2 TZ Miss Full Of Beauty
Finálový večer Miss Full Of Beauty, 28. 9. 2013,
v Praze, v divadle Hybernia od 19.00
Finálovým večerem 1. ročníku Miss Full Of Beauty bude provázet charismatický český
divadelní a filmový herec, ale též překladatel a moderátor Petr Vacek.
Tento projekt vznikl proto, aby světu ukázal, že definicí krásy není konfekční velikost a že
každá žena může být krásná a je krásná, má-li ráda své tělo. Zeptali jsme se Petra Vacka,
čím ho tento projekt, pořádaný Plus size modelingovou agenturou Full Of Beauty, který se
rozhodl zbourat mýtus, že pouze štíhlá žena může být krásná, oslovil. „Odjakživa nesnáším,
když někdo tvrdí, jak mají lidi vypadat. Jak se mají oblékat a tak. Nenávidím módní policii a
považuju ji za vrchol drzosti a hulvátství. Takže když jsem dostal možnost moderovat
takovouhle akci, hned jsem věděl, že do toho jdu. Často jsem si v životě připadal jako
outsider. Proto sympatizuju se všemi, co jsou nějak jiní. Ať jsou to postižení, staří lidé, děti,
cizinci, věřící... nebo jen jinak vypadají“, říká Petr Vacek.
Na finálovém večeru vystoupí:
Slovenský zpěvák Martin Harich, který se v hudebních cenách TV Óčka stal objevem roku
2011 a jeho videoklip ke skladbě Nezvestná se stal klipem roku. Pražská kapela Bek Ofis,
která např. roku 2010 zvítězila v kategorii objev roku v cenách Českého rozhlasu Regina Legendy Nočního proudu a roku 2012 pro změnu zvítězila v Českém Youtube festu s
klipem Náhradník. Martin Písařík a Michal Skořepa s písní – Start Again, z nového filmu
Lovci a oběti, který půjde v únoru do kin. Deep Skillz Crew, breakdanceová skupina
vystupující v Itálii, Německu, Polsku a celé ČR.
V porotě mimo jiných usedne například divadelní a filmová herečka Dana Batulková,
zpěvák kapely Support Lesbiens - Josef Czenda Urbánek, spisovatel, moderátor,
scénárista a publicista Radek John, renomovaný český fotograf Petr Kurečka, jehož
jméno je spojeno s jedním z nejúspěšnějších kalendářů v ČR – kalendářem Proměny a
mnoho dalších.
Dívky představí ve třech disciplínách:

1) představení + rozhovor
2) volná disciplína
3) promenáda ve společenských šatech

Vyhlášeny budou tyto tituly:







MISS Full Of Beauty 2013 (hlavní cena poroty)
1. VICEMISS Full Of Beauty 2013
2. VICEMISS Full Of Beauty 2013
MISS Full Of Beauty sympatie 2013
MISS Full Of Beauty internet 2013 (hlasování probíhá na našich webových stránkách)
MISS Full Of Beauty 2013 portálu Krásná XL (hlasování probíhá na web stránkách Krásná XL)

Honza Nedvěd pobíhal v dámských lodičkách!
2. - 4. 8. proběhlo soustředění finalistek v Mariánských Lázních, na které si v nabitém
programu našli čas i Bek Ofis a přijeli se s finalistkami seznámit a zpříjemnit jim večer
hudbou, po celodením pilném trénování choreografie, natáčení medailonků a též rozhovorů
pro VIP zprávy. Zpěvák skupiny Honza Nedvěd si zkusil chůzi v lodičkách a poté
„vyseknul“ poklonu všem ženám, že to zvládají. Tento vzácný okamžik neuniknul ani VIP
zprávám a tréning chůze Honzy Nedvěda v lodičkách si natočily.
Jelikož Miss Full Of Beauty je soutěž, která je především o přijetí svého vlastního těla,
uvědomění si své krásy a sebeúctě, zajímalo nás, zda muži též bojují se sebepřijetím.
Zpěvák skupiny Bek Ofis Jan Nedvěd k tomu říká: „Emancipace došla do bodu, kdy muži
řeší prakticky stejně jako ženy to, jak vypadají a dobře si uvědomují že budou okolím často
hodnoceni na první pohled. Tělesná schránka, i když pro mnohé zásadní, je ale jen jednou
složkou osobnosti. Sice o nás částečně vypovídá, ale nemůže nikdy nahradit zbytek.“
S finalistkami se na soustředění seznámil i člen poroty Radek John.
Posláním Miss Full Of Beauty je nejen vybrat nejkrásnější ženu plných tvarů, ale posléze
také pomoci. Soutěží to nekončí ! S finalistkami bude nafocen kalendář a výtěžek z jeho
prodeje bude věnován nadacím a klinikám, které se zabývají problematikou mentální
anorexie a bulimie a to jak léčbě, tak jejich prevenci.
Více informací o prvním ročníku MISS Full Of Beauty na www.fullofbeauty.cz

