Hledá se nová Česká Miss 2017, castingy na Českou Miss
začínají již brzy
Soutěž Česká Miss 2017 přichází v úplně nové podobě, která se od všech
předchozích ročníků výrazně liší. Národní soutěž krásy Česká Miss vyhlásila další
ročník soutěže a castingová tour “Hledá se Česká Miss 2017” začíná již 12.ledna.
Nové vedení a spolumajitelé soutěže, Martin Ditmar a Eva Čerešňáková, představili
novinky, které s novým ročníkem soutěže krásy plánují a finalistky i vítězky soutěže
se mají na co těšit.
Castingy proběhnou mezi 12. - 20. lednem 2017 na několika místech České
republiky a v rámci castingů vybere porota včetně vítězek předchozích let adeptky na
titul Česká Miss 2017, které postoupí do semifinále. Přihlašování do soutěže již
probíhá a dívky se mohou hlásit na www.ceskamiss.cz . Dívky se nemusejí obávat
striktních smluv. Smlouvy s dívkami budou totiž postaveny tak, jak je v modelingu
běžné. Finalistky budou odvádět provizi agentuře ve výši 20-30% a dostanou
smlouvu o exkluzivním zastoupení na tři roky.
„Šanci mají dívky ve věku osmnáct až dvacet pět let, které mají nejen pěknou
postavu a zajímavou tvář, ale také odvahu bojovat o titul, chtějí na sobě pracovat a
ukázat, co v nich je. Cesta je dlouhá. Na finalistky čeká zahraniční soustředění, ale
především několikaměsíční spolupráce s odborníky a známými tvářemi, které je
naučí, jak o sebe pečovat, jak vystupovat a komunikovat s médii, jak se oblékat, jak
pózovat před fotoaparátem, ale třeba také základy finanční gramotnosti či základy
společenského chování,“ uvádí Eva Čerešňáková, ředitelka soutěže. "Oproti
předchozím letům bude i podstatně větší charitativní rozměr, který běžně se
soutěžemi krásy ve světě souvisí. Založili jsme vlastní nadační fond MISS HELPS a
finalistky budou už v rámci příprav vedeny k tomu, že propojení krásy a pomoci
potřebným spolu úzce souvisí."
Martin Ditmar upřesňuje: „Součástí nového konceptu je prezentace dívek na
sociálních sítích, kde mohou získávat fanoušky a ti jim mohou na cestě za titulem
výrazně pomoci. Součástí je totiž propojení s Facebookem, kdy se přihlášeným
dívkám vytváří nový speciální profil, na němž se prezentují, kde získávají své
fanoušky a bojují i online o postup do semifinále. Tématem nového ročníku je
Zdraví, krása a voda." Martin Ditmar představil také velkou novinku. „Úplnou
novinkou je vyhlášení divoké karty České Miss, která se bude veřejně dražit,
držitelce umožní vstoupit do druhého semifinále k dvaceti pěti vybraným dívkám a
může tak bojovat přímo o postup do finále. Výtěžek z prodeje divoké karty bude
určený na podporu dobré věci. O vše se s diváky budeme průběžně dělit online a
budou mít možnost dívky průběžně sledovat.“
Castingy proběhnou za účasti vedení soutěže, Martina Ditmara a Evy Čerešňákové,
a dále také za účasti úspěšných missek, na castingu v Olomouci, který proběhne
v obchodním centru Olomouc City 18.ledna od 14 hodin, budete moct potkat
například Českou Miss World 2016 Natálii Kotkovou, Českou Miss Earth 2016
Kristýnu Kubíčkovou, Miss ČR 2009 Anetu Vignerovou, Miss Earth 2012 Terezu
Fajksovou a mnoho dalších známých tváří.

