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INSPIRACE PŘINÁŠÍ PŘIROZENOST
Třetí ročník soutěže otevřené napříč kadeřnickým světem INSPIRACE 2013 už zná své vítěze! Byli 
vyhlášeni v sobotu 8. září 2012 v rámci doprovodného programu veletrhu World of Beauty & Spa 
Podzim 2012, který se konal v prostorách PVA Praha 9 – Letňany. Podle verdiktu mezinárodní od-
borné poroty vytvořila nejlepší dámský účes na téma Kontrasty TETYANA VÉLOVÁ z Mnichova Hra-
diště. Získala tak hlavní cenu v hodnotě 100 000 Kč a možnost reprezentovat naši zemi na mezi-
národní soutěži v Norimberku. „Zatímco v prvních dvou ročnících byly předepsané zářivé blond 
a červené kombinace, tentokrát jsme se v souladu s módními trendy zaměřili na přírodní studené 
odstíny. Na první pohled by se mohlo zdát, že to měli soutěžící jednodušší, ale každý kadeřník vám 
potvrdí, že barevně sladit přírodní tóny dá hodně práce,“ řekl v úvodu finálového kola duchovní 
otec soutěže Mgr. JAN CIGÁNIK, ředitel SOU kadeřnického v Praze 8.

Téma: KONTRASTY
Úkolem soutěžících bylo vytvořit 
dámský asymetrický střih v přírod-
ních studených odstínech. Povinným 
prvkem byla ofina v libovolné šířce, 
délce a struktuře, s ní měl kontrasto-
vat asymetrický střih zbývajících partií 
v maximálních délkách 20 centimetrů. 
Podmínkou úspěchu bylo použití vý-
hradně přírodních studených odstínů 
v hloubce tónu 4 – 10. Úprava měla 
být provedena ze vzdušné, hladké 
foukané. Součástí účesu měla být ale-
spoň jedna strukturovaná sekce, od-
lišná od zbývajících hladkých partií.

Uzávěrka přihlášek byla 11. srpna. 
Potom porota složená z odborných 
garantů (Mgr. Jan Cigánik, Blanka 
Hašková, Jan Hlaváček, Martin Lou-
žecký a vítězové prvních dvou roč-

níků Ondřej Veselý a Romana Topin-
ková) na základě zaslaných fotografií 
vybrala 14 finalistů. Finále se konalo 
jako vždy v rámci veletrhu World 
of Beauty & Spa v pražských Letňa-
nech. Soutěžící si mohli předem vlasy 
obarvit a ostříhat, během finále měli 
20 minut na perfektní stylingovou 
úpravu. Členové poroty přitom byli 
v zákulisí, aby nemohli být ovlivně-
ni tím, kdo který účes vytvářel. „Je to 
dané v podmínkách, takže to dodržuje-
me, přestože členové poroty pocházejí 
ze zahraničí a nemohou tedy soutěžící 
znát. Snažíme se, aby nic neodvádělo 
jejich pozornost od samotných účesů, 
takže modelky nesmí mít žádné šper-
ky a ozdoby, make-up je jen přirozený 
a oblečení skryté pod černými pláštěn-
kami,“ vysvětlil Mgr. Jan Cigánik, který 

společně s moderátorkou diváky sou-
těží prováděl.

Porota měla 20 minut na to, aby si 
všechny soutěžní účesy pozorně pro-
hlédla a zhodnotila, jak dalece splňují 
zadané soutěžní podmínky. „Myslím, že 
naši porotci to mají opravdu těžké, pro-
tože úroveň soutěžních prací je stejně vy-
soká, ne-li vyšší než v minulých ročnících. 
Pevně věříme, že to ocení i přihlížející ka-
deřníci a že je to motivuje k účasti v Inspi-
raci 2014, jejíž téma vyhlásíme na jarním 
veletrhu World of Beauty & Spa 2013. A ví-
tězné účesy pro ně určitě budou inspirací 
pro každodenní práci v jejich salonech,“ 
zhodnotil letošní soutěž Jan Cigánik.

Pořadatel veletrhu World of Beauty  
& Spa opět pozval všechny tři vítězky na 
mezinárodní kadeřnickou soutěž, která 
se uskuteční 21. 10. 2012  při veletrhu 
HAARE v Norimberku.

Porota:
Iveta Weiselová (Slovensko), Brian Ed-
wards (Velká Británie, nyní FP ČR), Joān 
Valverde (Portugalsko, působí v Plzni), 
Blanka Hašková (její body byly jen po-
mocné, v případě shody)
Výsledky:
1. místo: Tetyana Vélová, Mnichovo 
Hradiště
2. místo: Pavlína Hanáková, Vyškov
3. místo: Maria Andrášková, Liberec

TETYANA VÉLOVÁ (1. místo)
Poprvé se soutěže Inspirace zúčastni-
la před třemi lety a skončila na třetím 
místě. Letos se jí konečně podařilo do-
sáhnout mety nejvyšší. Spolupracuje 
s italskou značkou Framesi a kdybyste 
náhodou zatoužili po účesu, s nímž 
uspěla u poroty, najdete ji v Kadeřnic-
kém Studiu v Mnichově Hradišti.

S o u t ě ž

Vítězka Inspirace 2013 Tetyana Vélová s modelkou
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Bylo pro vás výhodou, že jste se této 
soutěže už jednou zúčastnila?
Možná to nějakou výhodu mělo, ale 
nervy mi pracovaly úplně stejně jako 
vždycky. Snažila jsem se připravit co 
nejlépe a nic neponechat náhodě.
Jakou jste zvolila barevnou kombi-
naci? Nemrzelo vás, že jste se musela 
držet přirozených odstínů?
Zvolila jsem trojbarevnou kombinaci 
a přizpůsobila odstíny tváří modelky. 
S přírodními odstíny naopak pracuji 
velice ráda. Tady jsem si navíc musela 
dát záležet, aby byla barva sladěná se 
střihem a odstíny zůstaly přirozené. 
Každopádně to byla výzva...
Jak jste postupovala u střihu a sty-
lingu?
Mám ráda střihy od Vidal Sassoona 
– u něj najdete spoustu inspirace. Zá-
měrně jsem zvolila náročný střih za-
ložený na pravidelných liniích, které 
vyniknou díky barevným kombinacím. 
Závěrečný styling tak složitý nebyl, sta-
čila trocha vosku, lesku a laku z řady BY 
od firmy Framesi.
V příštím roce už nemůžete soutěžit, 
protože se stáváte dalším z garantů. 
Zúčastníte se nějaké jiné soutěže?
Na spolupráci s ostatními garanty se 
moc těším, a jestli budu mít čas věno-
vat se nějaké další soutěži, určitě se jí 
ráda zúčastním.
Máte ještě nějaký nesplněný sen?
Mým snem je otevřít si vlastní salon 
v Praze, ale to asi bude ještě chvíli trvat. 
Do té doby bych chtěla absolvovat ško-
lení v kadeřnické akademii v Moskvě 
nebo Londýně.

PAVLÍNA HANÁKOVÁ (2. místo)
V oboru působí 13 let. Momentálně 
vlastní Kinky salon v centru Vyškova, ve 
kterém se zaměřuje na péči o tělo a krá-
su, a pracuje jako ambasadorka profe-
sionální vlasové kosmetiky značky Tigi 
Professional. Na soutěž se připravovala 
asi dva měsíce.
Nemrzelo vás, že nebyly v zadání vý-
raznější barvy?
Podle mne byla barevná kombinace 
ideální a hlavně v souladu s trendem. 
Nevím, jak ostatním soutěžícím, ale 
mně se organizátoři trefili do gusta.
Měla jste nějaký originální nápad na 
střih a styling?
Zvolila jsem kratší střih, protože jsem 
předpokládala, že většina soutěžících 
zvolí variantu mikád. Měla jsem prav-
du, moje modelka byla odlišná. Použila 
jsem dokonale vypracovaný tupý střih, 
asymetricky střižené boční partie nava-
zovaly na výtrat v zadní části hlavy. Sty-
ling jsem vytvořila pomocí přípravků 
z řady Bead Head od firmy Tigi.
Nemrzí vás, že vám první místo těs-
ně uteklo?
V hale výstaviště v Letňanech byla tak 
fantastická atmosféra, že jsem se rado-
vala i z druhého místa. Musím říci, že 
vítězka měla opravdu střih perfektně 
vypracovaný a prvenství jí právem ná-
leží.
Jaké máte plány?
Momentálně pracuji na přípravě nové 
kolekce společenských a svatebních 
účesů. A určitě se zúčastním dalších 
soutěží – až nějaká zaujme svým zadá-
ním či tématem, pustím se do příprav.

MARIA ANDRÁŠKOVÁ (3. místo)
Vlastní Salon Trynity v Liberci, ve 
kterém pracuje s profesionální vla-
sovou kosmetikou značky Alter Ego 
a Matrix. Příprava na soutěž podle 
ní nebyla složitá, protože soutěžní 
střih je určen k dennímu nošení. Nej-
důležitější bylo vhodně zvolit barvy 
a délku střihu s přihlédnutím k tomu, 
aby se modelka v účesu cítila dobře 
a skvěle vypadala.
Jakou jste použila barevnou kom-
binaci?
Použila jsem základní tón 4, který 
jsem doplnila odstíny 6 a 9. A vůbec 
mě nemrzelo, že v zadání byla pod-
mínka použít přírodní tóny, protože 
i to znamená velký výběr z mnoha 
barevných kombinací.
Jaký jste zvolila střih a styling?
Zvolila jsem jednodušší krátké mi-
kádo s lehkou asymetrií a plnou rov-
nou ofinou. Chtěla jsem, aby byl střih 
vhodný k dennímu nošení a snadno 
upravitelný. Ze stylingu jsem použila 
přípravky na objem, fixaci a lesk, vše 
od profesionální vlasové kosmetiky 
značky Tigi.
Co plánujete dál?
Mé plány do budoucna jsou jasné 
– každý rok se já osobně i celý můj 
tým účastníme nejrůznějších soutěží 
a v tom budeme i pokračovat. Urči-
tě se zúčastním i soutěže INSPIRACE 
2014.

Připravila ym
Foto: Benjamin Valeš

S o u t ě ž

Účes od Tetyany Vélové Účes od Pavlíny Hanákové Účes od Marie Andráškové


