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9Blond nadevět 

způsobůSoutěž pro kadeřnické 
talenty WELLA 

JUNIOR CUP 2016, 
kterou už řadu let 

pořádá značka WELLA 
PROFESSIONALS, už 

zná svoje vítěze. Finále 
se uskutečnilo 19. května 
2016 v pražském Studiu 
Wella a zúčastnilo se ho 

devět z deseti finalistů, 
jejichž práce jsme vám 
představili v minulém 

čísle. Během 180 minut 
měli znovu vytvořit 

účes na téma BLOND 
STYLE Healthy Blond 

Hair tak, aby se co 
nejvíce podobal zaslané 

fotografii. Odborná 
porota se jednomyslně 

shodla, že nejlepší blond 
účes podle nejnovějších 
trendů vytvořil VÁCLAV 

KORANDA ze 3. ročníku 
SOU kadeřnického 

v Praze 8, Karlínské 
náměstí.

Téma soutěže: BLOND STYLE Healthy Blond Hair
Úkolem soutěžících bylo vytvořit módní účes z blond vlasů za použití pří-
pravků Wella Professionals nebo Londa Professional tak, aby vlasy působily 
krásně a zachovaly si zdravý vzhled a hebkost.

Harmonogram: Soutěž byla zahájena v prosinci 2015, uzávěrka přihlášek 
byla v březnu. Ze zaslaných 28 prací vybrala porota 10 finalistů ze 6 odbor-
ných škol v České republice. Finále se uskutečnilo 19. května přímo ve Studiu 
Wella v Praze, kam přijeli mladí kadeřníci se svými modelkami a v doprovodu 
učitelů odborného výcviku, kteří je na soutěž připravovali.

Průběh finále: Po úvodní prezenci a seznámení s podmínkami soutěže bylo 
přesně v 11:05 zahájeno samotné finále. Soutěžící měli na znovuvytvoření 
svého účesu celé tři hodiny (tedy 180 minut). Časový limit byl poměrně dlou-
hý, protože většina finalistů modelkám vlasy nejprve odbarvovala a pak teprve 
tónovala. Porota měla možnost nejen přihlížet jejich práci, ale i nahlédnout 
do použitých barvicích receptur – výsledný dojem byl totiž jen jednou z hod-
nocených kategorií, základem byl samozřejmě účes. Odborný trenér David 
Blatný měl na starosti časomíru a navíc byl vždy připraven vyřešit jakýkoli 
organizační problém.

Přestože času bylo hodně, soutěžící měli s účesy plné ruce práce až do sa-
mého závěru. Porota jim proto nabídla na dokončení 10 minut navíc – ovšem 
s penalizací 5 bodů. Nabídku využil pouze jeden z nich – jeho práce byla 
ale natolik povedená, že i přesto obsadil druhé místo. Vyhrát mohli jen tři ze 
soutěžících, ale jak řekla v úvodu soutěže manažerka Studia Wella Jana Die-
poltová, vítězi byli vlastně všichni, kdo se do finále dostali.

Porota: předsedkyně Lenka Walderová (salon New You, vítězka národní i me-
zinárodní soutěže Wella Trend Vision 2014), Jan Hájek (kreativní ředitel Studia 
Wella), Barbora Javůrková (externí trenérka Studia Wella, odborník na Blond 
Color), Claudie Marčeková (vizážistka), Yveta Mazánková (časopis Linda)

Pozvánka Pro vás:
Vítězové obdrželi mimo jiné také vý-
raznou slevu na tzv. LETNÍ AKADE-
MII 2016, která se uskuteční od 4. do 
15. července v pražském Studiu Wella. 
Desetidenní program pod vedením 
odborných trenérů Studia Wella je 
zaměřen především na čerstvé absol-
venty odborných škol před nástupem 
do zaměstnání. Teorie i praxe probíhá 
denně od 9 do 17 hodin, poslední den 
je ve znamení testů a rozdávání certi-
fikátů. Cena je 13 500 Kč (možno i na 
splátky). Pokud byste se chtěli přihlá-
sit, máte možnost do 15. června. Více 
informací a potřebné kontakty najdete 
na iwella.cz/letniakademie.

Soutěž
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Vítězové Wella Junior 
Cup 2016 – zleva druhý 
Jiří Hoššo, první Václav 

Koranda a třetí Nikola 
Němečková



výsledky:
1. místo: václav koranda, 

soU kadeřnické, 
Praha 8, karlínské náměstí

2. místo: Jiří Hoššo, 
SŠ oděvní a služeb, Vizovice
3. místo: Nikola Němečková, 

SŠGS Šířava, Přerov
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Připravila: ym
Foto: Marian Jarý, 
studio Wella Praha

Václav Koranda namíchal pro 
svou modelku tuto recepturu: zá-
klad Blondor Cream + 6% We-
lloxon, tónování Koleston Perfect 
8/81+7/89+10/6+1,9% CT Emulze

Jiří Hoššo použil tuto 
barvicí recepturu: na 
odrosty Blondor + 1,9% 
CT Emulze, Color Touch 
10/6 +1,9% CT Emulze, 
do konců Color Touch 10/6 
+1,9% CT Emulze, Color 
Touch Instamatic Pink 
Dream + 1/9% CT Emulze

Nikola Němečková aplikovala na odrosty Special 
Blonde KP 12/81 + 9% Welloxon, na pramínky Color 
Touch Instamatic Pink Dream + 1,9% CT Emulze, 
Koleston Perfect 10/96 + 55/65 + 1,9% CT Emulze


