
FINALISTÉ SOUTĚŽE:
V SĚRA KRANKOVÁ

E HLIŠKA ANZLÍKOVÁ

Z HLATA ELEBRANTOVÁ

L SUCIE VOBODOVÁ

J SITKA VOBODOVÁ

S OTĚPÁNKA LIVERIUSOVÁ

E SLIŠKA MRČINOVÁ

L OUCIE VČÁČKOVÁ

P HATRIK AGARA

J JANA UNOVÁ

Z HDENKA ANOUŠKOVÁ

N EADA LIÁŠOVÁ

F HILIP ÁJEK

L CUCIE EJPOVÁ
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VÍTĚZ ZÍSKÁ

50 000
KORUN ČESKÝCH

14 FINALISTŮ ZÍSKÁ ŘADU HODNOTNÝCH VĚCNÝCH DARŮ

VŠICHNI ÚČASTNÍCI ZÍSKAJÍ ORIGINÁLNÍ DIPLOM ZA ÚČAST V SOUTĚŽI
NA VELETRH WORLD OF BEAUTY & SPA 2014 PODZIMVOLNOU VSTUPENKU

Veletržní Areál PVA EXPO PRAHA – LETŇANY

5. – 6. září 2014

POŘÁDANÁ VE SPOLUPRÁCI SPONZORŮ A ODBORNÝCH GARANTŮ:

• , pořadatel veletrhů WORLD OF BEAUTY & SPA s laskavým přispěnímE PXPOBEAUTY RAGUE
vystavovatelů veletrhu a dalších firem

• SOU kadeřnické Karlín, jeho ředitel Honza Cigánik a řada špičkových kadeřnických mistrů spojených
s tímto učilištěm i soutěží INSPIRACE – Honza Hlaváček, Martin Loužecký, Romana Topinková,

Blanka Hašková, Táňa Vélová, Daniela Hejtmánková a jiní…
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SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY

STŘIH
• délka vlasů je libovolná, při hodnocení na ni nebude

brán zřetel

BARVA
• v maximální kombinaci dvou odstínů podporujících účes,

v rozmezí 6,0 – 12,0
• zakázáno je použití barevných sprejů, vlasových řasenek

STYLING
• těžiště účesu je nad čelem, umístěné na kontuře růstu vlasů
• ostatní partie mohou být zpracovány v libovolném směru

a tvaru
• důraz bude kladen na nositelnost, čistotu a originalitu

provedení

DALŠÍ ZPRACOVÁNÍ
• k vypracování účesu lze použít libovolné pomůcky,

nástroje a nářadí
• je zakázáno použití příčesů, vlasových doplňků a ozdob
• je povoleno použití podložek, jejich počet a velikost

není omezen
• objem a velikost účesu by neměl být v disproporci

s nositelkou
• je doporučeno ( v zájmu kvalitních fotografií)

obličej modelky upravit líčením, které však nesmí být
dominantní, bez třpytek a lepení řas, bez prvků
BODY PAINTINGU

• všechny doplňky (náušnice, řetízky, náhrdelníky,
piercing apod.) jsou zakázány

FOTOGRAFIE
• je povinné zaslat foto ze všech čtyř stran, v tištěné podobě
• bílé pozadí fota, lesklé provedení velikost 20x30 cm.
• foto po ramena
• retuš fotografie je zakázána

HODNOCENÍ
• výběr čtrnácti nejlepších prací – finalistů – provede

anonymně porota nezávislých odborníků
• finále bude hodnotit komise složená pouze

ze špičkových odborníků
• důraz bude kladen na originalitu, čistotu provedení,

nápaditost, tvar,  celkový vzhled vlasů, které musí i přes
provedené techniky barvení působit zdravým,
přirozeným dojmem

• zakázáno je použití příčesků, prodloužení a zahuštění vlasů,
vlasových doplňků a ozdob

• na dodržování pravidel během celé soutěže budou
dohlížet její garanti

FINÁLE SOUTĚŽE

FINÁLE SOUTĚŽE PROBĚHNE
V SOBOTU 6. 9. 2014

v PVA EXPO PRAHA – LETŇANY

• barva  bude předem připravena
• modelka nastoupí na molo se suchými hladce

sčesanými vlasy dozadu
• v průběhu finále provede soutěžící  styling za pomoci

libovolného nářadí, pomůcek a stylingových přípravků
• všechny modelky budou oblečeny do speciální pláštěnky,

kterou dodá pořadatel
• časový limit na zhotovení účesu je 45 minut

Vítěz obdrží 25 000 Kč v hotovosti + 25 000Kč v poukázkách
na nákup zboží od partnerů soutěže.

V dalším ročníku již vítěz nesmí soutěžit, stává se automaticky
členem týmu garantů.

Všichni zúčastnění soutěžící obdrží diplom
a volnou vstupenku na veletrh

WORLD OF BEAUTY & SPA 2014 PODZIM

– LETŇANY,  5. – 6. září 2014 –

Podmínkou účasti v soutěži je dokončené vzdělání v oboru
kadeřník – vyučení nebo rekvalifikace

Fotografie nesmí být před soutěží použity k jiným účelům

Zaslané materiály se nevrací, soutěžící i modelka souhlasí
s použitím dle potřeb pořadatele

Startovné činí 200 Kč, je nutné jej uhradit poštovní poukázkou
typu A na číslo účtu: 6007522001/5500

Přihlášku, fotografie a ofocený útržek zaplacené složenky zašlete
do na adresu:30. 6. 2014 Ing. Lenka Konečná,
Smaragdová 322, Praha 5, 154 00
Na obálku připište heslo: INSPIRACE 2015

Seznam14-ti finalistů soutěže bude zveřejněn do 6. 7. 2014
na , finalisté budou kontaktovániwww.WorldOfBeauty.cz
organizátory soutěže

TÉMA: ORIGINÁLNÍ SPOLEČENSKÝ VÝČES
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SOU kadeřnické
Střední odborné učiliště kadeřnické

Karlínské náměstí 8/225 – Praha 8 – Karlín

www.souhair.cz



PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE INSPIRACE 2015

JMÉNO A PŘÍJMENÍ: ...................................................................................................................

ADRESA: .....................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

TELEFON: ...................................................................................................................................

E-MAIL: ......................................................................................................................................

PŘIHLAŠUJI SE DO SOUTĚŽE INSPIRACE 2015 A SOUHLASÍM SE SOUTĚŽNÍMI PODMÍNKAMI

PODPIS SOUTĚŽÍCÍHO: .................................................................

PODPIS MODELKY: .................................................................

Přihlášky na další soutěže pořádané v rámci veletrhu
najdete na www.WorldOfBeauty.cz
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VE SPOLUPRÁCI

SPONZOŘI

a dalši...

Velkoobchod Matrix L´Oreal

Zdeněk Mařík
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Projekt Řemeslo žije! vznikl v roce 2008 
s cílem zvýšit zájem žáků základních 
škol a jejich rodičů o tradiční řemesla 
a zároveň usnadnit absolventům od-
borných učilišť hledání odpovídajícího 
uplatnění v praxi. O dva roky později se 
konal první ročník soutěže SOLLERTIA 
(Sollers = latisky zručný), která získala 
velký ohlas mezi učňovskými školami  
i jejich žáky. „Proto se také Hospodářská 
komora hl. m. Prahy ve spolupráci s Ma-
gistrátem hl. m. Prahy rozhodla v projek-
tu pokračovat, i když nyní není předmě-
tem zájmu Evropské unie, která mezitím 
připravila nové výzvy,“ vysvětlila Andrea 
Kábelová z Hospodářské komory hl. m. 
Prahy. „Cílem soutěže je porovnat do-
vednosti nejlepších žáků třetích ročníků 
s profesionálem, který už v daném oboru 
dosáhl určitého postavení. 12 finalistů 
vybírají žáci ze svého středu a poté ve-
dení školy zvolí na základě prospěchu  
z praktického výcviku a odborných před-
mětů, ale i reprezentace třídy na soutě-
žích a dalších akcích svého zástupce do 
závěrečného kola,“ připomněl v úvodu 
Mgr. Jan Cigánik, ředitel SOU kadeřnic-
kého v Praze 8, pravidla soutěže.

Vyzyvatelem se tentokrát stal jeden 
z našich nejlepších a nejznámějších 
kadeřníků Tomáš Kotlár, majitel Ka-
deřnického ateliéru Tomáše Kotlára 
a dlouholetý pořadatel populární 
hairshow Picasso. Proti němu se posta-
vily tři kadeřnické naděje, dívky ze tří 
pražských kadeřnických škol – Melanie 
Brejlová (SOU Novovysočanská, Praha 
9), Olga Demyanyuk (SSOU Táborská, 
Praha 4) a Dominika Kapalínová (SOU 
Karlínské náměstí, Praha 8). Jejich úko-
lem bylo vytvořit na modelce módní 
dámský střih s dominantní ofinou. 
Během 40 minut měli soutěžící včetně 
vyzyvatele vytvořit nákres a popis při-
pravovaného účesu, dalších 40 minut 
měli na provedení střihu, 40 minut na 
styling a posledních 10 minut na ob-
hajobu práce před týmem akademiků. 
„Času je poměrně hodně, ale to je tím, že 
se nehodnotí rychlost, nýbrž preciznost 
provedení,“ podotkl Jan Cigánik.

Zatímco akademici ve složení Hon-
za Hlaváček, Martin Loužecký (spolu-
majitelé pražského salonu Hlaváček  
& Loužecký Hair Salon) a Michal Zelen-
ka (ambasador L‘Oréal Professionnel, 
Studio Real Praha) hodnotili nákresy 
účesů, soutěžící umyli modelkám vlasy 
a posadili je k připraveným obsluhám. 

Žákyně 3. ročníků oboru kadeřník ze tří středních odborných 

učilišť v Praze porovnaly své dovednosti s mistrem kadeřnické-

ho oboru, někdejším absolventem jedné ze zúčastněných škol  

TOMÁŠEM KOTLÁREM. Kdy a proč? Bylo to v rámci dalšího roč-

níku dovednostní soutěže SOLLERTIA 2014, která je součástí 

projektu ŘEMESLO ŽIJE!, jenž pro žáky pražských SOU připravují 

Magistrát hl. m. Prahy a Hospodářská komora hl. m. Prahy (nyní 

už bez podpory Evropské unie). Tentokrát se do soutěže zapoji-

li žáci pěti oborů – automechanik, elektrikář, kadeřník, kuchař  

a truhlář. Finále adeptů kadeřnického řemesla se uskutečnilo 

opět pod patronací Středního odborného učiliště kadeřnického 

v Praze 8 a konalo se 12. března 2014 v prostorách jeho školicího 

centra na Invalidovně.

KADEŘNICKÝ DOROST 
SE PRAXE NEBOJÍ

Dominika Kapalínová se inspirovala stylem Vidal Sassoon a porota oceni-
la především nápaditou barevnost účesu
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Tomáš Kotlár měl původně pracovat 
na zvýšeném pódiu, ale prohlásil, že je 
v podstatě také učeň, protože kadeř-
ník se musí učit celý život, a připojil se 
k ostatním. Zatímco stříhali a později 
prováděli styling, porotci procházeli 
mezi nimi a zapisovali si otázky, které 
jim hodlali položit během závěrečné 
obhajoby. „Když vidím, jak náročné stři-
hy některé dívky zvolily, musím před nimi 
pomyslně smeknout. Nevzpomínám 
si, že bych sám ve třetím ročníku něco 
takového dovedl. Spoustu věcí jsem se 
musel naučit až v praxi,“ prohlásil uznale 
Michal Zelenka, který absolvoval školu 
v polovině 90. let, a ocenil tak nynější 
moderní způsob výuky.

Samotná obhajoba byla pro dívky 
takovou předpremiérou na závěrečné 
zkoušky, které je čekají zhruba za dva 
měsíce. Musely před hodnotiteli po-
psat svůj účes, zdůvodnit proč postu-
povaly právě tak a ne jinak a odpově-
dět na jejich mnohdy docela záludné 
otázky. A samozřejmě popsat barvu, 
kterou si připravovaly předem v rámci 
odborného výcviku. Aby první z nich 
nebyla znevýhodněna, odešly všechny 
i s modelkami z místnosti a před poro-
tu předstupovaly jedna po druhé. Ob-
hajobu zahájil Tomáš Kotlár, který si byl 
vědom toho, že na rozdíl od ostatních 
soutěžících trochu podcenil úvodní 
nákres a technický popis. To bylo také 
to jediné, za co mu hodnotitelé mohli 
strhnout pár bodů, protože jeho účes 
byl po všech stránkách perfektní. „Pro 
mě je těžké něco nakreslit a pak po- 
dle toho stříhat. Obvykle se rozhoduji, 
až když si sáhnu do vlasů a vezmu do 
ruky nůžky,“ přiznal kreativní kadeřník  
a zároveň ocenil práci ostatních sou-
těžících. Slíbil také, že po vyhlášení 
výsledků předvede divákům ještě další 
možnosti stylingové úpravy účesu, kte-
rý modelce vytvořil.

Protože mezi diváky byla řada dal-
ších budoucích kadeřníků, kteří přišli 
podpořit své spolužáky, pojali porotci 
obhajobu tak, že vyslechli úvodní slovo 
soutěžících, pak je pochválili za to, co 
se jim povedlo, a upozornili na chyby. 
Pokaždé přidali také radu, čeho se pro 
příště vyvarovat a jak lépe porozumět 
vlasům. Dalo by se říci, že na každé prá-
ci našli nějakou přednost i drobné ne-
dostatky. Odrazilo se to v závěrečném 
hodnocení, které bylo velice těsné. 
Martin Loužecký ocenil na vítězném 

účesu Dominiky Kapalínové z pořáda-
jícího SOU kadeřnického v Praze 8 pře-
devším módní střih inspirovaný stylem 
Vidal Sassoon a poměrně náročnou ba-
revnou kombinaci, která ho zvýraznila. 
„Dosáhnout ve třetím ročníku výsledku 
80 procent v porovnání s vyzyvatelem 
je opravdu velký úspěch,“ dodal Honza 
Hlaváček.
Výsledky:

TOMÁŠ KOTLÁR 97 %
1. DOMINIKA KAPALÍNOVÁ 
(SOU Karlínské náměstí, Praha 8) 80 %
2. MELANIE BREJLOVÁ 
(SOU Novovysočanská, Praha 9) 76 %
3. OLGA DEMYANYUK 
(SSOU Táborská, Praha 4) 70 %

Mgr. Jan Cigánik na závěr znovu ocenil 
úroveň soutěže, která umožňuje žákům 
odborných škol navzájem porovnávat 
své dovednosti, ale také vyměňovat si 
zkušenosti a vzájemně si fandit. „Samo-

zřejmě mám radost, že vyhrála naše žá-
kyně, ale v podstatě nezáleží ani tak na 
tom, kterou školu vítěz studuje, důležité 
je to, že dokáže obstát i v náročné kon-
kurenci profesionálního kadeřníka. Stej-
ně se ti nejšikovnější absolventi různých 
škol nakonec sejdou v jednom salonu...“ 
Nakonec vyslovil naději, že SOLLERTIA 
bude pokračovat také v dalších letech. 
Potom už diváci obklopili úspěšné 
soutěžící a jejich modelky, aby si práce 
vytvořené na profesionální úrovni pro-
hlédli zblízka.

Slavnostní vyhlášení výsledků všech 
oborových kol soutěže SOLLERTIA 
2014 se uskutečnilo 31. března 2014 
v rezidenci primátora hlavního města 
Prahy, kde vítězka Dominika Kapalíno-
vá převzala čestný titul Sollers a stříbr-
nou medaili.

Připravila ym
Foto: Andrea Kábelová,  

HK hl. m. Prahy, a archiv SOU v Praze 

Tomáš Kotlár předvedl jako vždy perfektní střih

Všechny soutěžní účesy splňovaly zadání soutěže – zleva účesy Olgy  
Demyanyuk, Dominiky Kapalínové a Melanie Brejlové
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Na pódiu výstavního areálu v Letňa-
nech předvedli praktické ukázky vý-
česů garanti soutěže Honza Hlaváček 
a Romana Topinková, společně s loň-
skou vítězkou Danielou Hejtmánko-
vou, role moderátora se poprvé ujal 
Martin Loužecký. „Záměrně jsme zvo-
lili netradiční typ výčesu s těžištěm nad 

konturou vlasů, protože se tak nejvíce 
projeví kreativita a zručnost kadeřníků,“ 
připomněl Jan Cigánik pravidla sou-
těže a upozornil, že porota bude hod-
notit originalitu a čistotu práce, proto 
kadeřníci nesmí používat příčesy, vla-
sové doplňky a ozdoby, které by vlasy 
zakrývaly. „O střih se tentokrát porota 

vůbec nebude zajímat, může být na-
prosto libovolný a barva by měla účes 
jen zvýrazňovat.“

Ve výhodě budou bezesporu ka-
deřníci, kteří se někdy zúčastnili kla-
sického mistrovství v účesové tvorbě 
– takový typ výčesu (i když za pomoci 
příčesu) byl totiž předmětem jedné 
kategorie. Variaci na soutěžní výčes 
připravil několikanásobný vítěz mis-
trovství ČR Honza Hlaváček. „Je to typ 
účesu, který je potřeba dobře natrénovat 
– určitě ho neučešete na první dobrou. 
Doporučuji každý pramen pořádně pro-
česat, nalakovat středně fixačním lakem 
a znovu pročesat. Jedině tak, se vám 
podaří vlasy pořádně vytvarovat do ele-
gantních linií,“ prozradil divákům.

Martin Loužecký vyzpovídal nejen 
Romanu Topinkovou, která zvolila 
účes ze zajímavě probarvených blond 
vlasů, ale především loňskou vítězku 
Danielu Hejtmánkovou, jež se také 
zařadila mezi garanty soutěže. „Vystu-
povat po boku takových kadeřnických 
mistrů je pro mě obrovská zkušenost. 
Hodně mi pomohli i s přípravou výčesu 
pro dnešní prezentaci,“ uvedla. Výčesy 
z dlouhých vlasů připravili také Mar-
tin Loužecký a Blanka Hašková, která 
se ze zdravotních důvodů oficiálního 
vyhlášení tématu nemohla zúčast-
nit. Fota jejich účesů najdete na níže 
uvedených internetových stránkách  
a také v Kadeřnické a kosmetické pra-
xi, protože se určitě před uzávěrkou 
(30. 6. 2014) k Inspiraci 2015 ještě 
vrátíme. Na závěr popřál Jan Cigánik 
všem kadeřníkům hodně štěstí a vy-
slovil naději, že s těmi nejúspěšnějšími 
se setká 6. září 2014 na pódiu letňan-
ského výstaviště, kdy bude v rámci ve-
letrhu World of Beauty & Spa Podzim 
2014 probíhat finále 5. ročníku soutě-
že INSPIRACE 2015.

Během veletrhu World of Beauty & Spa 2014, který se konal 14.–15. března na výstavišti PVA v Let- 

ňanech, bylo vyhlášeno téma 5. ročníku soutěže otevřené napříč kadeřnickým světem INSPIRACE 

2015. „V prvních čtyřech ročnících jsme vystřídali různé typy střihů i barevných kombinací, proto 

jsme se tentokrát rozhodli zaměřit na výčesy z dlouhých vlasů, které jsou v současnosti velmi aktu-

ální,“ řekl v úvodu vystoupení jeden z garantů soutěže, Mgr. Jan Cigánik, ředitel SOU kadeřnického 

v Praze 8. Úkolem soutěžících tak bude vytvořit ORIGINÁLNÍ SPOLEČENSKÝ VÝČES s těžištěm nad 

čelem. Uzávěrka přihlášek je 30. 6. 2014, vítěz získá cenu v hodnotě 50 000 Kč a postup na meziná-

rodní soutěž v Norimberku.

S O U T Ě Ž

INSPIRACE Z DLOUHÝCH VLASŮ

Účes: Blanka Hašková



SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY
TÉMA: ORIGINÁLNÍ SPOLEČENSKÝ 

VÝČES

Střih: Délka vlasů je libovolná, při hod-
nocení na ni nebude brán zřetel.
Barva: V maximální kombinaci dvou 
odstínů podporujících účes, v rozmezí 
tónů 6 – 12. Je zakázáno použití barev-
ných sprejů, vlasových řasenek.
Styling: Těžiště účesu je nad čelem, 
umístěné na kontuře růstu vlasů. 
Ostatní partie mohou být zpracovány  
v libovolném směru a tvaru. Důraz 
bude kladen na nositelnost, čistotu  
a originalitu provedení.
Další zpracování: K vypracování účesu 
lze použít libovolné pomůcky, nástroje 
a nářadí. Je zakázáno použití příčesů, 
vlasových doplňků a ozdob. Naopak 
je povoleno použití podložek, přičemž 
jejich počet a velikost nejsou omezeny. 
Objem a velikost účesu by neměly být 
v disproporci s nositelkou. Je dopo-
ručeno (v zájmu kvalitních fotografií) 
obličej modelky upravit líčením, které 
však nesmí být dominantní, bez třpy-
tek a lepení řas, bez prvků body pain-
tingu. Všechny doplňky (náušnice, ře-
tízky, náhrdelníky, piercing apod.) jsou 
zakázány.
Fotografie: Povinností soutěžících je 
zaslat foto účesu ze všech čtyř stran,  
v tištěné podobě. Foto musí mít bílé 
pozadí a lesklé provedení velikost  
20 x 30 cm. Model musí být vyfotogra-
fován po ramena. Jakékoli retušování 
fotografií je zakázáno.
Hodnocení: Čtrnáct nejlepších prací 
(finalistů) vybere porota složená z ne-
závislých odborníků. Ve finále bude 
hodnotit komise složená pouze ze 
špičkových odborníků. Důraz bude kla-
den na originalitu, čistotu provedení, 
nápaditost, tvar a samozřejmě celkový 
vzhled vlasů, které musí i přes provede-
né techniky barvení působit zdravým, 
přirozeným dojmem. Je zakázáno po-
užití příčesů, prodloužení a zahuště-
ní vlasů, dále pak vlasových doplňků  
a ozdob. Na dodržování pravidel během 
celé soutěže budou dohlížet její garan-
ti. Seznam14 finalistů soutěže bude 
zveřejněn do 6. 7. 2014 na www.world- 
ofbeautyandspa.cz, finalisté budou 
kontaktováni organizátory soutěže.

FINÁLE SOUTĚŽE
Proběhne v rámci mezinárodního 
veletrhu World of Beauty & Spa Pod-

zim 2014 v sobotu 6. září 2014 v PVA 
Letňany – Praha 9. Barvu by měli mít 
soutěžící předem připravenu. Model-
ka nastoupí na molo se suchými vlasy 
hladce sčesanými dozadu. V průběhu 
finále provedou soutěžící styling za 
pomoci libovolného nářadí, pomů-
cek a stylingových přípravků. Všechny 
modelky budou oblečeny do speciál-
ní pláštěnky, kterou dodá pořadatel. 
Časový limit na zhotovení účesu je  
45 minut.

Vítěz získá 25 000 Kč v hotovosti  
a 25 000 Kč v poukázkách na nákup 
zboží od partnerů soutěže. V dalším 
ročníku již vítěz nesmí soutěžit, stává 
se automaticky členem týmu garantů. 
Všichni zúčastnění soutěžící obdrží di-
plom a volnou vstupenku na veletrh 
World of Beauty & Spa Podzim 2014.
Důležité upozornění: Podmínkou 
účasti v soutěži je dokončené vzdě-

lání v oboru kadeřník – vyučení nebo 
rekvalifikace. Fotografie nesmí být 
před soutěží použity k jiným účelům. 
Zaslané materiály se nevrací, sou-
těžící i modelka souhlasí s použitím 
dle potřeb pořadatele. Startovné činí 
200 Kč a je nutné jej uhradit poštov-
ní poukázkou typu A na číslo účtu: 
2183852001/5500.

Přihlášku, fotografie a ofocený útr-
žek zaplacené složenky zašlete do  
30. 6. 2014 na adresu: Ing. Lenka Ko-
nečná, Smaragdová 322, 154 00 Praha 
5. Na obálku připište heslo INSPIRACE 
2015.
Poznámka: Přihlášku a další infor-
mace najdete na internetové adrese 
www.worldofbeautyandspa.cz nebo 
na www.souhair.cz.

Připravila ym
Foto: Lukáš Hausenblas

Účes: Honza Hlaváček
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kadeřnický KALEIDOSKOP
INSPIRACE 2015 
TÉMa: ORiGinÁLnÍ SPOLeČenSký VýČeS

PROfinOVinka aRTÉGO
Roztančete to u vás v salonu s žehličkou FoX saMBa za skvělou akční cenu

Profesionální žehlička na vlasy 
s funkcí infrared a ionizací
•  infračervené záření vlasy regeneruje 

a omlazuje,  povzbuzuje produkci 
keratinu, čímž zlepšuje  strukturu 
vlasu 

•  ionizace a funkce infrared se 
spouští automaticky  v době 
žehlení vlasů 

•  Pohyblivé keramicko-turmalínové 
destičky – lze snadno rovnat nebo 
natáčet vlasy 

•  Regulace teploty od 80 °c  
do 220 °c 

•  Přehledný leD displej umožňuje 
snadné čtení údajů 

•  Profesionální 3-metrový otočný 
kabel s úchytem pro zavěšení

NoviNka – událost
značka artégo získává na českém trhu stále větší popularitu. s radostí 
oznamuje všem zákazníkům, že rozšiřuje distribuční místa a má nové 
distribuční partnery. nyní můžete koupit kompletní sortiment artégo včetně 
Dream artégo také ve velkoobchodu Prime velkoobchod–kadeřnické 
a kosmetické prostředky v Brně, olomouci, ostravě a zlíně.
www.prime-velkoobchod.cz

Přichází 5. ročník kadeřnické soutěže inspirace, tentokrát 
s luxusním tématem originální společenský účes. vítěz 
získá 50 000 korun (jednu polovinu v penězích, druhou 
v poukázkách na nákup zboží od partnerů soutěže) a postup 
na mezinárodní soutěž v Norimberku, všech 14 finalistů 
dostane hodnotné věcné dary. Finále proběhne v sobotu 6. 
září v Pva EXPo Praha-letňany v rámci podzimního veletrhu 
World of Beauty & spa. 

soutěžní podmínky
–   délka vlasů libovolná, při hodnocení na ni nebude brán zřetel 
–  barva v maximální kombinaci dvou odstínů podporujících účes, 

v rozmezí 6,0 –12,0 
– zakázáno je použití barevných sprejů, vlasových řasenek 
– těžiště účesu nad čelem, umístěné na kontuře růstu vlasů 
– ostatní partie mohou být zpracovány v libovolném směru a tvaru 
– důraz bude kladen na nositelnost, čistotu a originalitu provedení 
–  k vypracování účesu lze použít libovolné pomůcky, nástroje 

a nářadí
– je zakázáno použití příčesů, vlasových doplňků a ozdob 
– je povoleno použití podložek, jejich počet a velikost není omezen 
– objem a velikost účesu by neměl být v disproporci s nositelkou
–  všechny doplňky (náušnice, řetízky, náhrdelníky, piercing apod.) 

jsou zakázány 
–  neretušovaná fota modelky ze všech čtyř stran, v tištěné podobě, 

bílé pozadí, lesklé provedení fota 20x30 cm, retuš fotografií 
zakázána 

Přihlášku, fotografie a ofocený útržek zaplacené složenky zašlete 
do 30. června 2014 na adresu: ing. lenka konečná, smaragdová 
322, Praha 5, 154 00, na obálku připište heslo: insPiRace 2015
startovné činí 200 kč, nutno uhradit poštovní poukázkou typu a na 
číslo účtu: 6007522001/5500 
seznam14ti finalistů soutěže bude zveřejněn do 6. července 
2014 na:
www.WorldofBeauty.cz

Pro inspiraci účes Blanky Haškové

akČNÍ slEva 

10 procent 

až Do konce 

čeRvna!




