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HARMONIE 2015 

v rámci výstavy Vzdělání a řemeslo 2015 

21. 10. 2015 

 

Mistrovství republiky mladých kadeřníků a kosmetiček 

 

INFORMAČNÍ SERVIS 

 
Termín: 21. 10. 2015 (14. ročník) 

 Soutěž HARMONIE 2015 při výstavě Vzdělání a řemeslo 
 

Dislokace: Výstaviště České Budějovice a.s. – pavilon „Z“ 

Pořadatel: AKAKOS (Asociace středních škol oborů kadeřník a kosmetička) 

Hlavní partner soutěží: Výstaviště České Budějovice, a.s. 

Organizátor:  

 

 

 

 

 
 

 1. Charakteristika soutěže 
Mistrovství republiky mladých kadeřníků a kosmetiček HARMONIE je soutěž, která je určena 

studentům středních škol, jež studují v řádném denním studiu tříletý učební obor kadeřník ne-

bo čtyřletý studijní obor kosmetička. Mistrovství republiky se koná pravidelně 1× ročně. 

Do soutěže se přihlašují členové Asociace středních škol oborů kadeřník, kosmetička 

(AKAKOS) a další školská zařízení, která vyučují obory kadeřník a kosmetička. Školy vysílají 

svoje reprezentanty. Počet soutěžících z jedné školy stanoví organizační výbor soutěže na zá-

kladě počtu přihlášek. 

 

 2. Vzhledem k účasti v minulých letech je předběžně stanoven počet soutěžících: 

1 účastník kategorie účesová tvorba – dámská disciplína, živý model 

1 účastník kategorie účesová tvorba – dámská disciplína, cvičné hlavy  

1 účastník kategorie účesová tvorba – pánská disciplína 

1 účastník kategorie dekorativní kosmetika 

1 účastník kategorie Nail-art 

Tento počet může být navýšen na základě aktuálního počtu přihlášek. Hodnocení provádí jed-

notlivé hodnotitelské komise podle soutěžního řádu. Pořádající škola zajišťuje organizační 

podmínky soutěže ve spolupráci s partnery a ostatními členy AKAKOSu. 

www.ssvos.cz 
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 3. Termín soutěže 

Termín soutěže byl stanoven s ohledem na možnosti využití optimálních podmínek Výstaviště 

České Budějovice, a.s. pro konání Mistrovství republiky mladých kadeřníků a kosmetiček 

Harmonie. Po celou dobu soutěží bude možno využít pro soutěžící i pedagogický dozor rozší-

řeného zázemí pavilónu „Z“. 

Účesová tvorba (všechny kategorie) 21. 10. 2015 (středa) 

Dekorativní kosmetika 21. 10. 2015  

Nail-art 21. 10. 2015  

 

 4. Pravidla hodnocení 

Zúčastněné školy mají právo vyslat hodnotitele – nositele průkazu stupně A. Do každé soutěž-

ní kategorie lze vyslat jednoho hodnotitele, tj. pro účesovou tvorbu – jednoho pro pánskou ka-

tegorii, jednoho pro dámskou kategorii – živý model, jednoho pro dámskou kategorii – cvičné 

hlavy, dále pro fantazijní líčení jednoho hodnotitele a pro Nail-art také jednoho hodnotitele. 

Pro hodnocení budou používány platné soutěžní řády AKAKOSu. 

 

 5. Ocenění 

Pro všechny účastníky soutěže budou připravena ocenění podle počtu získaných bodů – umís-

tění (zlaté, stříbrné, bronzové pásmo) a pro vítěze skleněné ceny. Dále připravujeme pro sou-

těžící hodnotné věcné ceny.  
 

 6. Přihláška na soutěž 

Termín podání a uzavření přihlášek do 20. 6. 2015 

Harmonogram programu soutěží a doprovodný program, plán cest k místu soutěží a další žá-

dané informace budou zaslány na e-mail kontaktní osoby, která je uvedena v závazné přihlášce 

do 10. října 2015. 

 

 7. Přihlášky na soutěž zasílejte na adresu organizátora soutěže: 

   Ing. Zdeňka Zaimlová 

  SŠ obchodu, služeb a podnikání a VOŠ 

  Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice 

  e-mail: zaiml.zdenka@centrum.cz 

  tel.: 387 331 963, 607 986 303 

 

 8. Startovné: 500 Kč/žák za disciplínu. Školám bude na základě přihlášky zaslána faktura, 

kterou uhradí do 15. 9. 2015. 
 

 9. Pořadatel 

Pořadatelem soutěže je Asociace středních škol oborů kadeřník, kosmetička ČR (sdružení 

škol, ve kterém spolupracuje 45 středních škol z celé republiky). Asociace (AKAKOS) pově-

řuje organizačním zajištěním Střední školu obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odbornou 

školu, Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice. 

 

Pozor! 

Přihlášku zasíláte 

přímo na školu. 
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10. Ubytování a stravování 

Možno vybrat ze tří voleb nebo jejich kombinací – viz VOLBA 1, VOLBA 2 a VOLBA 3.  

Ubytování, stravování, startovné a dopravu si hradí jednotlivé vysílající školy. 

V
O

L
B

A
 1

 

Přihláška ubytování a stravování č. 1 (str. 4–6) 

 

Ubytování a stravování v Clarion Congress Hotel České Budějovi-

ce. Ubytování a stravování na základě Vámi zaslaných přihlášek – 

platba v hotovosti nebo platební kartou na místě. 

 

V
O

L
B

A
 2

 

Přihláška ubytování č. 2 (str. 7) 

 

Ubytování zajišťuje Hotel Garni České Budějovice. Ubytování bu-

de fakturováno prostřednictvím Hotelu Garni na základě Vámi za-

slaných přihlášek. V hotelu možno objednat snídani. 

 

V
O

L
B

A
 3

 

Přihláška stravování č. 3 (str. 8)  

Stravování zajišťuje LP Gastro s.r.o. a bude fakturováno prostřed-

nictvím LP Gastro s.r.o. na základě Vámi zaslaných přihlášek. 

 

Závazné přihlášky (viz dále) zašlete nejpozději do 20. 6. 2015 na adresu uvedenou na 

přihlášce. 

Ubytování a stravování pro zahraniční účastníky 

Zahraničním účastníkům bude umožněno bezplatné ubytování v domově mládeže školy (max. 

2 noci) se snídaní a večeří (objednávka – strana 9). 

 

11. Upozornění: Každá škola nese odpovědnost za věci ponechané bez dozoru! Cenné a odložené 

věci si musí každý hlídat, nebo použít šatnu. 

 

12. Kontakty  
 

Organizátor: Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola 

 Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice 370 04 

Ředitel soutěže:  Mgr. Pavel Chrenka, tel.: 596 940 662 

Organizace soutěží: Ing. Zdeňka Zaimlová Renata Leštinová 

 e-mail: zaiml.zdenka@centrum.cz e-mail: lestinova.renata@seznam.cz 

 tel.: 387 331 963, 607 986 303 tel.: 721 473 808 

Dotazy a informace k soutěži:  

  Účesová tvorba – dámské kategorie: Mgr. Petra Vítková tel.: 596 748 153 

 Účesová tvorba – pánská kategorie: Zdena Novotná tel.: 566 622 082, 739 033 656 

 Dekorativní kosmetika: Ilona Persunová tel.: 577 599 361 

 Nail-art: Eva Švecová tel.: 732 874 444 
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Mistrovství republiky mladých kadeřníků a kosmetiček 
 

Ubytování a stravování – VOLBA 1 
 

Ubytování: Clarion Congress Hotel České Budějovice je moderním business hotelem se 

špičkově vybaveným konferenčním zázemím, vysokou kvalitou služeb, vyni-

kající gastronomií a polohou přímo v srdci města. Hotel, známá dominanta ji-

hočeské metropole, se nachází v blízkosti starého města, hlavního náměstí 

Přemysla Otakara II i Výstaviště. V hotelu se nachází celkem 205 jedno- 

a dvoulůžkových pokojů, které jsou kromě vlastní koupelny standardně vyba-

veny také klimatizací, kávovým a čajovým setem, Wi-Fi připojením na inter-

net, LCD televizí, žehlícím setem a trezorem. 

 Hotel má vlastní parkoviště. 

 Více informací na: www.clarioncongresshotelceskebudejovice.com 

Adresa: Clarion Congress Hotel České Budějovice, Pražská třída 2306/14, 370 04 

České Budějovice  

Cena: 500 Kč / osoba ve dvoulůžkovém pokoji/noc (tedy 1000 Kč / dvoulůžkový po-

koj / noc), 300 Kč příplatek za jednolůžkový pokoj / noc (tedy 800 Kč / jedno-

lůžkový pokoj / noc). Ceny za ubytování zahrnují kromě výše zmíněného vy-

bavení pokojů dále snídani formou teplého a studeného bufetu, DPH 

a městské poplatky. 

Stravování: Speciální tříchodové studentské menu za cenu 125 Kč/osoba (platí i pro do-

spělé účastníky). 

Kontakt na rezervační oddělení: 

 E-mail: reservation.cchcb@clarion-hotels.cz (předmět e-mailu: Vzdělání 

a řemeslo), tel.: +420 389 102 111, kontaktní osoba: Ivana Paďourková. 

Deadline rezervace: Do 31. 8. 2015. 

Platba: Platba v hotovosti nebo platební kartou na místě. 

Stornopoplatek: Bezplatné storno individuální rezervace je možné nejpozději do 20. 9. 2015, 

po tomto termínu bude účtován stornopoplatek ve výši 100 % z rezervace 

ubytování.  

http://www.clarioncongresshotelceskebudejovice.com/
mailto:reservation.cchcb@clarion-hotels.cz
tel:%2B420%20389%20102%20111
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Mistrovství republiky mladých kadeřníků a kosmetiček 

 

Závazná objednávka ubytování a stravování – VOLBA 1 
(odešlete nejpozději do 31. 8. 2015) 

Škola:  ..................................................................................................................................................  

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

Telefon/fax:  .........................................................................................................................................  

Kontaktní osoba:  .................................................................................................................................  

IČ:  ..............................................................  DIČ: ..............................................................................  

Banka / č. účtu:  ....................................................................................................................................  

 

STRAVOVÁNÍ 

 

Út 

20. 10. 

St – 21. 10. 

(Harmonie) 

Čt – 22. 10. 

(AR junior) 

Pá – 23. 10. 

(AR junior) 

Večeře Snídaně Večeře Snídaně Večeře Snídaně 

Počet žáků:  
v ceně 

ubytování 
 

v ceně 

ubytování 
 

v ceně 

ubytování 

Počet pedagogic-

kých pracovníků a 

ostatních účastníků: 

 
v ceně 

ubytování 
 

v ceně 

ubytování 
 

v ceně 

ubytování 

Celkem:       

Večeře 20. 10. (menu I.) 

Sýrový kornout s bramborovým salátem 

Krumlovský drak 100 g, smažené bramborové hranolky 

Řez Ostravan 

Večeře 21. 10. (menu II.) 

Kmínová polévka s vejcem 

Vepřový steak 100 g, po cikánsku, rýže 

Zmrzlina 

Večeře 22. 10. (menu III.) 

Česneková krémová polévka 

Smažený kuřecí řízek 100 g, vařené brambory 

Palačinky se zavařeninou 

Čas snídaně je od 6:30 do 10:00 h. Čas večeře dle domluvy při ubytování. 
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Mistrovství republiky mladých kadeřníků a kosmetiček 

 
UBYTOVÁNÍ 

 Út – 20. 10. 
St – 21. 10. 

(Harmonie) 

Čt – 22. 10. 

(AR junior) 

Počet žáků 
– chlapci:    

– dívky:    

Počet pedagogic-

kých pracovníků a 

ostatních účastníků 

– muži:    

– ženy:    

Celkem:    

 

 

 

Datum:  ....................................................  Razítko, podpis:  ..........................................................  

 

Objednávku odešlete na adresu: Clarion Congress Hotel České Budějovice 

 Pražská třída 2306/14 

 370 04 České Budějovice 

 e-mail: reservation.cchcb@clarion-hotels.cz 

 (předmět e-mailu: Vzdělání a řemeslo)  

 

mailto:reservation.cchcb@clarion-hotels.cz
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Mistrovství republiky mladých kadeřníků a kosmetiček 
 

Ubytování – VOLBA 2 

Ubytování: Hotel Garni se nachází 3 minuty chůze od samotného centra Českých Budějovic, 

kousek od vlakového nádraží a s perfektní dostupností díky MHD kamkoliv po 

ČB. Hotel má k dispozici nově zrekonstruované pokoje a je možnost objednat jak 

dvoulůžkové, tak i třílůžkové pokoje. Pokoje mají vlastní WC a sprchový kout. Na 

každém pokoji funguje bezplatná wi-fi a k vybavení patří i televizor. Hotel má 

vlastní prostorné parkoviště. 

 Více informací naleznete na www.hotelgarnicb.cz 

Adresa: Hotel Garni, Žižkova 1321/1, České Budějovice 

Cena: 1 osoba – 250 Kč (včetně DPH). 

Závazná objednávka ubytování – VOLBA 2 
(odešlete nejpozději do 30. 6. 2015) 

Škola: .......................................................................................................................................  

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

Telefon/fax: ..............................................................................................................................  

Kontaktní osoba:  .....................................................................................................................  

IČ: ............................................................  DIČ: ..................................................................  

Banka / č. účtu: .........................................................................................................................  

Objednávám pokoj: dvoulůžkový – počet: ..................  třílůžkový – počet:  .........................  

Termín 
Ubytování Počet snídaní 

Muži Ženy Dívky Chlapci (dospělí / žáci) 

Út – 20. 10.      

St – 21. 10.      

Čt – 22. 10.      

Pá – 23. 10.      

 

Datum: .....................................................  Razítko, podpis: ...............................................  

Objednávku odešlete na Hotel Garni, e-mail: recepce.cb@volny.cz (předmět e-mailu: Vzdělání a ře-

meslo), tel.: 389 007 351. Platba předem na fakturu. 

Deadline rezervace – do konce června 2015. Platba předem na fakturu. Bezplatné storno rezervace 

je možné nejpozději do 30. 6. 2015. Po tomto termínu bude účtován stornopoplatek ve výši 100 %.  

Hotel Garni zajišťuje možnost stravování – snídaně formou bufetu (7:00 – 9:00 h, cena 50 Kč 

vč. DPH). 
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Mistrovství republiky mladých kadeřníků a kosmetiček 

Stravování – VOLBA 3 

Stravování je zajištěno na Výstavišti České Budějovice 

v restauraci Klas. 

 Oběd: od 11:00 do 14:00 h, cena – 70 Kč (bez DPH) 

 Večeře: od 16:30 do 17:30 h, cena – 60 Kč (bez DPH) 
 

Závazná objednávka stravování – VOLBA 3 

(odešlete nejpozději do 30. 6. 2015) 

 

Škola: .......................................................................................................................................  

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

Telefon/fax: ..............................................................................................................................  

Kontaktní osoba:  .....................................................................................................................  

IČ: ............................................................  DIČ: ..................................................................  

Banka / č. účtu:  ........................................................................................................................  

Termín 
Oběd 

dospělí / žáci 

Večeře 

dospělí / žáci 

Út – 20. 10.   

St – 21. 10.   

Čt – 22. 10.   

Pá – 23. 10.   
 

 

 

Datum:  ....................................................  Razítko, podpis:  ..............................................  
 

Objednávku zašlete na email: info@lpreality.cz (předmětu e-mailu: Vzdělání a řemeslo) 

nebo na adresu: LP Gastro s.r.o., Nám. Přemysla Otakara II. 33, 370 01 České Budějovice 

Telefon: 602 505 181 

Deadline rezervace: Do konce června 2015 

Platba: Platba předem na fakturu 

Stornopoplatek: Bezplatné storno rezervace je možné nejpozději do 30. 6. 2015.  

 Po tomto termínu bude účtován stornopoplatek ve výši 100 %. 
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Mistrovství republiky mladých kadeřníků a kosmetiček 

Ubytování a stravování pro zahraniční účastníky 

Ubytování je zajištěno na domově mládeže školy bezplatně se snídaní a večeří. 

 Snídaně: od 6:00 do 7:30 h 

 Večeře: od 17:30 do 19:00 h 

 
 

Závazná objednávka ubytování a stravování 

(odešlete nejpozději do 30. 6. 2015) 

 

Škola: ...................................................................................................................................................  

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

Telefon/fax: ..........................................................................................................................................  

Kontaktní osoba:  .................................................................................................................................  

 

 

Úterý 

20. 10. 

Středa 

21. 10. 

Čtvrtek 

22. 10. 

večeře ubytování snídaně večeře ubytování snídaně 

Počet žáků 
– chlapci:       

– dívky:       

Počet dospě-

lých účastníků 

– muži:       

– ženy:       

Celkem:       

 

 

 

 

 

Datum:  ....................................................  Razítko, podpis:  ..............................................  
 

Objednávku zašlete na email: zaiml.zdenka@centrum.cz (předmětu e-mailu: Vzdělání a řemeslo) 

nebo na adresu: Ing. Zdeňka Zaimlová 

 SŠ obchodu, služeb a podnikání a VOŠ 

 Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice 

Kontaktní osoba: Bc. Milan Lédl (pro polsky hovořící účastníky) 

 Mgr. Jana Vrbová, 604 847 690 (pro německy hovořící účastníky) 
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HARMONIE 2015 
v rámci výstavy Vzdělání a řemeslo 2015 

 

Mistrovství republiky mladých kadeřníků a kosmetiček 
 

ČASOVÝ HARMONOGRAM – 21. 10. 2015 
 

08:00 – 09:30 h prezence škol a soutěžících 

09:30 – 09:45 h prezence hodnotitelů všech soutěžních disciplín 

09:50 – 10:00 h SPOLEČNÉ ZAHÁJENÍ 

Účesová tvorba – dámská kategorie, živý model 

10:00 – 10:05 h nástup soutěžících – účesová tvorba – dámská disciplína 

10:05 – 11:05 h soutěž – účesová tvorba – dámská disciplína  

11:05 – 11:25 h hodnocení poroty 

11:25 – 11:30 h fotografování 

11:30 – 11:35 h promenáda dámských modelů 

Účesová tvorba – dámská kategorie, cvičné hlavy 

10:00 – 10:05 h nástup soutěžících – účesová tvorba – dámská disciplína 

10:05 – 11:05 h soutěž – účesová tvorba – dámská disciplína  

11:05 – 11:25 h hodnocení poroty 

11:25 – 11:30 h fotografování 

Účesová tvorba – pánská kategorie 

11:45 – 11:50 h nástup soutěžících – účesová tvorba – pánská disciplína 

11:50 – 12:50 h soutěž – účesová tvorba – pánská disciplína 

12:50 – 13:10 h hodnocení poroty 

13:10 – 13:15 h fotografování 

13:15 – 13:20 h promenáda pánských modelů 

Dekorativní kosmetika 

13:30 – 13:35 h nástup soutěžících – dekorativní kosmetika  

13:35 – 14:30 h soutěž – dekorativní kosmetika 

14.30 – 14:50 h hodnocení poroty 

14:50 – 14:55 h fotografování 

14:55 – 15:00 h promenáda modelů kosmetiček 

Soutěž Nail Art 
 

10:00 – 10:05 h nástup soutěžících – Nail-art 

10:05 – 13:05 h soutěž – Nail-art 

13:05 – 13:25 h hodnocení poroty 

13:25 – 13:30 h fotografování 

13:30 – 13:35 h ukázky modelů 

15:15 h PŘEDSTAVENÍ SPONZORŮ 

15:20 h VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽÍ 
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Mistrovství republiky mladých kadeřníků a kosmetiček 

PŘIHLÁŠKA SOUTĚŽÍCÍCH – ŠKOLA 

Přihlášku na soutěž zašlete nejpozději do 20. 6. 2015 na adresu: 

Ing. Zdeňka Zaimlová, SŠ obchodu, služeb a podnikání a VOŠ 

Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice 

e-mail: zaiml.zdenka@centrum.cz 

Název školy:  
(dle zřizovací listiny) 

 

Adresa školy:  

IČ:  DIČ:  

E-mail kontaktní osoby:  

Telefon kontaktní osoby:  Fax:  
 

Razítko a podpis ředitele školy: 

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE 

Kategorie Počty soutěžících 
Jmenný seznam  

pedagogického doprovodu 

Účesová tvorba – d. k., živý model   

Účesová tvorba – d. k., cvičné hlavy   

Účesová tvorba – pánská kategorie   

Dekorativní kosmetika   

Nail-art   

Přihlášky hodnotitelů do komise 

Škola nominuje hodnotitele pro soutěž: 

Kategorie Jméno hodnotitele 

Účesová tvorba – d. k., živý model  

Účesová tvorba – d. k., cvičné hlavy  

Účesová tvorba – pánská kategorie  

Dekorativní kosmetika  

Nail-art  
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Mistrovství republiky mladých kadeřníků a kosmetiček 

Prezenční list 

Pokyny: 

 Prezenční list vyplňte až před odjezdem na soutěž, kdy budou známa jména soutěžících. 

 Jména vyplňte v počítači, případně ručně hůlkovým písmem (čitelně). 

 Vyplněný prezenční list odevzdejte v den konání soutěže na stanovišti prezence  

v pavilonu Z na Výstavišti České Budějovice. 

Název školy:  

(dle zřizovací listiny) 
 

Sídlo školy  

  

Soutěžní kategorie Jméno a příjmení soutěžícího 

Účesová tvorba – dámská disciplína,  

živý model 
 

Účesová tvorba – dámská disciplína, 

cvičné hlavy 
 

Účesová tvorba – pánská disciplína  

Dekorativní kosmetika  

Nail-art  

! 
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Souhlas se zveřejněním fotografií 
 

Dekorativní kosmetika 
 

Souhlasím se zveřejněním svých fotografií z průběhu soutěže mladých kadeřníků a kosmetiček 

Vzdělání a řemeslo 2015 konané 21. 10. 2015 v Českých Budějovicích. 
 

 

……………………………………………………………………………………………………. 

Podpis soutěžícího a podpis modelky (u mladších 18 let zákonný zástupce) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Souhlas se zveřejněním fotografií 
 

Nail-art 
 

Souhlasím se zveřejněním svých fotografií z průběhu soutěže mladých kadeřníků a kosmetiček 

Vzdělání a řemeslo 2015 konané 21. 10. 2015 v Českých Budějovicích. 
 

 

……………………………………………………………………………………………………. 

Podpis soutěžícího a podpis modelky (u mladších 18 let zákonný zástupce) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Souhlas se zveřejněním fotografií 
 

Účesová tvorba – pánská kategorie 
 

Souhlasím se zveřejněním svých fotografií z průběhu soutěže mladých kadeřníků a kosmetiček 

Vzdělání a řemeslo 2015 konané 21. 10. 2015 v Českých Budějovicích. 
 

 

……………………………………………………………………………………………………. 

Podpis soutěžícího a podpis modelky (u mladších 18 let zákonný zástupce) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Souhlas se zveřejněním fotografií 
 

Účesová tvorba – dámská kategorie, živý model 
 

Souhlasím se zveřejněním svých fotografií z průběhu soutěže mladých kadeřníků a kosmetiček 

Vzdělání a řemeslo 2015 konané 21. 10. 2015 v Českých Budějovicích. 
 

 

……………………………………………………………………………………………………. 

Podpis soutěžícího a podpis modelky (u mladších 18 let zákonný zástupce) 
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MISTROVSTVÍ REPUBLIKY MLADÝCH KADEŘNÍKŮ A KOSMETIČEK 

 

HARMONIE 2015 
v rámci výstavy Vzdělání a řemeslo 2015 

21. 10. 2015 

Účesová tvorba – dámská kategorie 
 

Soutěžní téma: 

Slavnostní výčes zdobený variací spletených pramenů 
 

Soutěž je určena pro studenty oboru kadeřník, kteří v době jejího konání studují tento obor v řádném den-

ním studiu. 

Podmínky soutěže: 

 Soutěžící vytvoří náročný slavnostní účes z dlouhých vlasů s použitím nejrůznějších variací 

spletených pramenů (copánků, síťek ap.). 

 Účes bude dotvořen ozdobou. 

 Modelka nastoupí k soutěži připravena: s rozpuštěnými vlasy (bez kadeřnických pomůcek), předem 

předpřipravena žehlením, krepováním, natočením, kulmováním. 

 Oděv a líčení bude ladit se společenským účesem. 

 Členové soutěžní poroty zkontrolují, zda jsou soutěžící i pracovní místa řádně připravena. 

Je povoleno: 

 Vlasy mohou být předem ostříhány, nabarveny a namelírovány. 

 Předem připravit vlasy foukáním, krepováním, natáčením… 

 Použití vlasové podložky zakrývající maximálně 15 % pokožky vlasů. 

 Využít různé ozdoby, ty však nesmí přesáhnout 30 % plochy hlavy (základna ozdoby 5x5 cm). 

 Používat libovolné fixační a stylingové přípravky (laky, tužidla, gely, vosky, lesky apod.). 

 Modelka může držet různé pomůcky pro soutěžící (lak, natáčku atd.) a musí po celou dobu sedět če-

lem k zrcadlu. 

Je zakázáno: 

 Použití barevných sprejů, řasenek a neonových barev. 

 Používání nůžek, efilačních nůžek a břitvy. 

 Používat příčesky a třásně. 

 V průběhu soutěže se domlouvat s odborným dohledem. 

 Opouštět pracovní místo před nahlášením ukončení práce. 

Soutěžní čas k provedení: 60 minut, z toho posledních 5 minut je na celkovou úpravu modelky a kostýmu, 

svléknutí pláštěnky. 

Po ukončení soutěže všechny soutěžící přestanou okamžitě pracovat! 

Soutěžní pomůcky: 

 Fén, krepovací kleště, žehlička, kulma, konická kulma, sponky, vlásenky, gumičky, podložky atd. 

Při nedodržení těchto podmínek budou uděleny trestné body nebo bude účastník diskvalifikován! 

Oděv modelky musí být po dobu tvorby účesu zakrytý pláštěnkou! 

Garant dámské kategorie: Mgr. Petra Vítková – tel.: 596 748 153, e-mail: petra.vitkova@ss-ostrava.cz 

 Střední škola služeb a podnikání, příspěvková organizace Ostrava-Poruba  
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Účesová tvorba – dámská kategorie 
 

Soutěžní téma: 

Slavnostní výčes vytvořený na cvičné hlavě, 

zdobený variací spletených pramenů 

 
 

Soutěž je určena pro studenty oboru kadeřník, kteří v době jejího konání studují tento obor v řádném den-

ním studiu. Stativ i cvičnou hlavu bude mít každý soutěžící vlastní! 

Podmínky soutěže: 

 Soutěžící vytvoří na cvičné hlavě náročný slavnostní účes z dlouhých vlasů s použitím nejrůzněj-

ších variací spletených pramenů (copánků, síťek ap.). 

 Účes bude dotvořen ozdobou. 

 Cvičná hlava bude k soutěži připravena: s rozpuštěnými vlasy (bez kadeřnických pomůcek), pře-

dem předpřipravena žehlením, krepováním, natočením, kulmováním. Bude nasazena na stativu. 

 Krk cvičné hlavy může být ozdoben látkovým límcem (obdobně jako na fotografii). 

 Členové soutěžní poroty zkontrolují, zda jsou soutěžící i pracovní místa řádně připravena. 

Cvičná hlava a stativ: 

 Vysoce kvalitní, 100% lidské vlasy. 

Cvičná hlava dámská 45–50 cm – blond vlasy 

Ceníková cena vč. DPH 3 200 Kč 

Cena nabídka 2 399 Kč 

nebo 

Cvičná hlava dámská 55–60 cm – hnědé vlasy 

Ceníková cena vč. DPH 3 050 Kč 

Cena nabídka 2 288 Kč 

Stativ černý profesionální provedení  76–186 cm 

Ceníková cena vč. DPH 3 460 Kč 

Cena nabídka 2 235 Kč 

Cvičné hlavy a stativy je možné objednat v libovolném množství za tuto domluvenou zvýhodněnou cenu do 

30. 5. 2015 na kontaktu: Aleš Hrubý 

 tel: 602 330 034 

 e-mail: ahruby@tondeo.cz  

V objednávce vždy uvádějte heslo: Harmonie 2015 

(nákup od tohoto dodavatele není povinností, je to pouze nabídka zvýhodněné ceny) 

Je povoleno: 

 Vlasy mohou být předem zastřiženy, nabarveny a namelírovány. 

 Předem připravit vlasy foukáním, krepováním, natáčením… 

 Použití vlasové podložky zakrývající maximálně 15 % pokožky vlasů. 

 Využít různé ozdoby, ty však nesmí přesáhnout 30 % plochy hlavy (základna ozdoby 5x5 cm). 

 Používat libovolné fixační a stylingové přípravky (laky, tužidla, gely, vosky, lesky apod.). 
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Je zakázáno: 

 Použití barevných sprejů, řasenek a neonových barev. 

 Používání nůžek, efilačních nůžek a břitvy během soutěže 

 Používat příčesky a třásně. 

 V průběhu soutěže se domlouvat s odborným dohledem. 

 Opouštět pracovní místo před nahlášením ukončení práce. 

Soutěžní čas k provedení: 

 60 minut, z toho posledních 5 minut je na celkovou úpravu cvičné hlavy (např. připevnění látkové 

ozdoby kolem krku). 

Po ukončení soutěže všichni soutěžící přestanou okamžitě pracovat! 

Soutěžní pomůcky: 

 Fén, krepovací kleště, žehlička, kulma, konická kulma, sponky, vlásenky, gumičky, podložky atd. 

Při nedodržení těchto podmínek budou uděleny trestné body nebo bude účastník diskvalifikován! 

Garant dámské kategorie: Mgr. Petra Vítková – tel.: 596 748 153 

    e-mail: petra.vitkova@ss-ostrava.cz 

    Střední škola služeb a podnikání, příspěvková organizace Ostrava  
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Účesová tvorba – pánská kategorie 
 

Soutěžní téma: Elegantní muž 21. století 
 
 

Soutěž je určena pro studenty oboru kadeřník, kteří v době soutěže studují tento obor v řádném denním 

studiu. 

Podmínky soutěže: 

Soutěžící vytvoří módní účes z polodlouhých vlasů, střih bude proveden jakoukoliv technikou bez pou-

žití střihacího a konturovacího strojku. Boční partie budou sestříhané, vrchní zůstávají delší. Vlasy 

před střihem budou mít minimálně 7 cm po celé hlavě. 

Model nastoupí na molo s mokrými, dozadu sčesanými vlasy. 

Konečná úprava vlasů bude precizně provedená foukaná ondulace do módního tvaru účesu. Účes by 

měl být elegantní, zajímavý. 

Barva vlasů bude probarvena tón v tónu. 

Před soutěží bude provedena kontrola délky vlasů. 

Je povoleno: 

 Předem barvit vlasy. 

 Používat nástroje ke střihu nůžky, efilační nůžky, břitvu. 

 Upravovat vlasy foukanou ondulací, žehličkou, kulmou. 

 Používat libovolný styling – tužidlo, lak, vosk, lesk. 

Je zakázáno:  

 Používat střihací a konturovací strojky. 

 Používat barevné gely, barevná tužidla, laky, barevné křídy. 

 Jakákoliv konzultace s odborným dohledem. 

 Opouštět pracovní místo před nahlášením ukončení práce. 

Kriteria hodnocení: 

 Čistota a kvalita střihu 

 Nápaditost 

 Konečná úprava 

 Celkový vzhled 

 Dodržení zadání soutěžních podmínek 

 Soutěžní čas k provedení: 

 60 minut 

Při nedodržení podmínek budou uděleny trestné body, nebo bude účastník diskvalifikován! 

Garant pánské kategorie: Zdena Novotná – tel.: 566 622 082, 739 033 656 

 e-mail: novotna@obchodskolazr.cz 

 Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou 
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Soutěž ve fantazijním líčení 

v dekorativní kosmetice 
 

Soutěžní téma: Porcelánová panenka 

Soutěž je určena pro studenty oboru kosmetička, kteří v době soutěže studují tento obor v řádném denním 

studiu. 

Podmínky soutěže: 

Soutěžící co nejlépe ztvární líčením zadané téma. Líčení bude v souladu s kostýmem a účesem. 

Je povoleno: 

 Jakýkoliv druh dekorativní kosmetiky, barvy na body-art lze použít na tělo mimo obličeje. 

 Je povolena úprava obočí, dekoltu, účesu a jiných částí těla před soutěží. 

 Na obličej smí být nanesen před zahájením soutěže pouze podkladový krém. 

 Ostatní části těla mohou být nazdobeny před začátkem soutěže. 

Je zakázáno: 

 Malování různých ornamentů a kreací na obličej. 

 Používat tělky, vodové barvy, tempery a obtisky. 

 Modelka nesmí mít v obličeji permanentní make-up, piercing, trvalou na řasách a permanentní pro-

dloužení řas. 

Povinné prvky soutěže: 

 Lepení umělých řas na horní víčka. 

 Rty musí mít kontury. 

Kriteria hodnocení: 

 Dodržení pravidel. 

 Technika zpracování základního make-upu + korekce obličeje. 

 Detail očí (volba zvolených barevných odstínů, přesnost a čistota, povinný prvek – lepení umělých 

řas). 

 Detail rtů (čistá a souměrná kontura, rtěnka). 

 Celkový dojem (sladění líčení, kostýmu, účesu, popř. nail-artu podle typu zvolené modelky). 

 Originalita a nápaditost. 

 Dodržení tématu. 

 Dodržení čistoty na pracovním stolku. 

Soutěžní čas k provedení: 

 50 min. + 5 min. na úpravu účesu a kostýmu 

Během soutěže nesmí soutěžící komunikovat s okolím, odborným dohledem a porotou. Soutěžící ne-

opouští své místo a do jeho práce nesmí zasahovat další osoba. Oděv modelky musí být po dobu líče-

ní zakrytý pláštěnkou. Při nedodržení podmínek budou uděleny trestné body nebo bude účastník 

diskvalifikován! 

Garant soutěže: Ilona Persunová – tel.: 577 599 361, e-mail: i.persunova@seznam.cz 

 Střední škola oděvní a služeb Vizovice 
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Nail-art 2D 
 

Soutěžní téma: Porcelánová panenka 
 

Soutěž je určena pro studenty oboru kosmetička, kteří v době soutěže studují tento obor v řádném denním 

studiu. 

Podmínky soutěže pro Nail-art 2D: 

Soutěžící co nejlépe ztvární Nail-art na nehty v daném tématu.  Nail-art bude v souladu s kostýmem 

a bude odpovídat zadanému tématu na obou rukách. Modelka bude před zahájením soutěže v kostýmu, 

nalíčena a učesána (vše odpovídá zadanému tématu). 

Je povoleno: 

 Zdobení na rukou a těle může být připraveno předem. 

 Nehty musí být lepené nebo modelované. 

 Nehty mohou mít libovolný tvar i délku. 

 Nehty mohou být předem nalepené. 

 Nehty mohou mít podkladový bezbarvý lak. 

 Soutěžící může použít různé druhy zdobícího 2D materiálu (laky, akrylové barvy, akvarelové bar-

vy…). 

Je zakázáno: 

 Lepit již nazdobené či předem připravené práce. 

 Barevné podkladové barvy před soutěží. 

 Jakékoliv zdobení na nehtech před začátkem soutěže. 

 Piercing a 3D Nail-art – vše co je nad povrchem nehtu (kamínky, třpytky, různé nástavby atd.). 

 Nesmí se používat fotografie, předlohy… 

 Zákaz odcházení z místa. 

 Zákaz konzultace s odborným dohledem a porotou. 

Kriteria hodnocení: 

 Kreativita 

 Kompozice barev 

 Zpracování daného tématu 

 Náročnost a originalita 

 Čistota práce 

 Celkový dojem 

Soutěžní pomůcky (má každá soutěžící své): 

 Lampička, UV lampa – dle potřeby. 

 Pracovní pomůcky (barvy, laky, štětce, gely, ubrousky, voda, vatové tampónky, misky…). 

Čas provedení: 180 minut.  

Tento čas je standardní s pravidly českých i mezinárodních soutěží. Po ukončení soutěže všechny soutěžící 

přestanou okamžitě pracovat! 

Během soutěže nesmí soutěžící komunikovat s okolím, odborným dohledem a porotou. Soutěžící neopouští 

své místo a do práce soutěžící nesmí zasahovat další osoba. 

Oděv modelky musí být po dobu líčení zakrytý pláštěnkou. 

Při nedodržení podmínek budou uděleny trestné body nebo bude účastník diskvalifikován! 

 

Garant soutěže: Bc. Eva Švecová – tel.: 732 874 444, e-mail: evi-svecova@seznam.cz 

  SOŠ a SOU Lanškroun, Kollárova 445, 563 01 Lanškroun 


