
Р азличното в  конкурса, освен 
българското участие, е  инте-

ресният проект, на базата на който се 
осъществява. Финансовата подкрепа 
получи училище за деца със здра-
вословни проблеми, което вече май 

е традиция и едва 
ли впечатлява 
особено. По-
впечатляващото 
обаче е, че по 50 
000 крони полу-
чиха училищата, 
в  които учат де-
цата-победители. 
Момче и  момиче 
спечелиха пър-
вите места в сво-

ите категории. Дори и  официалните 
тоалети бяха изработени от ученици 
от няколко чешки училища, изявили 
интерес и участвали в проекта. Ина-
че конкурсът предложи очакваното – 
красиви млади хора и нестандартни 
модни решения.

Единственият българин сред 
двайсетте – „нашето“ момче, се казва 
Кристиян Павлов. Той е  на 17 годи-
ни и е ученик в Българското учили-
ще в  Прага. Научил за конкурса от 
Фейсбук и отишъл на първата среща, 
обладан от пословичното българско 
недоверие и  предпазливост. Хората 
били усмихнати и внимателни, фир-
мата словашка, а  той с  удоволствие 
разказал българската история. Коми-

сията единодушно, с 5 от 5 гласа, го 
избрала за конкурса, защото отгова-
ря на критериите за визия – физика, 
походка, усмивка, излъчване.

Кристиян споделя, че никога не 
е  мислил да се занимава с  мода, но 
му се е сторило интересно и вече има 
много нови приятели. Да се пробие 
в чешка среда не е лесно, но доброто 
семейно възпитание и владеенето на 
езици много са му помогнали.

Нашето момче си беше най-ху-
баво и макар да не спечели първото 
място, е  получило интересни пред-
ложения и вероятно ще подпише до-
говор за работа като модел.

На добър час, стискаме палци! �
Текст: Камелия Илиева

ПЪРВОТО ИЗДАНИЕ НА КОНКУРСА ЗА МОДЕЛИ В УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ СЕ ПРОВЕДЕ НА 29 МАЙ В КОНФЕРЕНТ-
НАТА ЗАЛА НА ХОТЕЛ „ХИЛТЪН“. СЪБРАХА СЕ ЛЮБИТЕЛИ НА КРАСОТАТА, УСМИХНАТИ РОДИТЕЛИ И ПОЗИТИВ-
НО НАСТРОЕНИ ПРИЯТЕЛИ НА МЛАДИТЕ МОДЕЛИ, КОИТО С  НЕТЪРПЕНИЕ ЧАКАХА ДА ЗАПОЧНЕ ШОУТО. НЕ 
ЛИПСВАШЕ И ПРЕСТИЖНО ЖУРИ, ВКЛЮЧВАЩО ТОП-ТАНЦЬОРКА, ПРЕПОДАВАТЕЛ В КОНСЕРВАТОРИЯТА И ДВЕ 
ЧЕШКИ „МИСКИ“.

ТО ИЗДАНИЕ НА КОНКУРСА ЗА МОДЕЛИ В УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ СЕ ПРОВЕДЕ НА 29 МАЙ В КОНФЕРЕНТ

Наше момче в „Top Still Model 2010“

Балканска изложба в Прага
Н а 19.5.2010 г., в Румънския 

културен институт бе открита 
изложба на две художнички, които 
са родом от Балканския полуостров, 
но живеят в Чехия и вече са я приели 
за свой втори дом. Малоформатни 
илюстрации и графики представи 
българката Севда Коваржова Кос-
тадинова, а румънката Анка Корвиг 
изложи живопис. Творбите на Севда 
са познати на пражката публика, но 
изложените нови серии илюстрации 

изненадаха със задълбочено разра-
ботени детайли и силно чувство за 
колорит. �
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