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MISS FULL OF BEAUTY
28. 9. 2013, v Kongresovém centru Praha, se uskuteční finále I. ročníku Miss Full Of Beauty.
Volit se bude nejkrásnější a nejcharismatičtější žena plných tvarů ČR a SR.
Myšlenka uspořádat soutěž o nejkrásnější boubelku ČR vznikla zhruba v srpnu 2012. Soutěž by
měla přispět ke zboření mýtu, že pouze štíhlé ženy jsou krásné. Full Of Beauty je nejen oslavou
ženského těla a jeho tvarů, ale především oslavou zdraví a to jak fyzického, tak duševního.
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.
„Rozhodně nechceme být pokračovateli soutěže MISS XXL, která dle našeho názoru boubelky
dehonestovala. Chceme být soutěží, která je skutečně PLNÁ krásy. Žádného rozdávání věnce z
buřtů se u nás nedočkáte“ říká ředitelka soutěže a majitelka plus size modelingové agentury Nina
Młynarczyková.
Ze semifinálového kola, které se konalo 6. 4. 2013, postoupilo 12 vyjímečných žen z České a
Slovenské republiky.
Oficiálním fotografem finalistek se stal fotograf Petr Kurečka, který se specializuje na portréty
českých i zahraničních osobností a jeho fotografie publikují přední české společenské a módní
časopisy. Hvězdy, které stály před jeho fotoaparátem jsou Terry Gilliam, Karel Gott, Karel Roden,
Lucie Bílá, Chantal Poullain, Květa Fialová, Jiří Bartoška, Milan Lasica, Naďa Konvalinková,
Vlasta Chramostová, Jan Kraus a další. Jeho jméno je spojeno především s nejúspěšnějším českým
kalendářem Proměny pro Nadaci Archa Chantal.
Tváří prvního ročníku, než budeme mít oficiální první vítězku, se stala asi nejznámější česká
plnoštíhlá modelka Monika Procházková.
Na finálovém večeru se 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)

Soutěžní disciplíny galavečera budou odděleny živými vystoupeními předních českých umělců.

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
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