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KOZMICE – Michaela Dihlová. Jednadvacetiletá dívka z Kozmic, které se podařilo prorazit 

nejen v republice, ale také ve světě. Na módním mole je jako doma, věnuje se ale také 

návrhářství.  

 

Kromě toho, že je Michaela Dihlová neuvěřitelně krásná, má ještě jednu obdivuhodnou 

vlastnost. Tou je odhodlanost. Na Českou Miss se pokoušela dostat dvakrát a stále 

bezúspěšně. Vyšlo to až napotřetí.  

Michaela se ale už dříve pyšnila několika tituly. Mezi ty nejhodnotnější patří například první 

místo v Miss World and Europe Junior v roce 2008 nebo vítězství v Miss Praha Open 2008. 

Přestože si jich velmi cení, za největší úspěch považuje právě letošní finále České Miss, 

kterým si splnila sen.  

I když se neprobojovala ani do superfi nálové sedmičky, byl to pro ni obrovský zážitek. "Jsem 

se svým výkonem spokojená. Celou dobu jsem se držela svého motta, že si to chci celé užít, 

a tak se taky stalo. Je to pro mě skvělá zkušenost," svěřila se Michaela Dihlová.  
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Michaela byla vyslána v září letošního roku reprezentovat Českou republiku do Polska na 

soutěž Miss Supranational 2012. A opět nezklamala. Kromě titulu Miss Photogenic, který 

Michaela získala již v semifi nále, na své konto připsala i titul druhé vicemiss ve finálovém 

kole. Stala se tedy třetí nejkrásnější dívkou celosvětové soutěže Miss Supranational 2012.  

Modelingu se Michaela Dihlová věnuje už od dvanácti let. O její úspěšnosti svědčí i fakt, že 

například pracovně vycestovala až do Jižní Koreje. Jejím dalším koníčkem je navrhování 

šatů, který jí pomáhá realizovat maminka, jež oděvy šije.  

Michaela má vystudovanou návrhářskou školu. Ve studiu pokračuje na Pedagogické 

fakultě Ostravské univerzity.  

V Kozmicích Michaelu Dihlovou všichni znají. "Jsme na ni hrozně pyšní," svěřil se 

přednedávnem starosta Kozmic Petr Kozák. "Oceněna byla také na našem plese jako 

osobnost obce. Pro nás je to určitě výborná reprezentace," dodal. Michaelu zná osobně a dle 

jeho slov se jedná o sympatickou dívku. "Kdo ji nezná, v životě by na první pohled neuhádl, 

kolik toho dokázala. Je velmi milá, příjemná a společenská," pochvaloval si.  

 

Foto: Michaela Dihlová o své kráse přesvědčila nejen v České republice, ale i ve světě.  
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