
Missis Eurobabička vstupuje již do devátého
ročníku. Přihlášku lze poslat do 30. dubna
Semifinále soutěže proběhlo před třemi lety v Ústeckém kraji, v Litoměřicích – při plavbě osobní výletní lodí. Kde se uskuteční letos?

IVO CHRÁSTECKÝ

Severní Čechy – Další semifi-
nále soutěže Missis Euroba-
bička v Ústeckém kraji? Proč
ne, koneckonců v předchozích
ročnících už navštívila třeba
zámek Nový Hrad v Jimlíně na
Lounsku a před třemi lety ta-
ké Litoměřice, kde semifinále
proběhlo na osobní výletní lo-
di.

Bude v regionu?
Nevylučuje to ani Vladimír
Tauchman, předseda občan-
ského sdružení Eurobabička,
které soutěž pořádá, a ředitel
tohoto celorepublikového
projektu, jenž letos vstoupil už
do svého devátého ročníku.
„Rádi bychom semifinále opět
v Ústeckém kraji uspořádali.
Region, kde se bude konat, ale
v podstatě určí zájem přihlá-
šených soutěžících. Odkud
jich bude nejvíce, tam lze oče-
kávat i největší diváckou pod-
poru jejich nejbližších a přá-
tel, a tam se nejspíš letošní se-

mifinále uskuteční,“ vysvět-
luje Vladimír Tauchman. Bez
zajímavosti není fakt, že pat-
ronkou devátého ročníku

Missis Eurobabička České re-
publiky je radní Ústeckého
kraje Jitka Sachetová.

Každá může zazářit
Uzávěrka přihlášek do soutě-
že je 30. dubna. Ta si podle je-
jího ředitele klade za cíl osla-
vit institut „Babičky“ jako dá-
my v nejlepších letech, vzdě-
lané a inteligentní, která se

dokáže orientovat v dnešní
hektické době, ale přitom vy-
užívá svoje zkušenosti a ži-
votní moudrost. Neodpírá si
radosti a pokušení, vzdělává
se, cestuje – prostě žije stále
naplno.

„A právě takové jsou naše
soutěžící Eurobabičky,“ říká
Vladimír Tauchman a dodá-
vá: „Naše soutěž je především
zábavná a pohodová, ale také
přiměřeně náročná. Věříme,
že zaujaly výkony soutěžících
z předchozích ročníků, které
můžete sledovat na našich
stránkách. Každá ze soutěží-
cích může také tak zazářit. Jde
jen o to, naplno zapojit svůj
smysl pro humor, šarm a ele-
ganci. Můžete dokázat sami
sobě, ale i ostatním, co všech-
no dokážete a získat tak hlav-
ní cenu, kterou je dovolená va-
šich snů.“

Z historie soutěže
„Se soutěží pro babičky začal
týdeník Květy a TV Prima. Po-
řádaly společně tři ročníky

soutěže s názvem Miss Babič-
ka v letech 2001, 2002 a 2003. Po-
té soutěž bez bližšího vysvět-
lení důvodů skončila. Protože

nám to bylo trochu líto, zalo-
žili jsme klub Eurobabiček,
kde se setkávaly účastnice vý-
še uvedené soutěže. V stano-
vách jsme měli podmínku, že
členkami mohou být pouze ty,
které prošly veřejnou soutěží.
A tak abychom mohli přijímat
nové členky, pořádali jsme pro
ně od roku 2006 soutěž Euro-
babička. Začátky byly velice
skromné, ne vše se nám poda-

řilo, jak bychom si představo-
vali. Ale dokázali jsme se po-
učit z chyb. Vytvořili jsme no-
vý model s novými lidmi zalo-
žený na regionálních semifi-
nále, ze kterých ty nejlepší po-
stupují do závěrečného celo-
státního finále,“ objasňuje
Vladimír Tauchman.

Zaujala vás tato soutěž? Při-
hlásit se do ní lze na interne-
tových stránkách www.euro-
babicka.cz.

Missis Eurobabička ČR 2015
P soutěž MISSIS je určena pro ba-
bičky ve věku od 45 let – výše dle vi-
tality a zdravotního stavu
Pmusí mít vlastní vnouče, ale ne-
musí s nim soutěžit
P základní výběr z došlých přihlášek
bude proveden na základě elektro-
nických přihlášek s fotografií a mo-
tivačního pohovoru
P vybrané soutěžící pořadatel pozve
na regionální neveřejná kola, z nichž
postoupí minimálně 15 nejlepších
soutěžících pro zemské semifinále

P do finále postupuje 8 soutěžících
spolu s jednou náhradnicí.

Mezi hlavní kriteria hodnocení
patří :
asmysl pro humor a šarm
auplatnění v zaměstnání nebo v
domácnosti, ve společnosti
apohotovost při rozhovoru a při
vystupování před publikem
aorientace ve složitých situacích
anápaditost při vystoupení na
volné téma

FINÁLE loňského ročníku soutě-
žeMissis EurobabičkaČeské re-
publiky se konalo v obci Skřivany
uNovéhoBydžova naKrálové-
hradecku. Vítězkou se stala
BlankaKřížková zHradceKrálo-
vé, těsně za ní skončilyMarie
Wolfová z Uhlířova uOpavy a
AlenaVárošová zMohelnice.
Dole snímky ze semifinále v roce
2012 na osobní výletní lodi v Li-
toměřicích.
Foto: archiv pořadatele soutěže
a Deník/Ivo Chrástecký
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