Fashion show v Bešeňovej – „známe mamy neznámym deťom“
Bešeňová (26. august 2013) – Známe mamičky sa stretli v GINO PARADISE Bešeňová
v sobotu 24. augusta preto, aby urobili radosť neznámym deťom. Zuzana Haasová, Erika
Barkolová, Lucia Forman Habancová, Lucia Lužinská, Zuzana Vačková, Andrea Karnasová,
Bibiana Ondrejková a Karin Olasová predviedli na móle štýlové modely značky Carpe DM
fashion od Dobravy Míčka Škvaridlovej. Módnu show otvorila čerstvá mamička Lucia
Hablovičová, ktorá pre tento krát prevzala rolu moderátorky.
Úžasné spestrenie dňa čakalo na všetkých návštevníkov v GINO PARADISE Bešeňová v sobotu 24.
augusta. Stretli sa tam VIP mamičky – moderátorky a herečky, aby sa stali na jeden deň modelkami.
To všetko pre dobrú vec, pretože Fashion show „známe mamy neznámym deťom“ mala charitatívny
charakter. Každý návštevník, ktorý prišiel v sobotu do areálu automaticky prispel svojim vstupom 1 €
pre deti zo sociálne slabších rodín. Dámy pripravovali profesionáli od Mary Kay a Loreal.

Ako hovorí čerstvá mamička Lucia Hablovičová: „som veľmi rada, že práve takouto skvelou akciou
môžeme podporiť detičky z občianskeho združenia Svetluška. V Bešeňovej sme boli s deťmi už
minulý rok a všetkým sa tam veľmi páčilo, užili si skvelú zábavu v bazénoch aj na toboganoch.“
Lucia Hablovičová pre tento krát prevzala rolu moderátorky. Fashion show otvorila rozhovorom s
Dobravou Míčka Škvaridlovou, autorkou množstva outfitov pre tanečníkov, tanečných skupín a
spokojných klientov. Exkluzívne pre túto fashion show pripravila a skombinovala staršie modely
značky Carpe DM fashion s novou kolekciou tejto značky: „snažíme sa robiť nositeľné modely, ktoré
sú originálne svojim spracovaním, dizajnom aj detailmi.“ Na otázku ako hodnotí prehliadku,
odpovedala: „ja som veľký stressman, ale organizácia bola na tak profesionálne úrovni, že všetok
stres zo mňa po príchode na pľac opadol. V backstage bola neuveriteľná atmosféra, a keď sme
s tanečníčkami vyšli na mólo, ľudia nám dodali úžasnú energiu“, dodáva Dobrava, ktorá zároveň ako
lektor tanca pôsobí na Slovensku, v Čechách, Poľsku, Nemecku a USA.
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termálne bazény, v roku 2008 k termálnej časti pribudla relaxačná časť s čírou ohrievanou vodou. V roku 2012 prišla ďalšia
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Po úvodnom rozhovore patrilo mólo známym mamičkám – moderátorkám a herečkám zo
slovenského showbiznisu. Návštevníci mali možnosť vidieť „modelky“ Eriku Barkolovú, Luciu Forman
Habancovú, Zuzanu Haasovú, Luciu Lužinskú, Zuzanu Vačkovú, Andreu Karnasovú, Bibianu
Ondrejkovú a Karin Olasovú. S dámami sa mali možnosť odfotiť v rámci autogramiády, ktorá bola po
prehliadke.
Známe „priateľky“ Andrea Karnasová, Bibiana Ondrejková hovoria: „bola to veľká zábava, veľmi sme
si užili celý deň, od príprav až po samotnú prehliadku a následné fotenie“. Aj Lucia Lužinská
s nadšením hodnotí sobotnú akciu: „bola to výborná akcia, stretol sa tu skvelý babinec, počas
celého dňa bola uvoľnená atmosféra, som rada, že som bola súčasťou fashion show v Bešeňovej.“

Zuzana Haasová svojim dokonalým úsmevom očarila všetkých detských aj dospelých návštevníkov,
ktorí ju nechceli pustiť bez podpisu a spoločných fotiek. Aj Zuzana Haasová plná dojmov hovorí: „
„dnešný deň bol taký skvelý, plný dobrej nálady a pozitívnej energie. Ostali sme v Bešeňovej celý
víkend, a užili sme si skvelý relax a zábavu.“
Erika Barkolová nebola prvý krát v roly modelky na charitatívnej show. Svoje pocity bezprostredne po
show popísala: "celý deň bol úžasný, veľmi sme si to s babami užili, ľudia tu v Bešeňovej urobili
skvelú atmosféru".
Aj Karin Olasová si pochvaľuje atmosféru a skvelé podujatie, zároveň hovorí o Bešeňovej: „GINO
PARADISE je také úžasné miesto pre rodinu, určite sa sem niekedy vrátime.“

V GINO PARADISE počas leta prebehlo niekoľko výnimočných akcii, fashion show hodnotí
Lýdia Chovancová, marketingová riaditeľka vodného raja: „sme poctení, že sme mohli
pripraviť takúto neuveriteľnú show. Sme radi, že sme zároveň mohli podporiť občianske
združenie Svetluška. Veľmi sme sa tešili na všetky naše „modelky“, dámy boli neskutočné,
v backstage a na móle bola skvelá atmosféra. Veríme, že sme našim návštevníkom popri
kúpaní v bazénoch spestrili deň.“
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