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ZARUČENÉ TIPY PRO INSPIRACI 2014
s o u t ě ž

MEN 2014, to je téma 4. ročníku soutěže otevřené napříč kadeřnickým světem INsPIRACE 2014, 
které bylo vyhlášeno v rámci veletrhu World of Beauty & spa Jaro 2013. Základní informace a sou-
těžní podmínky jsme uveřejnili v dubnovém čísle časopisu, ale protože uzávěrka soutěže se ne-
úprosně blíží (letos je už 30. června), požádali jsme některé z garantů soutěže o odpovědi na otáz-
ky, které vás mohou motivovat a pomoci při rozhodování, zda se do soutěže přihlásit. stejně jako 
v minulých ročnících čeká na vítěze hlavní cena v hodnotě 100 000 Kč a možnost reprezentovat 
naši zemi na mezinárodní soutěži v Norimberku.

Soutěž INSPIRACE vymyslela před 
čtyřmi lety parta nadšenců, kteří v ka-
deřnickém oboru dosáhli nejednoho 
úspěchu, pro všechny kadeřníky bez 
ohledu na to, s jakou značkou profesi-
onální vlasové kosmetiky spolupracují. 
Tým odborných garantů – Mgr. Jan Ci-
gánik, ředitel SOU kadeřnického v Pra-
ze 8, kadeřníci, Blanka Hašková, Honza 
Hlaváček, Martin Loužecký, Romana 
Topinková a vítězka minulého ročníku 
Tetyana Vélová – každoročně přichází 
s nadčasovým tématem, které by mělo 
prezentovat módní účesové trendy pro 
nacházející rok. „Letos poprvé jsme vy-
hlásili téma zaměřené na pánské účesy, 
protože muži tvoří poměrně velké pro-
cento klientely kadeřnických salonů,“ říká 
Mgr. Jan Cigánik a dodává, že móda 
preferuje praktické účesy nenáročné 
na každodenní úpravu.

V rámci vyhlášení tématu na ve-
letrhu World of Beauty & Spa před- 

vedl tým garantů pět pánských účesů 
různých stylů, délek i konečné úpra-
vy. Těmi se zájemci o soutěž mohou 
inspirovat, než se pustí do vytváření 
soutěžních účesů a jejich fotografií. 
„Tentokrát dochází k důležité změně 
v průběhu finále – soutěžící musejí 
před zraky diváků účes znovu ostříhat 
a pak teprve stylingově upravit. Proto 
nesmí od oznámení o účasti ve finále 
modelovi stříhat vlasy,“ upozorňuje 
Jan Cigánik. 

Porota hodnotí, jak kadeřníci ovlá-
dají potřebné techniky střihu, jejich 
zručnost a kreativitu. Zvítězit může 
opravdu každý bez ohledu na to, ja-
kou značku kosmetiky používá či jak 
velký salon má. Vítěz získá kromě fi-
nanční odměny a poháru i možnost 
zúčastnit se mezinárodní soutěže 
v Norimberku – loňská vítězka Tetya-
na Vélová skončila v kategorii Trend 
Award druhá.

HONZA HLAVÁČEK
Kde by měli soutěžící hledat inspi-
raci pro Inspiraci?
V módních časopisech a na internetu, 
stejně jako my, když jsme připravovali 
účesy pro vyhlášení soutěže.
Využijí pak vyzkoušené techniky 
i ve svých salonech?
Samozřejmě, vždycky volíme takové 
téma, které odráží módní trend na 
nadcházející období.
Jakou kvalitu vlasů by měli soutě-
žící při výběru modela preferovat, 
aby účes dopadl co nejlépe?
Podle mého názoru se dá perfektní 
účes vytvořit z vlasů jakékoli kvality, 
dokonce i z vlnitých. Vyhnul bych se 
snad jen řídnoucím a hodně jemným.
Jaké přípravky by určitě měli mít po 
ruce?
Určitě lak, matovací pastu anebo na-
opak brilantinu.

MARTIN LOUŽECKÝ
Jaký prvek by určitě na účesu, který 
je hodný postupu do finále, neměl 
chybět?
Rozhodně by neměl chybět výtrat na 
krku a partie nad ušima by měly být 
kratší než horní, ať už jsou v jakékoli 
délce.
Na co by se soutěžící při přípravě 
měli zaměřit?
Osobně bych se soustředil na to, 
abych si ve finále dokázal správně roz-
vrhnul síly a postupoval přesně podle 
promyšleného plánu.
Doporučil byste použít i barvu, 
nebo preferujete přirozenost?
Určitě preferuji přirozenost…

ROMANA TOPINKOVÁ
Jaký typ účesu by měli podle vás 
soutěžící zvolit, aby uspěli u odbor-
né poroty?
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Doporučila bych jim zvolit módní 
účes s lehkou vlnou, se kterou mů-
žou dále pracovat a vytvářet různé 
varianty účesu.
Na co by si soutěžící naopak měli 
dát pozor?
Určitě na precizní pánský výtrat krční 
partie, na fazonu a módnost a sluši-
vost účesu.
Máte nějaký zaručený tip na sty-
lingové přípravky, které pánský 
účes dokonale vytvarují?
Osobně používám nejraději tvarova-
cí pastu s matovacím efektem Shape 
Scene z řady Matrix Design Pulse.

TETYANA VÉLOVÁ
Proč by se měli kadeřníci do sou-
těže přihlásit? Přinese jim to víc 
než peněžní odměnu?
Každá soutěž je pro kadeřníky příle-
žitostí předvést své zkušenosti a zís-
kat nové. Peníze jsou určitě velkým 
lákadlem, ale z vlastní zkušenosti 
můžu říct, že držet v rukou pohár pro 
vítěze je pocit k nezaplacení.
Jaké techniky střihu by podle vás 
měli zvolit?
Mohou použít různé techniku střihů 
v duchu vyhlášeného tématu. Mys-
lím, že porota bude mít letos těžkou 
práci. Pánské střihy pro nadcházející 
sezonu jsou opravdu náročné a vy-
žadují precizní provedení.
Využijí kadeřníci tento typ účesů 
i ve svých salonech?
Určitě. Už jsem svém kadeřnickém 
studiu tento typ střihů vyzkoušela 
a můžu potvrdit, že největší úspěch 
má především u mladší klientely.

Téma: MEN 2014
Módní pánský střih s povinným vý-
tratem na krku. Partie nad ušima 
může být se zástřihem, výrazně vy-
stříhaná, nebo plnější, bez zástřihu. 
Ostatní partie jsou v libovolných dél-
kách, maximálně 15 cm dlouhé. Lze 
vypracovat plynulé prolnutí partií, 
nebo podstřih. Změna tvaru kontury 
kolem obličeje je povolena. Barva je 
libovolná, s důrazem na zachování 
mužného vzhledu.

NĚKOLIK 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. Prostudujte si soutěžní podmínky 
a prohlédněte vzorové účesy, a po-
dle toho připravte vlastní návrh. 
Rozkreslete si jednotlivé fáze účesu.
3. Vyberte si vhodného modela pro 
daný typ účesu – měl by mít nejen 
vhodný typ a délku vlasů, ale účes 
by mu měl slušet a odpovídat tvaru 
jeho obličeje.
4. Budete-li barvit, zvolte podle pro-
pozic odstíny, které budete kombi-
novat, a techniky barvení. Pozor, aby 
odstíny opravdu zachovávaly mužný 
vzhled.
5. Rozhodněte se, jak budete po-
stupovat při stříhání a jaké techniky 
použijete. Rozvrhněte si jednotlivé 
délky – nejdelší by měla být horní 
partie.
6. Vyberte vhodné stylingové pří-
pravky a důkladně si způsob jejich 
použití vyzkoušejte. Střih a stylingo-
vou úpravu budete provádět i ve fi-
nále, zatímco barvu musíte mít pro-
vedenu předem.
7. Dejte si pozor na to, aby model 
neměl na sobě žádné ozdoby. Foto 
by mělo být po ramena, aby nic ne-
odvádělo pozornost od účesu.
8. Na fotografiích si dejte záležet, 
raději vyhledejte služby profesio-
nálního fotografa. Účes by měl být 
vyfotografovaný ze všech stran, pro 
každý záběr vlasy pořádně upravte. 
Vyzkoušejte různé varianty, protože 
to, co se vám líbí na pohled, nemusí 
na fotografii vypadat dobře.
9. Jakmile dostanete oznámení 
o postupu do finále, začněte tréno-
vat. Modela již nesmíte stříhat! Těsně 
před termínem finále dolaďte barvu.

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 2013 v sobotu 
7. 9. 2012 v PVA Praha 9 – Letňany.

Připravila ym
Foto: Lukáš Hausenblas


