Kdo je opravdová hvězda?
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Říkají o ní, že je jemná duše. Česká miss 2019 a budoucí
právnička Barbora Hodačová je navíc i krásná a vzdělaná a má
soucit s ostatními. Nově se proto stala tváří spolku
Hvězdy dětem, který podporuje i Galerie Harfa.

Kdo je pro vás opravdivá hvězda?
A jaké má takový člověk vlastnosti?

Nejde o konkrétní osobu, ale jsou
to pro mě silní lidé, kteří dokáží
obětovat své pohodlí a pomoci
ostatním. Ti, kteří mají radost ze
života a zvládnou překonat nejtěžší
životní překážky. Pár takových lidí
znám a musím říct, že jsou pro mě
opravdové hvězdy.
A kdo pro vás byl hvězdou, když jste
byla malé dítě?

Největší hvězdou pro mě vždy
byla moje maminka. Myslím si, že
většina dívek, když se podívají na
svojí maminku, tak si uvědomí, že
největší hvězda je právě ona.

Královny krásy a modelky se často
věnují charitativní práci, vy sama jste
se nedávno stala tváří spolku Hvězdy
dětem. Proč si myslíte, že zrovna
tohle spojení funguje?

Vždycky jsem měla velmi kladný
vztah k dětem a vzhledem k tomu
že spolek Hvězdy dětem věnuje
pozornost především severním
Čechám, odkud pocházím, tak
spojení bylo hned nasnadě.
Naprosto souhlasím s jejich
činností - vytváření aktivního
programu dětem, podpora jejich

Barbora Hodačová (24)
Česká miss 2019 pochází
z Teplic. Studuje právnickou
fakultu Karlovy univerzity.
Jejím přítelem je automobilový
závodník Richard Chlad.

volnočasových zálib a také učení
finanční gramotnosti. Jsem velmi
ráda, že mohu být součástí tohoto
projektu.

Jaké ambice má spolek Hvězdy
dětem?

Především podporuje dětí
z dětských domovů v jejich volném
čase, a rádi bychom vytvořili
příjemné prostředí pro jejich další
růst. Právě ve spolupráci s dětmi
z dětských domovů pořádáme
15. března v Divadle X10 módní
přehlídku, na kterou jsem velmi
pyšná a na kterou se velmi těším
a tímto všechny čtenáře zvu.

A jak jinak lze Hvězdy dětem
podpořit?

V současné době především
zakoupením kalendáře nebo diáře
DYCKY MOST, který vzniknul
ve spolupráci s herci ze seriálu
Most a zároveň s dětmi z dětských
domovů. Kalendáře i diáře jsou
k zakoupení v knihkupectvích
Neoluxor, také na Harfě. Myslím
si, že není nic hezčího, než když
si každý den člověk při zapisování
povinností uvědomí při pohledu
na plánovací kalendář, že pomohl
tolika dětem.

R Y C H LÝ
D O TA Z NÍK :
Destinace snů:

Vždycky jsem chtěla navštívit
Japonsko.
Nejkrásnější výhled je:

Na Prahu!

Kdy je žena opravdu krásná:

Když se tak cítí.

Kdy jsem se naposledy od srdce
zasmála: Se svými synovci, malé

děti a jejich rozumy mě dokáží
vždy nejvíce rozesmát.

Náš rodinný znak je:

Úsměv - všichni máme stejný.
Nejvíc pyšná jsem na:

Na svoje studium na PF UK.

Napadá vás nějaké klišé, co se
traduje o výherkyních soutěží Miss,
které byste ráda překonala?

Je jich hodně. Největší asi to, že
dívky, které se přihlásí do soutěže,
jsou povrchní a jednoduché. Mohu
říct, že je to právě naopak. Dívka
se špatným charakterem se nikdy
nedostane daleko a na soutěžích
jsem zažívala podporu vzdělání
a rozvoje všech schopností.

Ve spolupráci
s dětmi z dětských
domovů proběhne
v Divadle X10
15. března módní
přehlídka.
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