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NoviNky z Bomton Studií
Daniela Peštová se stala novou tváří Bomton studií. Ve spolupráci s nimi a s fotografem Matušem 
Tóthem nafotila sérii čtyř fotografií pro Bomton. Každý z vizuálů má jinou „tvář“. Bomton studia tím 
chtějí ukázat, že každý má více podob a ona si s tím umějí poradit. Daniela také potvrdila účast na 
Galavečeru AICHI, kde zasedne mezi porotci. Art Image Change International je mezinárodní soutěž 
o nejlepší změnu image, letos se koná již podeváté. Galavečer se slavnostním vyhlášením nejlepších 
proměn proběhne v pražském klubu SaSaZu 5. října od 19 hodin. Program večera, kterým budou pro-
vázet moderátoři Lucie Šilhánová a Libor Bouček, je bohatý. Kromě vyhlášení vítězů se chystá předsta-
vení originál Butterfly Effect kolekce, loňský vítěz AICHI Honza Balcařík předvede svou show,  ArtTeam 
Bomton připravil extravagantní show s pracovním názvem „velké a krásné“. Těšit se můžete také na 
hudební skupinu Charlie Straight nebo Mako Mako, duo Dae Men a  UmPrum Show. 
www.aichi.cz, www.bomton.cz

kADEřNiCkÝ

První PánSký Salon 
FrANCk Provost
První výhradně pánský salon Franck Provost na 
světě byl slavnostně otevřen 15. září v pražské 
Pánské pasáži, spojujíci Příkopy a Ovocný trh. Muži 
tu naleznou příjemné prostředí s prvotřídním ser-
visem a službami. Postaráno o ně bude doslova od 
hlavy až po konečky prstů. Kromě široké škály pán-
ských kadeřnických služeb mohou objevit kouzlo 
precizního tradičního „mokrého“ holení, pánskou 
manikúru, pedikúru i speciální masáže. Kadeřníci 
pracují s profesionální vlasovou kosmetikou značky 
L´Oréal Professionnel, Kérastase Paris a Franck 
Provost. Salon je zařízený v elegantním pánském 
stylu. Pečlivě zvolené vybavení pochází především 
z Itálie od renomované firmy Maletti. Salon je ote-
vřený denně, pondělí až sobota od 9 do 20 hodin, 
v neděli od 9 do 18 hodin.
www.franckprovost.cz, 
www.panskapasaz.cz Pánské módní trendy Franck Provost pro podzim-zimu 

2011/12. Aktuální kolekce Paris Fatal představuje, jako 
v každé kolekci Franck Provost, i pánské módní trendy. 
Pánský střih je krátký, zejména po stranách, v horní části 
jsou prameny ponechané záměrně delší, aby umožňovaly 
měnit styl. Účes může být v elegantnější uhlazené verzi, 
anebo v uvolněnější „rockové“ podobě. Hair: Fabien 
Provost, umělecký ředitel Franck Provost
Foto: Adel Awad

toNi&GUy 
hláSí…
Další, již čtvrtý TONI&GUY salon v ČR 
byl v zaří otevřen v Opletalově ulici. 
Přidává se tak do „party“ Dlouhá, 
Michalská a Brno, kde již tyto pobočky 
pár let fungují. Společnost TONI&GUY 
byla založena v roce 1963, takže na trhu 
působí už víc než 45 let, a za tu dobu 
se rozrostla do mezinárodního řetězce 
kadeřnických salonů a akademíí. Za 
připomenutí stojí, že pražský salon 
TONI&GUY v Dlouhé ulicic se stal 
oficiálním dodavatelem DesigBlok 
Fashion Weeku. V rámci 13. ročníku 
dnů designu v Praze Designblok se 
uskuteční také Designblok Fashion Week 
v prestižních prostorách Obecního domu 
a Rezidence Primátora hl. m. Prahy. 
Móda, která byla vždy pevnou součástí 
Designbloku, tak získává v jeho rámci 
autonomní místo. Pražský salon tak 
navazuje na celosvětově známou tradici 
spoluprací TONI&GUY s fashion weeky 
v Londýně, Paříži a New Yorku. Každý  
rok na podzim vychází nová kolekce, 
kterou vytváří International Artistic  
Team TONI&GUY a je inspirací pro 
kadeřníky i lidi ze světa módy celého 
světa. Na tu se můžete těšit již po 
DesignBloku.
www.toniandguy.cz
 Vizualizace nového salonu TONI&GUY 
v pražské Opletalově ulici
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naši oPět úsPěšNě v AiPP
Už jsme si zvykli, že naši kadeřníci jsou v prestižní soutěži, pořádané mezinárodní asociací odborného 
tisku AIPP, úspěšní. A nezklamali ani v letošním ročníku, který mimochodem zaznamenal nebývalý 
nárůst účastníků. „Na startu“ se sešlo 416 kolekcí z 21 zemí celého světa, z nichž odborná porota 
vybrala 50 nejlepších, které postoupily do finálového kola. Jsou mezi nimi i Jana Burdová v kategorii 
Avantgarda a Romana Tinglová@Bomton v pánské kategorii. Jak naši uspějí ve finále, se dozvíme  
16. října, kdy budou slavnostně vyhlášeni vítězové jednotlivých kategorií v rámci Alternative Hair  
Show v londýnské Royal Albert Hall.

6. ročník Soutěže kadeřníků a vizážiStů
Creative Image Team
Semifinálové téma: Electric City
Na veletrhu World of Beauty and Spa v Praze v O2 aréně byl 30. září vyhlášen již 6. ročník soutěže 
Creative Image Team by Pavel Bauer. Jako každý rok i letos je vyhlášeno nejdříve semifinálové téma, 
podle kterého soutěžící nafotí své práce. Z nich pak odborná porota vybere šest finálových týmů, které 
se zúčastní na jarním veletrhu 2012 finále soutěže.
Další informace a pravidla soutěže najdete na: www.beautyexpo.cz
V případě dotazů a potřeby konzultace na mail: bauer.pavel@post.cz
Soutěžní fotografie v tištěné nebo elektronické podobě zasílejte do 31. prosince 2011 na 
adresu: BEAUTY EXPO, s. r. o., Smaragdová 322, 154 00 Praha 5 
nebo na e mail: bauer.pavel@post.cz

kADEřNiCkÝ

kArlíNskÝ Učňák 
má nový Salon
Úspěšná kadeřnická škola na Karlínském náměstí 
v Praze 8 přivítala po prázdninách žáky v nové pro-
vozovně odborného výcviku. Špičkové pracoviště 
splňuje požadavky nejmodernější výuky. Nábytek 
z nabídky italské firmy Maletti je elegantní, prak-
tický a hlavně mobilní, takže se prostor stále mění 
podle aktuálních potřeb výuky. Zajímavé vlasové 
studio vzniklo z nevyužitých prostor školy. Na 
povolání se zde připravují žáci 1.ročníku, protože 
právě větší propojení teorie s praxí považuje vedení 
školy za prioritní.
www.souhair.cz
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