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                                                Po 10 letech se do Liberce vrací Miss! 

 

 

Liberec, 1. 3. 2012 - 5. května 2012 pozná Liberecký kraj svou první Miss po deseti letech. Slavnostní 

večer soutěže Miss Liberec open 2012 proběhne v Domě kultury v Liberci. Šanci stát se nejkrásnější 

dívkou regionu mají slečny od 17 do 24 let, svobodné, bezdětné, které trvale bydlí nebo studují, 

případně pracují v Libereckém kraji. 

 

Pořadateli Miss Liberec open 2012 jsou VIP models s.r.o. a P.J. Art Production s.r.o.  „V roce 1996 

jsem si soutěží Miss Liberec prošla jako soutěžící. Mám na to milé vzpomínky. Byla to velká zkušenost, 

která mi pomohla odstartovat mou kariéru. Myslím, že nadešel čas vrátit Liberci tuto soutěž. Pevně 

doufám, že Miss Liberec open 2012 bude jedna z nejatraktivnějších kulturních akcí v regionu 

v letošním roce,“ věří Veronika Šťastná, ředitelka soutěže a majitelka společnosti VIP models . „Navíc 

jsem přesvědčená, že tady u nás žije velké množství půvabných dívek, které už mají své cíle, názory a 

představy o životě, chtějí prezentovat svou osobnost a nebojí se vystoupit na veřejnosti,“ doplňuje 

Šťastná. 

Kromě titulu Miss Liberec open 2012 budou dívky soutěžit o další tři - Miss Sympatie, Miss Internet a 

Miss Press.  

 

Soutěž získala silné partnerské zázemí. Po desetileté odmlce je tak pro dívky připravena velmi 

důstojná vábnička. „Ceny, které pro vítězky máme, výrazně překračují standardy regionálních soutěží. 

Automobil Škoda Citigo, diamanty, wellness pobyty, luxusní kosmetiku nebo třeba kuchyňské 

spotřebiče. Musím říct, že jsme se prakticky v celém kraji setkali se zájmem. I proto jsme rádi, že 

soutěž bude vysílat regionální televize Genus Plus,“ říká výkonný producent projektu Pavel Jakubec a 

majitel P.J.Art Production. „Čekají nás tři castingy, na kterých se dívky mohou předvést. 20. března 

v Turnově v Kulturním centru Střelnice, 21. března v České Lípě v hotelu Morris a 22. března v Liberci v 

Clarion Grandhotelu Zlatý Lev, vždy od 16 hodin,“ vysvětluje Jakubec. 

Samotné castingy jsou neveřejné a dívky se do nich musí předem přihlásit na webových stránkách 

www.missliberec.cz.  Z nich vybere porota deset finalistek a dvě náhradnice.  

 

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, v dubnu 

plánujeme doprovodné akce, 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 marketing 

manager  Denis Tomáš. 

 

Finálový večer proběhne 5. května 2012 od 18.30 v Domě kultury v Liberci. Večerem provede Libor 

Bouček, vystoupí Ladislav a Tereza Kerndlovi. „Do poroty Miss Liberec open 2012 přislíbily účast 

zajímavé osobnosti z řad umělců, celebrit a odborníků. Velmi si vážíme podpory pana architekta Bořka 

Šípka, který je s Libereckým krajem úzce spjat. Pro finálový večer zapůjčí některá ze svých děl na 

výzdobu a pro vítězku soutěže vyrobí speciální cenu,“ prozrazuje ředitelka soutěže Šťastná.  

http://www.missliberec.cz/

