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Len tri dni pred veľkolepým finále si 
dvanástka najkrajších slovenských 
dievčat spolu s náhradníčkou 
zašli vyhodiť z kopýtka do jedného 
z najvychytenejších bratislavských 
music barov. Spoločnosť im robila 
partia desiatich kamarátov, ktorí 
nezabudnuteľný žúr s kráskami, 
spomedzi ktorých vzíde nová Miss 
Slovenska, vyhrali v jednej zo súťa-
ží týždenníka Markíza.  

„Je to tu jednoducho fantastické,“ nešetril 
chválospevmi víťaz súťaže Magazín 
Markíza Night Jozef Fischer. Stačilo poslať 

jednu esemesku, aby on a jeho deväť 
kamarátov mohli stráviť nezabudnuteľný 
večer s �nalistkami súťaže Miss Slovensko 
2009 na parkete v Trafo Music Bare, kde 
bol výherca prvýkrát v živote. Prednosť 
totiž dáva osvedčeným podnikom, 
kde sa vo svojich 29 rokoch necíti ako 
pedagogický dozor nad pubertiačkami. 
Do súťaže sa prihlásil spolu s priateľkou 
Katkou, ktorá ho sprevádzala aj počas 
žúru s kráskami. „Katka je tolerantná a ne-
žiarli, som rád, že je tu so mnou,“ povedal 
na margo priateľkinej prítomnosti Jozef. 
S partiou kamarátov zotrval v bujarej 
zábave do neskorej noci a dievčatá po-
riadne povykrúcal. 

Článok nájdete na www.mojcasopis.sk ■

Hodiny skvelej zábavy, tisíce zimomriavok 
z jazdy v rozprávkovom Hummeri a večer  
strávený v spoločnosti trinástich krások, to  
je výhra, ktorú si spolu s kamarátmi naplno 
užil Jozef z Bratislavy. 
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magazín

V OBJATÍ KRÁSY

Partia kamarátov  
sa teší na veľký žúr. Krásky v spoločnosti 

mladých mužov

Výherca súťaže Jozef  
s priateľkou Katkou

Dievčatá sa už v luxus-
ných automobiloch 
cítia ako doma.

Šampanské tieklo potokom...

Dievčatá so žúrovaním 
skončili neskoro v noci. 

Na tanečnom parkete

Nočný odchod domov...

Nechýbala ani 
barmanská šou. 

magazín

14. 4. 2009
Uži si ty a tvoja partia (max. 10 ľudí) 
jazdu exkluzívnou limuzínou, disko 
s najkrajšími 13 dievčatami s otvoreným 
barom vo vychýrenom nočnom klube 
Trafo Music Bar.

 litrov Absolut vodky*

m luxusná limuzína

 najkrajších dievčat 

 m dlhý betónový bar

 m2 tanečného parketu

 decibelov a výkon 5 000 W 

+ ďalší 20 výhercovia 
získavajú VIP vstupenku

*pite zodpovedne

Pošlite SMS v tvare: TMAR(medzera)meno(medzera)mesto na číslo 6664 
(napr. TMAR Jozef Mrkva Nitra)
Cena odpovednej SMS je 0,398 € s DPH/12 Sk s DPH.  Konverzný kurz je 1 EUR = 30,1260 SKK.
Služba je dostupná pre klientov v sieti T-Mobile, Orange a Telefonica O2.
Službu technicky zabezpečuje A SMS, s r. o. 
Zapojiť sa môžete od 2. 4. do 8. 4. 2009. Výhercov budeme kontaktovať telefonicky.
Výsledky žrebovania uverejníme v Markíze č. 16, ktoré vyjde 16. 4. 2009.


