
 

16. veletrh krásy World of Beauty proběhl! 
16.10.2013 

Jak jej viděly žákyně SOU kadeřnického v Praze? 

Letos se konal již 16. veletrh WORLD OF BEAUTY A SPA, uskutečnil se na výstavišti v 
pražských Letňanech.  

Tento rok se účast zvýšila téměř o dva tisíce návštěvníků, dorazilo jich neskutečných 
sedmnáct tisíc. 

Naše škola už několik let spolupracuje s pořadateli veletrhu, a proto se všichni, žáci i 
učitelé, vydáváme každý půlrok na tuto akci zcela zdarma. SOU kadeřnické se 
prezentuje na veletrhu úspěšnou kadeřnickou show. Letos vystoupily a předvedly své 
umění naše bývalé žákyně Gábina Vojířová a Tereza Dolečková, které nás úspěšně 
reprezentovaly na mistrovství Slovenska, kde získaly druhé a třetí místo.  



 



Návštěvníci, pokud v sobě našli dost odvahy, měli možnost si nechat upravit vlasy od 
našich žáků. Náš malý kadeřnický salon se nacházel pod pódiem. 

Na pódiu se vystřídala spousta dalších tváří, které nám předvedly zajímavá vystoupení. 
Kromě velkého množství stánků s kadeřnickými pomůckami a vybavením jsme se mohly 
zastavit u vystavovatelů s kosmetikou, oblečením, módními doplňky, šperky, nehty, 
příčesky, parukami a samozřejmě se spoustou zaručených zeštíhlovacích metod. Vlastně 
jsme se mohly nechat proměnit třeba z kypré proplešatělé dívky s okousanými nehty na 
štíhlou divu s dlouhými blond vlasy a krásnou francouzskou manikúrou. Každý se mohl 
nechat zkrášlit dle svých představ a finančních možností. Těšíme se na vás na dalším 
veletrhu, který se bude konat 14. -15. března 2014.  
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