Záb ry z Miss Vietnam EU 2008

Ob anské sdružení INFOINFO-DRÁ EK / Development Worldwide, o.s.

MISS VIETNAM EU je již dlouhodobým projektem a má zakotvenou svoji zna ku adu let.
Sout ž se koná každý rok pod záštitou vietnamské televize VTV4 a vietnamského týdeníku
TIEN PHONG. Sout ž vyzdvihuje krásu vietnamských žen a kulturní tradice Vietnamu.
Snaží se o rozší ení solidarity vietnamské komunity v zahrani í a p edevším o p átelství
vietnamských obyvatel s ob any evropských zemí.
MISS VIETNAM R 2009 se letos koná poprvé v Praze a 5 finalistek se zú astní sout že
MISS VIETNAM EU 2009. O po ádání evropské sout že rovn ž usiluje Praha.
Záštitu nad MISS VIETNAM R 2009 p evzal primátor hlavního m sta Prahy
pan MUDr. Pavel Bém.

20.00 Rozsvícení podia, vystoupení tane ní skupiny
20.10 Vystoupení zp váka Dinh Phan Tung
20.15 Moderátor uvítá hosty, vyhlásí zahájení sout že
20.30 P edstavení jednotlivých sout žících b hem úvodní promenády
20.45 Uvítání a p edstavení len poroty, sponzorských firem, b hem
kterého budou na obrazovce probíhat reklamní spoty partner
sout že
21.00 Tradi ní vietnamská písni ka p ednesená v tradi ním
vietnamském oble ení
21.05 Promenáda v tradi ním vietnamském oble ení
21.30 Vystoupení skupiny NHA HAT TUOI TRE
22.20 Promenáda v plavkách
22.40 Informace o minulém ro níku MISS VIETNAM 2008

22.45 Vyhlášení 15 postupujících do finále sout že
22.55 Prezentace projektu „Pomoc postižených dioxiny ve Vietnamu“,
edstavení jednotlivých sponzorských spole ností
23.15 Vystoupení zp váka Dinh Phan Tung
23.35 Promenáda ve ve erních šatech
23.55 Hudební vystoupení
00.25 Vyhlášení 10 finalistek sout že
00.40 Zábavný program
01.10 Rozhovory s finalistkami
01.30 Hudební vystoupení
01.45 Vyhlášení 5 finalistek sout že

02.10 Dekorace vít zek sout že:
MISS FASHION
zástupce V.I.P. partnera sout že 04 p edá kv tiny a šek na EUR 300
300,,MISS PHOTOGENIC
zástupce V.I.P. partnera sout že 03 p edá kv tiny a šek na EUR 400
400,,2. VICEMISS
zástupce V.I.P. partnera sout že 02 p edá kv tiny a šek na EUR 500
500,,1. VICEMISS
zástupce V.I.P partnera sout že 01 p edá kv tiny a šek na EUR 700
700,,MISS VIETNAM R
zástupce generálního partnera p edá kv tiny a šek na EUR 1.000,
000,-

GENERÁLNÍ PARTNER
7 dn p ed zahájením sout že bude v rámci annonce na VTV4 (vietnamská TV nejvíce sledovaná
vietnamskou komunitou v R) odvysílané promo spole nosti. Prezentace prob hne sou asn ve
vietnamském týdeníku Tien Phong.
Forma prezentace:
Logo generálního partnera o rozm ru 100x100 cm umíst né na pódiu (spole nost dodá logo 10
dn p ed zahájením sout že)
Reklamní spot spole nosti s vymezením asovým limitem 5 – 10 minut b hem sout že
edstavení innosti spole nosti v asovém rozsahu 5 – 15 minut
Umíst ní spole nosti na 5 bannerech, první 3 dny po skon ení sout že na 30 bannerech
(spole nost dodá logo 30 dn p ed zahájením sout že)
Logo spole nosti prob hne na obrazovkách b hem sout že 20 x
Jednou za 30 minut prob hne reklamní spot p ed nebo v pr

hu sout že

Logo spole nosti bude uvedeno na V.I.P. vstupenkách, je možnost umístit na všechny vstupenky
(logo dodá 30 dn p ed zahájením sout že)
Generální partner je lenem poroty sout že
Zástupce generálního partnera provede korunovaci MISS VIETNAM R 2009
Cena: EUR 10.000,-

V.I.P. PARTNER SOUT ŽE 01
7 dn p ed zahájením sout že bude v rámci annonce na VTV4 (vietnamská TV nejvíce sledovaná
vietnamskou komunitou v R) odvysílané promo spole nosti.
Forma prezentace:
Logo V.I.P. partnera o rozm ru 80X80 cm umíst né na pódiu (spole nost dodá logo 10 dn p ed
zahájením sout že)
Reklamní spot spole nosti s vymezením asovým limitem 5 – 10 minut b hem sout že
edstavení innosti spole nosti v asovém rozsahu 5 – 15 minut
Umíst ní spole nosti na 5 bannerech, první 3 dny po skon ení sout že na 30 bannerech
(spole nost dodá logo 30 dn p ed zahájením sout že)
Logo spole nosti prob hne na obrazovkách b hem sout že 10 x
Logo spole nosti bude uvedeno na V.I.P. vstupenkách, je možnost umístit na všechny vstupenky
(logo dodá 30 dn p ed zahájením sout že)
V.I.P. partner 01 je lenem poroty sout že
Zástupce V.I.P. partnera provede korunovaci PRVNÍ VICEMISS VIETNAM R 2009
Cena: EUR 8.000,-

V.I.P. PARTNER SOUT ŽE 02
7 dn p ed zahájením sout že bude v rámci annonce na VTV4 (vietnamská TV nejvíce sledovaná
vietnamskou komunitou v R) odvysílané promo spole nosti.
Forma prezentace:
Logo V.I.P. partnera o rozm ru 60X60 cm umíst né na pódiu (spole nost dodá logo 10 dn p ed
zahájením sout že)
Reklamní spot spole nosti s vymezením asovým limitem 5 – 10 minut b hem sout že
edstavení innosti spole nosti v asovém rozsahu 5 – 15 minut
Umíst ní spole nosti na 5 bannerech, první 3 dny po skon ení sout že na 30 bannerech
(spole nost dodá logo 30 dn p ed zahájením sout že)
Logo spole nosti prob hne na obrazovkách b hem sout že 10 x
Logo spole nosti bude uvedeno na V.I.P. vstupenkách, je možnost umístit na všechny vstupenky
(logo dodá 30 dn p ed zahájením sout že)
Zástupce generálního partnera provede korunovaci DRUHÉ VICEMISS VIETNAM R 2009
Cena: EUR 5.000,-

V.I.P. PARTNER SOUT ŽE 03
Forma prezentace:
Logo V.I.P. partnera o rozm ru 40x40 cm umíst né na pódiu (spole nost dodá logo 10 dn p ed
zahájením sout že)
edstavení innosti spole nosti v asovém rozsahu 5 – 15 minut
Umíst ní spole nosti na 5 bannerech, první 3 dny po skon ení sout že na 20 bannerech
(spole nost dodá logo 30 dn p ed zahájením sout že)
Logo spole nosti prob hne na obrazovkách b hem sout že 10 x
Logo spole nosti bude uvedeno na V.I.P. vstupenkách, je možnost umístit na všechny vstupenky
(logo dodá 30 dn p ed zahájením sout že)
Zástupce generálního partnera provede korunovaci MISS PHOTOGENIC 2009
Cena: EUR 4.000,-

V.I.P. PARTNER SOUT ŽE 04
Forma prezentace:
Logo V.I.P. partnera o rozm ru 40X40 cm umíst né na pódiu (spole nost dodá logo 10 dn p ed
zahájením sout že)
edstavení innosti spole nosti v asovém rozsahu 5 – 15 minut
Umíst ní spole nosti na 5 bannerech, první 3 dny po skon ení sout že na 30 bannerech
(spole nost dodá logo 30 dn p ed zahájením sout že)
Logo spole nosti prob hne na obrazovkách b hem sout že 10 x
Logo spole nosti bude uvedeno na V.I.P. vstupenkách, je možnost umístit na všechny vstupenky
(logo dodá 30 dn p ed zahájením sout že)
Zástupce generálního partnera provede korunovaci MISS FASHION 2009
Cena: EUR 3.000,-

PARTNER SOUT ŽE
Forma prezentace:
Logo partnera o rozm ru 40X40 cm umíst né na pódiu (spole nost dodá logo 10 dn p ed
zahájením sout že)
edstavení innosti spole nosti v asovém rozsahu 5 – 15 minut
Logo spole nosti prob hne na obrazovkách b hem sout že 10 x
Logo spole nosti bude uvedeno na V.I.P. vstupenkách, je možnost umístit na všechny
vstupenky (logo dodá 30 dn p ed zahájením sout že)
Cena: EUR 2.000,-

Ob anská sdružení INFO-DRÁ EK a Development
Worldwide se ve spolupráci s po ádající spole ností
MISS VIETNAM R 2009 aktivn zapojila do projektu
„Pomoc postiženým dioxiny (Agent Orange) ve
Vietnamu“.
Letošní sout ž MISS VIETNAM R 2009, která se
uskute ní dne 28. 12. 2009 v TOP hotel Praha, bude
probíhat ve znamení projektu „Pomoc postiženým
dioxiny (Agent Orange) ve Vietnamu“.
hem sout že vystoupí um lci z Vietnamu za
symbolický honorá
ást z výt žku z akce bude
nována na uvedený projekt.
Dobrovolné finan ní p ísp vky bude možné zasílat na
et p ímo pro daný projekt, formou dárcovské SMS
nebo formou sbírky b hem sout že.

Miss Vietnam R 2009 v prosinci letošního roku v
hotelu TOP Praha se uskute ní poprvé. P t finalistek
postoupí na Miss VN EU 2010. Také o po ádání Miss
VN EU 2010 se uchází Praha.
Do celosv tového projektu na pomoc postiženým
dioxiny ve Vietnamu se p ipojí sout ž o nejkrásn jší
vietnamské dívky žijící v eské republice s cílem
vyzvednout základní hodnoty vietnamských tradic
založené na pomoci slabším vrstvám. Výt žek z
charitativní ásti akce bude ur en pro ty, kte í
dodnes zápasí s bolestí t la i duše zp sobenou
hem války ve Vietnamu post iky herbicidem Agent
Orange. Cílem sout že je také prezentovat
vietnamskou kulturu, tradice. Touto akcí chceme
krom pracovitosti Vietnamc , která je echy tolik
obdivovaná a uznávaná, vyzdvihnout také jejich
ístup k základním etickým a morálním hodnotám,
jako je pomoc t m, kte í ji nejvíce pot ebují.
Vietnamská komunita se tímto projektem otevírá
celému sv tu s poselstvím, že krom uctívání tradic
a pracovitosti má také ušlechtilé srdce a bolest
druhých je bolestí jich samých.
Sout ž MISS VIETNAM R se stane pravidelnou
sout ží, ve které se spojí krása t la s krásou duše.

V letech 1961 a 1962 Kennedyho administrativa
povolila používání chemických zbraní pro zni ení
vegetace i rýžové úrody na jihu Vietnamu. V
období 1962 až 1971 americké letectvo použilo
72 milión litr herbicid (hlavn Agent Orange)
na území p es 1,5 milión hektar plodin a
strom ; jednalo se až o 13 % území jižní ásti
Vietnamu. Již v roce 1967 studie sekce japonské
dní rady konstatovala, že 3.8 milión akr zem
bylo zni ené, zabito bylo 1.000 rolník a 13.000
skotu. V roce 1997 potvrdil lánek publikovaný v
místním tisku, že milión d tí se narodilo s
deformitami odpovídajícími následk m expozice
dioxin m. Poškození p i narození na jihu
Vietnamu bylo ty násobn
ast jší než na
severu.

Kolik hektolitr Agent Orange
je ješt v p
?

Nejv tšími ob mi útok z americko-vietnamské
války jsou dodnes práv malé d ti.

Kolik se musí ješt narodit
postižených d tí, abychom si
uv domili hr zy biochemických
zbraní?

V nemocnici Tu Du v m st Ho Chi Minh se v
80. letech narodilo každý den 1 dít s
vrozenou vadou. V 90. letech se tento po et
snížil na 1 dít za jeden a p l dne.
Deformované d ti se rodí i dnes, dioxiny mají
dlouhodobé ú inky až na 3 generace. I když
se narodí první dít zdravé, druhé m že být
postiženo. Neš astní rodi e se pokoušejí o
další d ti, protože v í, že se narodí zdravé.
které rodiny mají i t i deformované d ti.
es tyto následky jsou v plnohodnotné pé i
svých rodi . Bylo zjišt no, že koncentrace
dioxinu v mate ském mléce žen žijících v
jižním Vietnamu je 50krát v tší než u žen v
severním Vietnamu, kde za války neprobíhaly
post iky. Amerika se vyhýbá zodpov dnosti,
neposkytuje odškodné ani svým veterán m,
kte í krom bolestných vzpomínek ješt trpí
rakovinou, natož Vietnamc m. 33 let po
vietnamské válce p estala téct krev a slzy,
ale bolest je stále p ítomna, jakoby válka
skon ila teprve v era.

Po ukon ení války ve Vietnamu prob hlo ur ité
smí ení, ale dodnes doznívají fyzické i duševní
bolesti postiženého národa. Naší solidaritou a
aktivní pomocí chceme p isp t k utišení ran
obyvatel v
ástech Vietnamu postižených
post iky herbicidem Agent Orange.

I malá pomoc m že ud lat
radost d tem!

Ob anské sdružení INFO-DRÁ EK založili mladí
studenti, kte í se narodili a vyr stali již v
mírovém sv . Po shlédnutí dokumentu,
odvysílaného vietnamskou TV se rozhodli
pomoci postiženým dioxiny. Ob anské sdružení
Development Worldwide se ve Vietnamu od
roku 2004 zam uje na snižování vliv
kontaminace na lidské zdraví, v etn následk
post ik dioxiny z doby americko-vietnamské
války. Spole
se aktivn
ipojujeme k
celosv tovému programu na pomoc postiženým
dioxiny ve Vietnamu. Našim cílem je otev ít tuto
problematiku obyvatel
eské republiky a
získat co nejširší podporu.

http://www.youtube.com/watch?v=hqG9C8lPm6k&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=yYVTJRuwQVk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=9zay0zcC0K4&feature=related
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