Kadeřnický kaleidoskop
STŘIHATON 2015 – Pomozte krásným účesem
Už 6. ročník veleúspěšné charitativní akce značky REDKEN –
kadeřnického maratonu STŘIHATON 2015 proběhne ve čtvrtek 18. června. Přední kadeřníci REDKEN ve vybraných
salonech budou opět stříhat celý den bez nároku na honorář,
aby pak celý výtěžek věnovali na podporu vybrané neziskové
organizace. Letos je to NADAČNÍ FOND pro předčasně narozené děti a jejich rodiny (www.predcasnenarozenedeti.cz).
Motto „Stříháme společně pro dobrou věc“ provází od samého počátku charitativní kadeřnický maraton, který vznikl jako
celosvětová akce REDKEN k 50. výroční založení firmy. Letos
budou kadeřníci REDKEN stříhat za jednotnou cenu 850 korun. Zákazníky odejdou ze salonu nejen s perfektním střihem
a příjemným pocitem, že přispěli na dobrou věc, ale také
s dárkem v podobě produktu REDKEN v ceně zhruba 500 Kč.
Kdo se zúčastní Střihatonu?
Praha: Akademie REDKEN (Plzeňská 11), BOMTON Loft
Brumlovka (Vyskočilova 2), BOMTON Jalta (Václavské nám.
43), BOMTON Florentinum (Na Florenci 2116/15), BOMTON
Basic (Antala Staška 1904/80), Salon HAIRBORN (Vodičkova 710/31) a také 26 kadeřníků REDKEN v Akademii L‘ Oréal
v Praze na Smíchově.
Teplice: Studio Jana Burdová (U Nádraží 11) a Studio Marta
Moravcová (Sovova 1)

Oficiální internetová
stránka Střihatonu:
www.redkenstrihaton.cz
kde se dozvíte všechno
o projektu a můžete
se objednat na stříhání
do REDKEN Akademie

JUNIOR 2015
Ve čtvrtek 30. dubna se uskutečnil 16. ročník soutěže mladých
kadeřníků JUNIOR 2015, kterou tradičně pořádá Střední odborná škola Litvínov–Hamr. Soutěží téma bylo zajímavé: účesy
Lucie Bílé. Vítězkou se stala Denisa Reichlová ze SOŠ Litvínov–Hamr (foto 1), druhá byla Nikola Latínová ze Severočeské
SŠ Ústí nad Labem (foto 2) a třetí Johan Aleksanjan ze SOŠ
Litvínov–Hamr (foto 3).
Letošní novinkou byla i cena laické poroty. První skončila Kateřina Sazimová ze SOŠ Litvínov–Hamr (foto 4), druhý Jakub
Rákos ze SOŠ řemesel a služeb z Děčína a třetí Pamela Bernhartová z AGT SŠ technické a automobilní Chomutov. Velkým
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lákadlem pro soutěžící byla přítomnost trojnásobné Kadeřnice
roku Jany Burdové, která vybrala a zvláštní cenou ocenila největší kadeřnickou naději. Stala se jí Pamela Bernhartová z AGT
SŠ technické a automobilní Chomutov (foto 5) a získala tak jednodenním seminář společenských účesů. Již tradiční součástí
akce byla soutěžní módní přehlídka pod názvem Slet krásných
čarodějnic. Téma pro letošní kolo: Doplňky, které změní vzhled
šatů. První se umístil kolektiv krejčích z Litvínova–Hamru, druhá
byla Veronika Brousilová z Teplic, třetí Jessica Ratajová z Jirkova a zvláštní ocenění získal Lukas Wolf z Litvínova–Hamru
za zdařilý designérský kousek.
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