Miss Domaša 2013 bola na jednotku - vyhrala futbalistka
Štvrtok, 22 August 2013 19:12

Prevzaté z portálu espektrum.sk: Tohtoročná letná sezóna na Domaši sa nesie v znamení
dvoch historických návratov. Nádrž je (konečne) plná vody a v sobotu sa v rekreačnej oblasti
Valkov – Tíšava opäť udeľovali tituly Miss Domaša.

Účet Miss Domaša 2013 otvorili Yelllowe a Stopa. Moderátorská dvojica Andrea Majtnerová a
Michal Farkašovský predstavili po kráse a šarme hladnému publiku dvanásť finalistiek.

Scenár večera bol rozdelený medzi jednotlivé disciplíny a koncerty, počas ktorých sa na pódiu
predstavili Zuzana Miková, Michaella, Katka Knechtová a Peter Nagy. „Vždy som mal
kamarátov, ktorí mali na Domaši loď, preto sa tu rád vraciam, či už na Miss alebo festivaly.

Na akciách, kde je slnko a voda, sa vždy, vďaka ľuďom, cítim príjemne. Každý je naladený
prázdninovo a túto pozitívnu energiu z publika si užívam aj ja,“ nešetril dobrou náladou P.
Nagy. Rodák z Prešova nie je iba vynikajúci hudobník, ale presadil sa i ako fotograf. Vďaka
citlivému zmyslu pre vkus fotil pre časopis Playboy a v roku 2007 bol fotografom českej
Miss. „Žena sa nedá hodnotiť podľa toho, či je pekná, ale čo pre muža znamená. Najkrajšia
žena pre muža je tá, ktorú ľúbi,“ dodal P. Nagy.
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Finálová dvanástka sa návštevníkom kempu na Tíšave predviedla najskôr v kolekcii krátkych
šiat, po ktorých prišla na rad promenáda v plavkách a voľná disciplína. Tá preverila talent
dievčat možno viac, ako by si priali. V ponuke boli fitnesová zostava, folklór, moderný tanec,
líčenie, žonglovanie s loptou a džentlmeni sa občas museli uspokojiť s tým, že zdvorilo ocenili
odvahu báb predstúpiť pred publikum.

Pred módnou prehliadkou večerných rób vyhlásili organizátori Miss Sympatia. Tento rok
putoval výťažok vo výške 725 Eur pre štyroch súrodencov – siroty Michalkových z Prešova a
najvyššou čiastkou sa na tejto sume podieľala Silvia Fialková z Drienova. Verdikt odbornej
poroty sa dostal k slovu po polnoci.

Druhou vicemiss sa stala majsterka sveta vo fitnes Košičanka Nikola Krčová. Korunka určená
pre prvú vicemiss sa zatrblietala na hlave Natálie Dzadíkovej z Teriakoviec. Honor Miss
Domaša 2013 získala Silvia Fialková a v očiach sa jej nezaligotal iba odraz ohňostroja, ale aj
slzy dojatia. „Som veľmi prekvapená. Keďže som to nečakala, o to väčšiu mám teraz
radosť,“ opísala svoje bezprostredné pocity.

Priazeň mužského publika si S. Fialková nezískala iba vďaka svojej kráse. Vo voľnej disciplíne
sa totiž predviedla ako šikovná futbalistka. Partner na pódiu jej najskôr romanticky venoval
ružu, na ktorej stonke sa točila lopta a potom už obidvaja odpálili šou naplno.
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„Športujem od detstva a futbal mi učaroval svojou dynamikou. Občas hrám aj s chlapcami a
vtedy má môj tím výhodu, lebo súperi viac pokukujú po mne, ako po lopte,“ smiala sa bývalá
hráčka Trebišova.

Pôvodne obrankyňa obliekajúca v súčasnosti dres Michaloviec začala v poslednej sezóne
nastupovať v útoku a práve k ofenzívnym hráčom ju to ťahá najviac. „Páči sa mi Torres, lebo
je pekný a zo slovenských futbalistov rada sledujem Hamšíka,“ vyznala sa S. Fialková. Športu
chce ostať verná aj na vysokej škole.

V Prešove by mala nastúpiť na fakultu športu. „Chcela by som však prestúpiť do Blavy, kde je
iný život, ktorý ma veľmi láka,“ poznamenala Miss obchodnej akadémie a I. vicemiss Prešov
2012. Hoci predvádzacie móla jej nie sú cudzie, predsa len sa cíti istejšie na zelených
trávnikoch. „Na ihrisku totiž môžem nechať celé srdce,“rozhodne vysvetlila krehko pôsobiaca
kráska.

Bodku za vydareným večerom dali Heľenine oči a DJ Rudo Voit. Miss Domaša
2013 potvrdila, že na Valkov patrí a tíšavský kemp by mohol byť v budúcnosti jej pravidelným
hostiteľom. Domaša dostala v minulosti (a nie iba vzdialenej) niekoľko faciek, ale sobotňajší
žúr bol balzamom pre oči, i dušu…
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fotogalériu nájdete tu: pis.sk/clanok/12443/foto-miss_domasa_2013.html
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