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INSPIRACE KLASICKÝM BOBEM
V rámci veletrhu World of Beauty & Spa Jaro 2011 byl v pátek 18. února vyhlášen druhý ročník sou-

těže otevřené napříč kadeřnickým světem INSPIRACE 2012. Hlavní téma je tentokrát RED CLASIC BOB, 

tedy úplně jiný typ účesu než loňský krátký střih v pastelových blond odstínech. „Záměrně jsme vybrali 

klasický bob, protože na něm mohou kadeřníci nejlépe předvést své střihačské umění. A také kom-

binace různých červených odstínů vyžaduje precizní znalosti míchání barev a barvicích technik,“ řekl 

během vyhlášení nového ročníku duchovní otec soutěže, ředitel SOU kadeřnického v Praze 8 – Karlíně, 

Mgr. JAN CIGÁNIK. „Soutěž si získala mezi kadeřníky řadu příznivců a vítězové prvního ročníku dokon-

ce uspěli i v zahraničí – na soutěži při veletrhu v Norimberku obsadili první, třetí a čtvrté místo.“

Na pódiu ve velké hale O2 areny před-
stavil téma pro 2. ročník soutěže ote-
vřené napříč kadeřnickým světem 
INSPIRACE 2012 opět tým garantů – 
Blanka Hašková, Jan Hlaváček a Mar-
tin Loužecký, nově rozšířený o vítěze 
prvního ročníku Ondřeje Veselého. 
Každý z nich předvedl trochu jiný typ 
bobu – od klasického velmi krátké-
ho až po kreativní asymetrický, lehce 
prostříhaný módní tvar v maximální 
předepsané délce. „Záměrně jsme se 
domluvili, že každý z nás vytvoří účes 
v odlišném tvaru, aby si zájemci o sou-
těž měli z čeho vybrat. Na mě vyšel kla-
sický hladký bob bez jakékoli asymetrie,“ 

vysvětlila Blanka Hašková. „Já si zase 
bob představuji jako takový hříbek, kte-
rý se nosíval už před lety. Snažil jsem se 
ho ale nedělat natupo střižený jako kdy-
si, ale protenčený, upravený pro praktic-
ké nošení,“ dodal Ondřej Veselý.

„Soutěžící budou mít dvacetiminuto-
vý limit na úpravu účesu ve fi nále. Po-
dle mne je to tak akorát dost času na to, 
aby odvedli dobrou práci,“ upřesnil pra-
vidla Jan Hlaváček. „Rozhodně to není 
jednoduché téma. Například namíchat 
červenou tak, aby se v ní odrazila celá 
škála odstínů, je fakt dřina,“ přidala se 
Blanka Hašková. Podrobně popsal 
soutěžní podmínky Mgr. Jan Cigánik 

a vysvětlil také, jak získat přihlášku 
a kam ji odeslat. „První ročník soutěže 
ukázal, kolik je u nás šikovných kadeř-
níků, a já věřím, že i letošní vítězové 
se prosadí v zahraniční konkurenci. 
Koneckonců není důležité být první, ale 
zúčastnit se a nebát se předvést svoji 
kreativitu.“

Garanti připravili pro diváky v O2 
areně také malé překvapení – pozvali 
taneční skupinu Dance2xs a předem 
vytvořili tanečnicím účesy z různých 
typů vln. Jako poděkování si pak 
odnesli květiny a poháry, jež jsou 
přichystány i pro vítěze podzimního 
fi nále.

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY
TÉMA: RED CLASIC BOB

Všechny odstíny červené barvy 
s kreativním střihem.
Střih:

Technika libovolná, délka nesmí 
odporovat zásadám zadaného typu 
střihu, který musí odpovídat délkám 
předvedeným garanty soutěže.
Barva:

Pouze červená, v celé škále odstínů. 
Technika barvení a rozložení odstí-
nů libovolné, povoleno je plošné, 
horizontální i vertikální probarvení. 
Počet kombinací červených odstínů 
je neomezený, výsledný efekt však 
nesmí působit měděným, zlatým ani 
fialovým dojmem.
Další zpracování:

K vypracování účesu lze použít libo-
volné pomůcky a nářadí. Denní líčení 
nesmí být dominantnější než účes. 
Jakékoli doplňky (náušnice, řetízky, 
náhrdelníky, piercing apod.) jsou 
zakázány.
Fotografie:

Povinností soutěžících je zaslat foto 
účesu ze všech čtyř stran, v tištěné 
i elektronické podobě (na CD). Foto 
musí mít bílé pozadí a lesklé prove-
dení, velikost 20 x 30 cm. Modelka 
musí být vyfotografována po rame-
na, odhalená až k dekoltu, aby neby-
lo vidět žádné oblečení. Jakékoli 
retušování fotografií je zakázáno.
Hodnocení:

Čtrnáct nejlepších prací (finalistů) 
vybere anonymně porota složená 
z nezávislých odborníků. Ve finá-
le bude hodnotit komise složená 
pouze ze špičkových zahraničních 

odborníků. Důraz bude kladen na 
originalitu kombinace barev a střihu, 
nápaditost, tvar, provedení stylingu, 
celkový vzhled vlasů, které musí 
i přes provedené náročné techniky 
barvení působit zdravým dojmem. 
Je zakázáno používání barevných 
sprejů, vlasových řasenek, příčes-
ků, prodloužení a zahuštění vlasů. 
Na dodržování pravidel během celé 
soutěže budou dohlížet její garanti 
(Blanka Hašková, Jan Hlaváček, Mar-
tin Loužecký, loňský vítěz Ondřej 
Veselý a Mgr. Jan Cigánik). Seznam 
14 finalistů soutěže bude zveřejněn 
do 26. 8. 2011 na www.worldofbeau-
tyandspa.cz, finalisté budou kontak-
továni organizátory soutěže.

FINÁLE SOUTĚŽE
Uskuteční se v době konání meziná-
rodního veletrhu World of Beauty & 
Spa Podzim 2011, který pořádá spo-
lečnost Beauty Expo 30. 9. – 1. 10. 
2011 opět v O2 areně. Barvu i střih 
musí mít finalisté předem připra-
vené. Modelky nastoupí na molo 
s mokrými vlasy hladce sčesanými 
dozadu. V průběhu finále již soutěží-
cí nesmí vlasy upravovat nůžkami. 
Všechny modelky budou oblečeny 
do speciálních stylingových pláště-
nek, které obdrží finalisté před sou-
těží. Časový limit na dokončení úče-
su je 20 minut.

Vítěz obdrží 50 000 Kč v hotovosti 
a 50 000 Kč v poukázkách na nákup 
zboží od partnerů soutěže. V dalším 
ročníku již vítěz nesmí soutěžit, stává 
se automaticky členem týmu garan-
tů. Finalisté obdrží luxusní profesio-

nální fén Parlux 3800, všichni zúčast-
nění soutěžící dostanou diplom 
a volnou vstupenku na veletrh World 
of Beauty & Spa Podzim 2011.

Důležité upozornění:

Podmínkou účasti v soutěži je dokon-
čené vzdělání v oboru kadeřník 
– vyučení nebo rekvalifikace. Foto-
grafie nesmí být před soutěží použi-
ty k jiným účelům. Zaslané materiály 
se nevrací, soutěžící i modelka sou-
hlasí s použitím dle potřeb pořada-
tele. Startovné činí 200 Kč, je nutné 
jej uhradit poštovní poukázkou typu 
A na adresu: Beauty Expo s.r.o., číslo 
účtu: 2183852001/5500.

Přihlášku, fotografie, CD s digi-

tální podobou fotografií a ofocený 

útržek zaplacené složenky zašlete 

do 10. 8. 2011 na adresu: Beau-

ty Expo s.r.o., Smaragdová 322, 

154 00 Praha 5. Na obálku připište 

heslo: INSPIRACE 2012.

Připravila ym
Foto: Lukáš Hausenblas

PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE INSPIRACE 2012

Jméno a příjmení: .................................................................................................................................................................................................................................

Adresa: ..........................................................................................................................................................................................................................................................

Telefon: ................................................................................................          E-mail: ......................................................................................................................

Přihlašuji se do soutěže INSPIRACE 2012 a souhlasím se soutěžními podmínkami.

Podpis soutěžícího: ...............................................................................                  Podpis modelky: ................................................................. 
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