
Krásky z regionu mají šanci i v MISS 

Liberec - MISS Liberec OPEN mění organizátoři na MISS Liberecký kraj. Castingy již za pár dní. 

 

V Libereckém kraji se stalo tradicí, že tento klenot je symbolicky designově spojen s Ještědem. Vytváří 

je Olga Kopalová (na snímku vpravo) z jablonecké rodinné firmy ŠENÝR.Autor: Archiv pořadatele 

soutěže 

Slavnostní večer proběhne v Domě kultury v Liberci až v dubnu příštího roku, ale už nyní v listopadu 

startují výběrová kola. Šancistát se nejkrásnější dívkou regionu mají slečny od 17 do 24 let, svobodné, 

bezdětné, které trvale bydlí nebo studují, případně pracují v Libereckém kraji. 

„Soutěž odstartují dva castingy, v České Lípě 25. listopadu v hotelu Morris a o den později v Liberci 

v Cinema City v OC Forum, který bude nově veřejný. Oba castingy začínají v 16 hodin," informuje 

http://www.denik.cz/galerie/foto.html?mm=jbc-miss-olina-web&s=10
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90619&idc=4074500&ids=14333&idp=87112&url=http%3A%2F%2Fwww.jpspedition.com%2F


ředitelka soutěže Veronika Šťastná. Více najdou zájemci na www.misslibereckykraj.cz. Pořadatelem 

soutěže je společnost P.J. ART Production. 

Vítězka soutěže Miss Liberecký kraj získá na jeden rok novou ŠkoduFabii. „Ceny, které naše vítězky 

dostanou, překračují standardy běžných regionálních soutěží. Snažíme se laťku posouvat neustále 

výš," dodává Šťastná. 

Kromě auta vítězka získá také zájezd, šperky, internetové připojení, wellness pobyty, dárkové 

poukazy na kadeřnické, kosmetické a estetické služby a mnoho dalších cen. Dále budou dívky bojovat 

o tituly MISS Internet A-net a MISS Sympatie, kterou si zvolí diváci v hledišti. 

Jak tradičně na soutěžích krásy nemohou chybět korunky, které ozdobí nejkrásnější dívčí hlavy 

regionu. V Libereckém kraji se stalo tradicí, že tento klenot je symbolicky designově spojen 

s Ještědem. Vytváří je Olga Kopalová z jablonecké rodinné firmy ŠENÝR, která je partnerem České 

MISS a dalších prestižních soutěží. 

Regionální charakter soutěže podtrhuje exklusivní spolupráce se dvěma středními školami Vyšší 

odborná škola sklářská a střední škola Nový Bor a Střední průmyslová škola textilní Liberec. Nadační 

charakter akce zastřeší čistě krajská organizace Hospicová péče sv. Zdislavy, která poskytuje obecně 

prospěšné a sociální služby na území Libereckého kraje. 

Po sérii castingů bude vybrána finálová dvanáctka, která absolvuje třídenní soustředění v Parkhotelu 

Morris v Novém Boru a v průběhu zimy se zúčastní několika společenských akcí u partnerů soutěže. 

Účastnice finále se předvedou ve čtyřech klasických soutěžních disciplínách, jednou z nich bude 

samozřejmě divácky nejoblíbenější promenáda v plavkách. „Samotná soutěž není „jen" o finálovém 

večeru. Chceme, aby si lidé soutěž užili. Mladí jistě ocení naše aktivity na sociálních sítích, plánujeme 

několik doprovodných akcí, kdy soutěžící budou vidět mezi lidmi. Celé je to organizačně velmi 

náročné, ale věřím, že to bude bavit nejen finalistky, ale i širokou veřejnost," plánuje manažerka 

produkce Lucie Jakubcová. 

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90243&idc=4074500&ids=1716&idp=86671&url=http%3A%2F%2Fwww.nevecom.cz%2Fnove-vozy%2Fskoda%2Fvozy-skladem%2F
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90682&idc=4074500&ids=9094&idp=87157&url=http%3A%2F%2Fwww.aspera.cz


Finálový večer proběhne v Domě kultury v Liberci 23. dubna 2016 od 18.30 hodin. Moderátorem 

bude brilantní Libor Bouček, kterého v rámci kulturního programu doplní zpěvák Jaro Smejkal a 

kouzelník Radek Bakalář. Korunovační party se uskuteční v Clarion Grandhotelu Zlatý Lev v Liberci. 

9.11.2015 

   

Autor: Lenka Klimentová 

Zdroj: http://www.denik.cz/liberecky-kraj/krasky-z-regionu-maji-sanci-i-v-miss-20151109-fir5.html 

 

http://www.denik.cz/autor/lenka-klimentova-1276.html
http://www.denik.cz/autor/lenka-klimentova-1276.html

