen
toto jídlo, podávají se tu
všechny druhy masa,
vařená zelenina a samo
zřejmě domácí specia-

ale musím vy
zdvihnout, tak zdejší
ovoce.
Zamilovala
jsem si tu banány,
ananas, mango a po
znala jsem -spoustu noých druhů. Co vám ale
budu povídat, česká kuchy
ně je česká kuchyně a už se
těším na svíčkovou!
■ Jak jste se na soutěž
připravovala?
Zatímco některé holky mě
ly na přípravu celý rok, já
měla pouhý měsíc. Musela
jsem stihnout hrozně moc vě
cí v tak krátkém období. Bylo
to pro mne velmi stresující
a náročné. Bylo potřeba na
točit ekovideo, ušít národní

a květinový kostým, sehnat ob
lečení, večerní róby atd. Stále
jsem si pročítala seznam a dou
fala, že na nic nezapomenu.

Sama nevím,
čím jsem porotu
zaujala nejvíce.
Hodně lidí mi říkalo,
že přirozeností
a osobností
Do toho bylo krátce po finále
České Miss, takže mě čekaly
další povinnosti. Nakonec jsem
se však musela vzdát talentové
soutěže, na kterou jsem nic tak
narychlo nevymyslela. Nicmé
ně jsem moc ráda, jak to do
padlo, i přes moji neúčast v ta
lentové části a že ty rychlé
přípravy stály za to!
■ Co vám pomohlo dostat
se na třetí místo a jaké za to
bylo ocenění?
Popravdě ani sama nevím,
čím jsem porotu zaujala nejví
ce. Hodně lidí mi posléze říka
lo, že to byla hlavně má přiro
zenost a osobnost. Co se týče
ocenění, pro mne je největší
ocenění titul Miss Earth Water
2019.
■ Souvisí se ziskem titulu
i nějaké povinnosti?
Povinnosti určitě mám. Byla
nutnost si pobyt na Filipínách
prodloužit. Jinak mě čeká ces
tování po Asii, Americe i Evro
pě. Uvidíme, kam bude má prv
ní cesta, ale už se na to vše moc
těším.
■ Máte v úmyslu se nějaký
čas věnovat modelingu?
To bych velmi ráda. Je to věc,
která mě vnitřně naplňuje a dě
lám ji s láskou. Uvidíme, jaké
nabídky přijdou.
■ Jaké jsou vaše dlouho
dobé cíle?
Co se týče mých nyní bliž
ších cílů, tak bych se ráda plně
věnovala modelingu a dodělala
si vysokou školu, kterou stále
studuji. Mým největším cílem
však je být šťastná, mít zdra
vou, spokojenou rodinu a těšit
se z každého dne.

