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Brno se chystá na
velkou přehlídku
se 40 kráskami
Miss Europe
& World Junior

Fashion station

Česká finalistka Miss Europe and
World Junior M. Dihlová a Česká
Miss 2008 E. Bučková

Krásky z celého světa
budou v Brně na autorské
přehlídce Marie Zelené
Markéta Smílková

I letos na podzim připravuje návrhářka Marie Zelená svou autorskou přehlídku opět ve velkém
stylu. A protože je návrhářka brněnská patriotka, rozhodla se stěhovat krásky z celého světa
do Brna. Celou módní show zahájí v osm hodin večer 23. září brněnský primátor Roman
Onderka, který přes den oficiálně přijme jménem města Brna světové krásky na radnici.
Dívky čeká přes den bohatý program, mimo jiné absolvují prohlídku historických památek Brna. Za všechny se těší především na hrad Špilberk a Katedrálu sv. Petra a Pavla.
Pak se kolona všech 40 krásek přesune do Rotundy brněnského výstaviště, kde se
všechny představí na mole divákům.
Bude to menší česká generálka před publikem, protože za týden od přehlídky čeká dívky světové finále soutěže Miss Europe and World Junior
2008. Na mezinárodní finále se přesunou do Středozemního moře,
kde budou dívky 3. října bojovat na luxusní lodi Norwegian GEM
o prestižní titul, a to během plavby po Středozemním moři.
Česko bude reprezentovat osmnáctiletá kráska Michaela Dihlová. Ji i dalších 39 finalistek si můžete na vlastní oči prohlédnout během jejich zářijové návštěvy v Brně.
Na přehlídce představí exkluzivní modely návrhářky
Marie Zelené: „Půjde o večerní šaty, které jsou připravovány přímo pro samotné finále“, dodává návrhářka soutěže
a upřesňuje průběh večera: „Dále budou předvádět ve
speciálních choreografiích nejlepší modelky a modelové z mého týmu, diváci uvidí nové kolekce, ale také to
nejlepší z mé dosavadní tvorby, šaty ze soutěží i extravagantní modely připravované pro Českou Miss.“
Modely
I samotný program celého večera připraví divákům
Marie Zelené
nejedno netradiční překvapení, jako zpestření módního
www.mariezelena.cz
večera se na mole kromě modelek a představí i šéfkuchař
světových celebrit Roman Hadrbolec, který v současnosti
působí v Brně.
A chystáme samozřejmě i další překvapení, nechte se překvapit“, usmívá se návrhářka..
Na soutěži s letitou tradicí se podílí spousta osobností – celým brněnským večerem plným
módy bude provázet charismatický herec Miroslav Šimůnek,kterého na světovém finále
vystřídají herci Jan Čenský a Michaela Ochotská.V říjnu se pak rozhodne, která z dívek ve
věku od 15 do 21 let získá titul Miss Europe & Word Junior 2008.

■
Vstupenky budou v předprodeji BKC Brno, Běhounská 17, začátkem září.

Barvy hrají prim!
pink kanárkově žlutá sytá barva moře pomerančová olivová švestková

Výrazné barvy se neustále drží na vrcholu žebříčku módního světa. Módní tvůrci nás
zásobují širokou škálou barevných odstínů a zdůrazňují, že jsou trendy. Nebojte se
a pořiďte si top, šaty nebo jen doplněk výrazné barvy. Zapomeňte na tlumené
odstíny a čarujte – dominantní barevný odstín vás rozzáří, zkuste
to. Začněte třeba sponkou nebo skřipcem ve výrazném odstínu
pink, barva vlasů může být blond, hnědá i černá. Že nenosíte
sponky do vlasů? Nevadí, pořiďte si kanárkově žluté lodičky
a ty odvážnější můžou zkusit barevnější přeliv na vlasy. U barevného přelivu ale pozor, po dobu, co se chystáte ho nosit, slaďte
šatník a doplňky s barvou vlasů. Nemusí jít o tutéž barvu, hrajte si!
K měděným vlasům se hodí zelená a modrá a tak dále. Pomoci vám
můžou odborné publikace o barvách a barevné typologii.
(smila)

sytější zlatá starorůžová šeříková limetková tyrkysová
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Na další exkluzivní zprávy o průběhu soutěže plné
módy se těšte v New Expressu.
Modely
Marie Zelené
www.mariezelena.cz

