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DESATERO RAD PRO INSPIRACI 2013
s o u t ě ž

V rámci veletrhu World of Beauty & spa Jaro 2012 bylo vyhlášeno téma 3. ročníku soutěže otevřené 
napříč kadeřnickým světem INsPIRACE 2013. Základní informace o tématu KONTRAsTY a soutěžní 
podmínky včetně přihlášky jsme uveřejnili v dubnovém čísle časopisu, ale protože uzávěrka soutěže 
se neúprosně blíží, požádali jsme jednoho z garantů Mgr. JANA CIGÁNIKA, ředitele sOU kadeřnického 
v Praze 8 Karlíně, aby je upřesnil. Pokud jste se ještě nerozhodli, máte nejvyšší čas! Uzávěrka soutěže 
je 11. srpna a uspět může pouze ten, kdo přípravu nepodcení. Na vítěze čeká nejen hlavní cena v hod-
notě 100 000 Kč, ale také možnost reprezentovat naši zemi na mezinárodní soutěži v Norimberku.

Kadeřníci v České republice už něko-
lik let postrádali soutěž, během níž 
by mohli předvést svoji kreativitu bez 
ohledu na to, s jakou značkou profe-
sionální vlasové kosmetiky spolupra-
cují. Před třemi lety se sešla parta lidí, 
kteří v kadeřnickém oboru dosáhli 
nejednoho úspěchu, a rozhodla se 
dát kadeřníkům příležitost porovnat 
svoje dovednosti s ostatními. Ve spo-
lupráci s pořadatelem veletrhu World 
of Beauty & Spa připravili soutěž ote-
vřenou napříč kadeřnickým světem 
s názvem INSPIRACE, nabízející po-
každé originální téma, které vychází 
s účesových trendů pro nadcházející 
období.

„Postupující jsou sice vybíráni pod-
le fotografií, ale ve finále musejí účes 
před zraky nezávislé mezinárodní po-
roty znovu stylingově upravit. Finá-
lové kolo se pravidelně koná během 
podzimního veletrhu World of Beauty 
& Spa a přiláká spoustu diváků z řad 
odborné i laické veřejnosti,“ říká Mgr. 
Jan Cigánik a dodává, že porota ne-
zkoumá, jaké přípravky soutěžící 
používají. Hodnotí se, jak kadeřníci 
ovládají techniky střihu i barvení, 

jejich zručnost a kreativita. Zvítězit 
může opravdu každý bez ohledu na 
to, jestli má prestižní salon ve velkém 
městě, nebo malé kadeřnictví na ves-
nici.

Vítěz získá kromě finanční odmě-
ny a poháru i možnost zúčastnit se 
mezinárodní soutěže v Norimber-
ku – před dvěma lety obsadili naši 
kadeřníci Eva Viktorinová  první, Te-
tyana Vélová třetí a Ondřej Veselý 
čtvrté místo, loňská vítězka Romana 
Topinková skončila druhá. „Diplom 
za účast v Inspiraci získávají všichni 
účastníci. Mohou si ho vystavit v salo-
nu, aby klienti věděli, že se jejich ka-
deřníci zajímají o módní trendy a za 
svou kreativitu byli oceněni v prestižní 
soutěži,“ upozorňuje Jan Cigánik na 
to, že soutěžení může kadeřníkovi 
pomoci i v podnikání.

TÉMA: KONTRASTY
Dámský  asymetrický  střih  v  pří-
rodních studených odstínech

střih:  Technika libovolná, délka ne-
smí odporovat zásadám zadaného 
typu střihu, který musí odpovídat 

délkám předvedeným garanty sou-
těže. Povinným prvkem je ofina v li-
bovolné šířce, různé délce a struktu-
ře. V žádném případě netvarovat do 
patky! S ofinou bude kontrastovat 
asymetrický střih zbývajících partií 
v maximálních délkách 20 centime-
trů.

Barva: Hloubka tónu 4 – 10, výhrad-
ně přírodní studené odstíny. Kombi-
nujte barvy tak, aby se přirozeně pro-
línaly. V povolených hloubkách tónů 
musí být největší procento nejtmav-
šího zvoleného tónu barvy.

styling: Úprava bude provedena ze 
vzdušné, hladké foukané. Strukturo-
vaně odlišné partie budou zpraco-
vány pouze rukama, pomocí stylin-
gových přípravků. Vytvořte kontrast 
hladkých a strukturovaných partií.

Další  zpracování: K vypracování 
účesu lze použít libovolné pomůcky 
a nářadí. Denní líčení nesmí být do-
minantnější než účes. Všechny do-
plňky (náušnice, řetízky, náhrdelníky, 
piercing apod.) jsou zakázány.


