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INSPIRACE V PÁNSKÉM STYLU
Téma 4. ročníku soutěže otevřené napříč kadeřnickým světem INSPIRACE 2014 bylo vyhlášeno 2. 
března v rámci veletrhu World of Beauty & Spa Jaro 2013. Jak už napovídá název MEN 2014, soutěž 
je poprvé od svého vzniku zaměřena na pánské účesy. Vychází z nejnovějších světových módních 
trendů – účesy umocňují mužný vzhled, a přitom jsou variabilní a snadno upravitelné pro každo-
denní nošení. Vzadu je nezbytný výtrat, boční partie výrazně vystříhané, pouze na vrcholu jsou 
vlasy delší, aby se účes dal podle potřeby obměňovat. „Na vítěze čeká stejně jako v minulých roč-
nících cena v hodnotě 100 tisíc korun a postup na mezinárodní soutěž v Norimberku. Samozřejmě 
nejde jen o peníze, chceme především dokázat, že čeští kadeřníci jsou šikovní a obstojí i v meziná-
rodní konkurenci,“ řekl duchovní otec soutěže Mgr. JAN CIGÁNIK, ředitel SOU kadeřnického v Pra-
ze 8 Karlíně. Uzávěrka soutěže je 30. 6. 2013.

Soutěží otevřených všem kadeřníkům 
bez ohledu na to, s jakou značkou pro-
fesionální vlasové kosmetiky spolupra-
cují, je u nás čím dál tím méně. Zároveň 
tak ubývá i příležitostí prezentovat svo-
je dovednosti a porovnat je s kolegy 
v oboru. Soutěž INSPIRACE, kterou při-
pravují kadeřníci pro kadeřníky, získala 
v profesionálním světě poměrně velký 
ohlas. Každoročně přiláká spoustu 
účastníků a letos se mohou jejich řady 
ještě rozšířit, protože je poprvé zamě-
řena na pánské účesy. Téma MEN 2014 
by mělo být inspirací především pro 
kadeřníky, jejichž klientelu tvoří z velké 
části i muži.

Módní pánský střih s výtratem vzadu 
na krku vychází z trendů pro nadcháze-
jící období. „Dobrou zprávou pro muže 
je, že se vrací praktické účesy nenáročné 
na každodenní údržbu. A určitě potěší 

i kadeřníky, protože na nich mohou před-
vést řadu technik, které denně používají, 
včetně povinného výtratu,“ podotkl Jan 
Cigánik. Jak by soutěžní účesy, které 
jsou vstupenkou do finále, měly vypa-
dat, předvedl na pódiu v areálu PVA 
Letňany tým garantů – Blanka Haško-
vá, Honza Hlaváček, Martin Loužecký, 
Romana Topinková a loňská vítězka 
Tetyana Vélová.

Většina kadeřníků měla účesy pře-
dem ostříhané a před zraky diváků 
předvedla pouze závěrečnou stylingo-
vou úpravu. Blanka Hašková jako pěti-
násobná mistryně ČR v účesové tvorbě 
v pánské kategorii za stejnou dobu 
svému modelovi vlasy i ostříhala. „Ten-
to ročník přináší jednu důležitou změnu 
v soutěžních podmínkách. Soutěžící musí 
v rámci finále vlasy nejen upravit jako 
v předcházejících ročnících, ale i ostříhat. 

Na rozdíl od Blanky Haškové však budou 
mít k dispozici podstatně víc času – ce-
lých 45 minut,“ uklidnil potencionální 
zájemce o soutěž Mgr. Cigánik.

Na vítěze opět čeká lákavá odměna 
– 50 000 Kč v hotovosti a stejná částka 
v poukázkách na nákup zboží. Loňská 
vítězka Tetyana Vélová využila pení-
ze k nákupu vybavení pro svůj salon 
v Mnichově Hradišti a k dalšímu zdo-
konalování v oboru. Zúčastnila se také 
mezinárodní soutěže v Norimberku, 
kde získala 2. místo v kategorii Trend 
Award. Ten, kdo by chtěl dosáhnout 
obdobného úspěchu, by měl nejpoz-
ději do 30. 6. 2013 zaslat fotografie 
svého soutěžního účesu na adresu po-
řadatele soutěže.

Další inspiraci mohli diváci načerpat 
hned po vyhlášení soutěže během TIGI 
show v podání dvou garantů soutěže, 
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úspěšných pražských kadeřníků Honzy 
Hlaváčka a Martina Loužeckého, kteří 
nedávno společně otevřeli nový salon 
v Praze na Vinohradech.

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY
TÉMA: MEN 2014
Módní pánský střih s výtratem na krku
Střih: Vzadu na krku musí soutěží-
cí vytvořit povinný výtrat. Partie nad 
ušima může být se zástřihem, výrazně 
vystříhaná, nebo plnější, bez zástřihu. 
Ostatní partie jsou v libovolných dél-
kách, maximálně 15 cm dlouhé. Lze vy-
pracovat plynulé prolnutí partií, nebo 
podstřih. Změna tvaru kontury kolem 
obličeje je povolena.
Barva: Je libovolná, s důrazem na za-
chování mužného vzhledu. Barvy lze 
kombinovat tón v tónu. Povolena je 
kombinace neomezeného počtu, vý-
sledný efekt ale nesmí být výrazně kon-
trastní. Je zakázáno použití barevných 
sprejů a vlasových řasenek.
Styling: Delší partie nad čelem by měla 
být směrována dozadu. Ostatní partie 
mohou být tvarovány v libovolném 
směru tak, aby byl zachován mužný 
vzhled.
Další zpracování: K vypracování účesu 
lze použít libovolné pomůcky, nástroje 
a nářadí. Je zakázáno použití nástavců 
na elektrický strojek. V zájmu kvalitních 
fotografií je doporučeno obličej mode-
la lehce přepudrovat. Všechny doplňky 
(náušnice, řetízky, náhrdelníky, piercing 
apod.) jsou zakázány.

Fotografie: Povinností soutěžících je 
zaslat foto ze všech čtyř stran, v tištěné 
i elektronické (CD) podobě. Foto musí 
mít bílé pozadí a lesklé provedení, ve-
likost 20 x 30 cm. Model musí být vy-
fotografován po ramena. Jakékoli retu-
šování fotografií je zakázáno.
Hodnocení: Čtrnáct nejlepších prací 
(finalistů) anonymně vybere porota 
složená z nezávislých odborníků. Ve 
finále bude hodnotit komise slože-
ná pouze ze špičkových zahraničních 
odborníků. Důraz bude kladen na ori-
ginalitu střihu, nápaditost, tvar, pro-
vedení stylingu, celkový vzhled vlasů, 
které musí i přes provedené techniky 
barvení působit zdravým, přirozeným 
dojmem. Je zakázáno je používání pří-
česů, prodloužení a zahuštění vlasů. 
Na dodržování pravidel během celé 
soutěže budou dohlížet její garanti. 
Seznam14 finalistů soutěže bude zve-
řejněn do 6. 7. 2013 na www.worldof-
beautyandspa.cz, všichni budou kon-
taktováni organizátory soutěže.
FINALISTÉ NESMÍ SVÉ MODELY OD 
OZNÁMENÍ O ÚČASTI VE FINÁLE AŽ 
DO ZAČÁTKU SOUTĚŽE STŘÍHAT!

FINÁLE SOUTĚŽE
Uskuteční se v době konání meziná-
rodního veletrhu World of Beauty & 
Spa Podzim 2013 v sobotu 7. 9. 2013 
v PVA Letňany – Praha 9. Na rozdíl od 
předcházejících ročníků by měli mo-
delové mít předem vytvořenou pří-
padnou barvu. Na pódium modelové 

nastoupí s mokrými hladce sčesanými 
vlasy dozadu. V průběhu finále pro-
vede soutěžící střih a styling. Všichni 
modelové budou oblečeni do černé 
košile, bez kravaty, s nepříliš vysokým 
límcem tak, aby nezakrýval střih v krč-
ní partii. Časový limit na zhotovení 
účesu je 45 minut.

Vítěz obdrží 50 000 Kč v hotovosti 
a 50 000Kč v poukázkách na nákup 
zboží od partnerů soutěže. V dalším 
ročníku již vítěz nesmí soutěžit, stává 
se automaticky členem týmu garan-
tů. Všichni zúčastnění soutěžící obdrží 
diplom a volnou vstupenku na veletrh 
World of Beauty & Spa Podzim 2013.
Důležité upozornění: Podmínkou 
účasti v soutěži je dokončené vzdělání 
v oboru Kadeřník – vyučení nebo rekva-
lifikace. Fotografie nesmí být před sou-
těží použity k jiným účelům. Zaslané 
materiály se nevrací, soutěžící i model 
souhlasí s použitím dle potřeb pořada-
tele. Startovné činí 200 Kč a je nutné jej 
uhradit poštovní poukázkou typu A na 
číslo účtu 2183852001/5500.

Přihlášku, fotografie, CD a ofocený 
útržek zaplacené složenky zašlete do 
30. 6. 2013 na adresu: Ing. Lenka Ko-
nečná, Smaragdová 322, 154 00 Praha 
5. Na obálku připište heslo INSPIRACE 
2014.
Poznámka: Přihlášku a další infor-
mace najdete na adrese www.worl-
dofbeautyandspa.cz.

Připravila ym
Foto: Lukáš Hausenblas
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