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Harmonie 
barev a zaplétání

„Poprvé bylo téma zaměřeno 
na dlouhé vlasy a bylo vidět, že 

soutěžící to opravdu bavilo. Zadání 
splnili všichni bezezbytku a vytvořili 
krásné originální účesy,“ řekl Mgr. 

JAN CIGÁNIK, ředitel soutěže 
INSPIRACE 2017 a především SOU 

kadeřnického v Praze 8, Karlínské 
náměstí. Finále 7. ročníku soutěže 

otevřené napříč kadeřnickým světem 
se uskutečnilo v sobotu 10. září 

v rámci veletrhu World of Beauty 
& Spa 2016 na výstavišti PVA 

v Letňanech. Vítězkou se stala JITKA 
SVOBODOVÁ z Českých Budějovic.

téma tentokrát znělo Originální zapletený účes z dlouhých 
vlasů. Úkolem soutěžících bylo vytvořit kreativní, ale nosi-
telný účes z dlouhých vlasů, a využít přitom svoje dovednosti 
a nápaditost při splétání a zaplétání jednotlivých pramenů, 
partií či všech vlasů. délka vlasů byla libovolná, stejně jako 
barva či techniky zaplétání. Před zraky návštěvníků veletrhu 
World of beauty & spa měli soutěžící v průběhu 45 minut 
znovu provést styling svého soutěžního účesu. „Porota hod-
notila především, jak se soutěžícím povedlo sladit barevné 
kombinace s originálním splétáním vlasů. Kadeřníci moh-
li využít trend používání výrazných neonových barev, ale 
i zůstat u přírodní barevnosti. Vyvážené barevné kombi-
nace, ale dodaly účesům další rozměr,“ vysvětlil jeden z ga-
rantů soutěže Honza Hlaváček (salon Hairthusiasts).

do finále soutěže, kterou společně pořádá společnost Ex-
pobeauty Prague, sOU kadeřnické Praha 8 – Karlín a tým 
odborných garantů složený ze špičkových kadeřnických mi-
strů a vítězů předcházejících ročníků, postoupilo 14 soutěží-
cích (nakonec jich přijelo jen 13). „Těší nás, že se v soutěži 
opakují stejné tváře. Znamená to, že kadeřníci soutěží, P
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protože je to baví a přináší jim to určitou zkušenost. 
Letošní vítězka se zúčastnila už potřetí, takže je jas-
né, že trpělivost a pečlivá příprava se vyplácí,“ řekl při 
vyhlašování výsledků Jan Cigánik. Vítězka Jitka svobo-
dová získala jako obvykle 25 000 Kč v hotovosti a dalších  
25 000 Kč v poukázkách na nákup zboží od sponzorů 
a automaticky se zařadila do týmu odborných garantů. 
soutěžící z prvních tří míst budou reprezentovat českou 
republiku na soutěžích při mezinárodním veletrhu Haare 
v norimberku.

A jaké bude téma 8. ročníku soutěže InsPIrACE 
2018? to se dozvíte v sobotu 11. března 2017 opět na 
jarním veletrhu World of beauty & spa 2017.

Porota: Alexandre sokolov (předseda), daniela Hejt-
mánková a Patrick Hagara (garanti, vítězové minulých 
ročníků)

Zkušená kadeřnice, která léta úspěšně spolupracuje 
se značkou Matrix a provozuje krásný salon Free-
dom v českých budějovicích, se soutěže zúčastnila 
celkem třikrát. Před dvěma lety skončila na 9. místě, 
loni už byla šestá a letos s přehledem zvítězila.

Čím to, že tentokrát jste všechny porazila? Vy-
hovovalo vám více téma, lépe jste se připravovala 
nebo jste prostě měla štěstí?
Štěstí mi přálo, to každopádně. Ale hlavně jsem 
vsadila na důkladnou přípravu. Z předcházejících 
ročníků jsem věděla, co mě čeká, a nechtěla jsem 
nic ponechat náhodě. Letošní téma mi bylo velmi 
blízké, protože zaplétané účesy zbožňuji.

Jaký účes jste zvolila a jak jste se připravovala? 
Čím jste se inspirovala?
Zvolila jsem ležérní, uvolněný styl, ze kterého vyza-
řuje ženskost. Vlasy stočené do twistu s jemně roz-
cuchanou texturou doplňují hladké prameny volně 
splývající na záda modelky. Jemné pramínky zvý-
razňují její tvář. A inspirace? ta je všudypřítomná 
– najdete ji na ulicích, v přírodě, ale i v časopisech 
a u klientů, stačí jen dobře vnímat vše kolem sebe.

Na rozdíl od ostatních jste zvolila decentní ba-
revnost. Vsadila jste na přirozenost, nebo vaše 
klientky o výrazné barvičky nemají zájem?
Momentálně jsou trendovou záležitostí pudrové 
tóny, proto jsem je použila k probarvení mého sou-
těžního účesu. nejenže modelce velice lichotí, ale 
navíc podtrhly tvar a texturu finálního účesu.

Zúčastníte se soutěže v Norimberku? Dala byste 
přednost stříhání, nebo spíše společenskému úče-
su?
do norimberku se moc těším – bude to pro mě nová 
zkušenost. Pokud jde o konkrétní soutěžní disciplí-
nu, výčesy jsou mojí vášní, ale stříhám také ráda. 
střih je královská disciplína a v tomto případě by to 
pro mě byla velká výzva.

Změní toto vítězství něco ve vašem podnikání? 
Máte nějaké další plány?
ráda bych i nadále rozvíjela svůj kadeřnický salon 
Freedom, který už má 3 zaměstnance. Kromě toho 
spolupracuji s fotografkou Evou Albrechtovou a vi-
zážistkou Míšou Wostlovou na projektu Proměny. 
Měníme ženám image, radíme jim v péči o vlasy 
a doporučujeme, jak se správně líčit. nabízíme také 
péči o ruce a nehty. A mé další plány? Užívat si svou 
práci, která mě nesmírně baví.

JiTKa SVoBoDoVÁ: 
Krůček za krůčkem k vítězství

Výsledky soutěže INSPIRACE 2017

1. místo:
JITKA SVOBODOVÁ, 

české budějovice (32 bodů)

2. místo: dEnIsA JIrásKOVá, 
Kostelec nad Orlicí (29 bodů)

3. místo: EVA KOMÍnKOVá, Praha (28 bodů)

Soutěž
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