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Důležité upozornění:
Podmínkou účasti v soutěži je do-
končené vzdělání v oboru kadeřník 
– vyučení nebo rekvalifikace. Star-
tovné činí 200 Kč. Více informací 
a přihlášku najdete na www.world-
ofbeautyandspa.cz nebo na www.
souhair.cz. Finále se uskuteční v rám-
ci mezinárodního veletrhu World of 
Beauty & Spa Podzim 2012 v sobotu 
8. 9. 2012 v PVA Praha 9 – Letňany.

DESATERO DOBRÝCH RAD 
PRO INSPIRACI
1. Pokud se rozhodnete soutěžit, ne-
podceňujte přípravu. Uvědomte si, že 
bude časově náročná a dopředu si ji 
pořádně rozvrhněte.
2. Prohlédněte si vzorové účesy, pro-
studujte soutěžní podmínky a podle 
toho připravte vlastní návrh. Rozkres-
lete si jednotlivé fáze účesu.
3. Vyberte si vhodnou modelku pro 
daný typ účesu – měla by mít nejen 
vhodný typ a délku vlasů, ale účes by 
jí měl slušet a odpovídat tvaru jejího 
obličeje.
4. Zvolte podle propozic odstíny, kte-
ré budete kombinovat, a techniky bar-
vení. Pozor, aby odstíny byly opravdu 
přírodní, studené.
5. Rozhodněte se, jak budete postu-
povat při stříhání a jaké techniky po-
užijete. Rozvrhněte si jednotlivé délky 
– účes by měl být asymetrický.
6. Dobře si promyslete, jaké struktu-
ry budete kombinovat. Na účesu by 
měl být zvýrazněn kontrast hladkých 
a strukturovaných partií. Při vytváření 
rozcuchu můžete použít různé ná-
stroje a pomůcky.

7. Vyberte vhodné stylingové příprav-
ky a důkladně si způsob jejich po- 
užití vyzkoušejte. Stylingovou úpravu 
budete provádět i ve finále, zatímco 
barvu a střih musíte mít provedeny 
předem.
8. Dejte si pozor na to, aby modelka 
neměla na sobě žádné ozdoby – do-
konce ani náušnice. Měla by být odha-
lená až k dekoltu, aby nic neodvádělo 
pozornost od účesu.
9. Dejte si záležet na fotografiích, ra-
ději vyhledejte služby profesionálního 
fotografa. Účes by měl být vyfotogra-
fovaný ze všech stran, pro každý záběr 
vlasy pořádně upravte. Vyzkoušejte 
různé varianty, protože to, co se vám 
líbí na pohled, nemusí na fotografii vy-
padat dobře.
10. Jakmile dostanete oznámení o po-
stupu do finále, začněte trénovat. Na-
cvičujte především stylingovou úpra-
vu, kterou musíte zvládnout v limitu 
20 minut. Těsně před termínem finále 
dolaďte barvu a střih.
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Již sedmá edice Lindy speciál Pánské účesy zahrnuje 22 kolekcí českých, 
slovenských, ale také anglických, německých a rakouských kadeřníků, 

kteří představují svůj názor na módu pánských účesů pro rok 2012. 
Kolekce se liší stylem i pojetím a inspiraci najdou jak kluci, kteří již ví, co se nosí, 
tak i mladíci, kteří nechtějí splynout s davem a vyhledávají odlišnost v účesech, 

nejlépe barevných, anebo ostře střihových. Vzory jim bývají často hudebníci jejich 
oblíbených kapel, takže s nimi přinášíme hned dvě originální kolekce. Muže, 

kteří nehodlají experimentovat, zaujmou nové střihové účesy v klasickém stylu, 
inspirované módou 30. a 50. let, které jim ovšem nebrání v rozletu. Stačí vhodný 

styling a z elegána je nadšený  sportovec, rybář nebo cyklista...
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LINDA speciál Pánské účesy 2012 v rozsahu 84 str. na křídě je za 110 Kč nebo 5 €. Zakoupíte ji  
v prodejnách tisku nebo si ji můžete můžete objednat přiloženým kuponem na adrese: Agentura NAVA, 
nám. Republiky 17, 301 00 Plzeň, e-mail: casopisy@nava.cz nebo na tel. 377 235 721 nebo 724 254 090.

Objednávám na dobírku Lindu speciál Pánské účesy 2012
  v počtu výtisků: 
  Adresa objednatele: 
                PSČ: 
  Adresa pro zasílání:        
                 PSČ:
  Podpis objednatele (u firmy razítko): 

  

  Dne:                                            Telefon, e-mail:

Vyplněný kupon zašlete na adresu: Agentura NAVA, nám. Republiky 17, 301 00 Plzeň, 
e-mail: casopisy@nava.cz
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