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Zhruba v 17. století se po-
stupně rozšířilo zobrazová-
ní spravedlnosti s šátkem 
přes oči. Tradičními atri-
buty spravedlnosti byl meč 
a váhy, někdy také kniha. 
Zavázání očí dalo sprave-
dlnosti nový rozměr. Její 
slepota jí má chránit před 
emocemi a dojmy zpro-
středkovanými zrakem. Po-
stupně se alegorie svobody 
se zavázanýma očima stala 
nejčastějším vyobrazením. 
Odtud také slovní spojení 

„slepá spravedlnost“. Tato 
alegorie nám však také 
říká, že vlivu, který na nás 
má vzhled, který vypovídá 
o postavení, emocích, ži-
votním stylu, se nelze vy-
hnout jinak než neviděním. 
Náš oděv, makeup a účes 
jsou mocnými prostředky. 
Spravedlnost asi neovliv-
níme, ale pro všechny, kdo 

se dívají, ať již tomu věří nebo ne, je zraková informace klíčová k 
vytvoření celkového dojmu. Nechtějme svým stylem ovlivnit sprave-
dlnost. Chtějme vytvořit svůj styl jako autentické poselství o nás a 
našem životě. Současně si uvědomujme, že vliv toho, co vidíme, je 
rozhodující a naše práce je pomoci svým klietům působit tak, jak 
chtějí či potřebují. Uvědomění, že styl je mnohem víc než móda, je 
v tomto případě rozhodující. Uvědomění, že styl je způsob vyjádření 
naší osobnosti, je pak cestou k úžasnému dobrodružství. 
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Nejlepší výrobek roku 
2013
Výsledky 15. ročníku soutěže 

Nejlepším výrobkem roku 2013 se 
stává: 
 
Laurendor  
Long Lasting make-up
a může tak užívat označení Nejlepší výrobek 
roku 2013

Jako tradičně jsme výrobkům s nad-
průměrným hodnocením udělili titul 

Doporučeno Asociací vizážistů s sty-
listů ČR
Jedná se o tyto produkty:

Laurendor:
• WATERPROOF LINER +14h, voděodolná 

konturovací tužka

Oriflame :
• Micelární čisticí péče 3v1 Diamond Cellu-

lar

• Tuhý omlazující make-up SPF 15 Giorda-
ni Gold

Mary Kay:
• True Dimensions™ Rtěnka Natural Beau-

té

• Transparentní sypký pudr

Make-up Studio:
• Durable Lip Fluid 2x 3 ml

Dermacol:
• Eye Shadow Base

Jako tradičně je soutěž otevřena všem dovozcům 
a výrobcům líčidel a pomůcek a potřeb pro vizá-
žisty. Hodnotí porota 60 profesionálních vizážistů 
ve 3 kategoriích. Produkt s nejlepším hodnocením 
získává prestižní titul Nejlepší výrobek roku 2013. 
Všechny produkty s nadprůměrným ohodnocením 
pak mohou používat označení „Doporučeno Asoci-
ací vizážistů a stylistů ČR“ ve spojení s příslušným 
produktem. 

Vybudovat styl u klienta - muže je náročná práce a vyžaduje velmi 
dobře připraveného stylistu. Detail je to, co vytváří celek. Začít je 
však často potřeba eliminací chyb. Pojďme se podívat na základní 
desatero odívání muže.
Prádlo
Spodní prádlo by mělo být neviditelné pod svrchním oblečením. 
Pravidlo, které platí i v dámské módě, ale v pánské je jeho negativní 
vliv přinejmenším stejně rušivý. Klasikou jsou v tomto případě pro-
svítající nátělníky pod košilí. Pokud si na nátělníky potrpíte, zkuste 
bezešvé a tělové. Trenky přesahující nad kalhoty jsou obvykle také 
daleko méně sexy než si nositelé myslí.
Košile
Zvolit košili je zdánlivě triviální. Praxe však ukazuje, že je košile 
místem častých chyb. Základem je již výběr správného materiálu. 
Pokud nejste opravdu znalec, držte se bavlny. Později si pro správ-
nou příležitost budete moci dovolit experimentovat s hedvábím 
nebo vlnou, ale ne dřív, než opravdu víte kam a kdy a jaké. Nepod-
léhejte skupinovému bludu, že syntetika, či její podstatná příměs, 
vás zahrne samými výhodami. Není to pravda, spíše bych hovořil o 
draze vykoupené nemačkavosti. Košile není stan, takže žádné re-
zervy ve velikosti pod záminkou pohodlí. Pohodlně sedne taková, 
která má správnou velikost a střih. Základní košilí je bílá, potom 
světlé barvy a než sáhnete po tmavé, hodně si to rozmyslete. Černá 
košile „abych byl jiný“ napadla již mnoho mužů a špatně je to skoro 
vždy. Čest výjimkám, ale originalita se neskrývá v opakování chyb, 
které před vámi udělalo tisíc dalších. Límeček tvoří košili a měli 
byste zvážit jaký, podle toho, zda nosíte kravatu a jaký vážete rádi 
uzel, a nebo zda preferujete rozhalenku. Límeček často napovídá i 
míru formálnosti a některé typy se vylučují pro některé příležitosti. 
Až se zorientujete v základech, zvážíte ušití, volbu knoflíků a celou 
řadu detailů. Vše má však své pořadí a nemá smysl počítat stehy, 
dokud jste nenalezli svůj styl.

(pokračování na straně 7) 

Nejčastější omyly v pánském šatníku
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Makeup pro titulní stránku, ač ve vý-
sledku působí jednoduchým dojmem, 
je vcelku výraznou změnou vizáže. Celý 
postup začíná vhodnou volbou pod-
kladu. Je použitý Fluid makeup Stage 
line. Zafixo-
vaný je pak 
k las i ckým 
s y p k ý m 
pudrem a 
f i x a č n í m 
štětcem na 
pudr. Líčení 
očí pak sto-
jí na výraz-
né tekuté 
lince. Chtěl 
jsem dosáh-
nout nerov-
noměrného 
barevného 
efektu, tak-
že linky jsou 
ve skuteč-
nosti dvě. 
První vrstva  
je klasická 
černá linka 
Stage line. 
Na ní je poté 
nanesena fi-
alová linka 
Sleek. Vněj-
ší a dolní 
část linky je 
však fialo-
vou překry-
ta jen lehce, 
zato vnitřní 
a horní část 
linky je fia-
lovou pře-
kryta silněji. 
Díky tomu 
je linka 
plastičtější 
a současně 
vznikl krás-
ně černofia-
lový odstín. 
Líčení víček 
je pak vcel-
ku jedno-
duché. Po-
hyblivá část 
očního víčka je lehce zesvětlena. Stíny 
se pak objevují v očnicovém oblouku a 
jsou měkkým štětcem Petr Lukeš 781 
plynule rozetřeny směrem vzhůru a 
ven. Díky intenzivní pigmentaci Sleek 
stínů velmi snadno zesílíte dolní linii 
očnicového oblouku, aby působila tem-
nější. Velmi důležitou součástí líčení 
očí jsou však v tomto případě řasy a 
obočí. Jak řasy, tak obočí jsou zde vel-
mi silným prvkem, který vytváří výraz 
celého líčení. Řasy jsou nalepené celé 
umělé, ale vzhledem k tomu, že jsem 
potřeboval vnější strany přeci jen ješ-

tě delší, než byly u tohoto typu řas do-
stupné, jsou umělé řasy ještě ve vnější 
části prodlouženy řasa na řasu. Nale-
pené jsou pak horní i dolní řasy. Obočí 
je nalíčeno zcela novými kity na obočí 

Sleek, ze kterých jsem využil tekutou 
barvu, která nabídla neuvěřitelnou 
přesnost a intenzitu krytí, tedy přesně 
to, co jsem potřeboval k takto intenziv-
ní remodelaci obočí. Barvu jsem zvolil 
černou, protože finální změna bude 
následovat také proměnou blond barvy 
vlasů na vlasy černé. U rtů jsem plá-
noval jen jejich zesvětlení a rozzáření. 
Přesto jsem chtěl, aby nebyly lesklejší 
než bude lesklé tělo, a tak jsem nezvolil 
lesk na rty, ale využil tekutou rtěnku 
Sleek v bílé barvě. Ta po rovnoměrném 
nalíčení štětečkem rty krásně zesvětli-

la  a rozzářila. Tvářenka Sacha je zde 
využita jako prvek, který zúží a vymo-
deluje tváře. Barevně je blízká k barvě 
stínů, ale nikoliv stejná. Důležitý je vel-
mi měkký přechod barvy do pleťovky, 

kterého nejsnáze dosáhnete štětcem s 
vlasem z veverky. Další krok spočívá v 
obarvení vlasů. Jelikož jsme nechtěli 
žádný trvalý efekt, ale pouze změnu na 
focení, jsou vlasy obarvené airbrushí. 
Airbrush aplikujete samozřejmě až po 
učesání. Nakonec byl vytvářen lesklý 
efekt na těle, který je nově vylepšeným 
postupem, který studenty učíme na 
kurzu Fotomakeup III. Zde jsou však 
doplněny další prvky, které zvýší celko-
vý lesk. Mimo jiné je součástí rozjasňo-
vač a samozřejmě oleje.

M a ke u p  z  t i t u l n í  s t r a n y

Petr Lukeš

foto a makeup: Petr Lukeš
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Módní trendy jaro / léto 2014
Květiny, voda a tekutost textur jsou 
prvky, které ze sezony jaro / léto 2014 
přímo prýští. Dior, Mc Queen nebo tře-
ba Hermes pak prvky květin a rostlin 

nebo vody zakomponovali jako deko-
race přímo do svých show. Podstatné 
však pro nás je, že se tyto inspirace 
prolnuly do volby materiálů a textur. 
Najdeme nejen květinové prvky, ale 
také materiály, které svým pohybem 
a texturou připomínají vodní hladinu, 
včetně jejích reflexů a neurčitosti. Celé 
sezoně je pak předurčena kombinace 
lehkosti, křehkosti a elegance. Tu ješ-
tě více umocňují krajky a jemná deko-
rativnost, která spolu s metalickými 
efekty umocňuje křehkost často prů-
svitných materiálů. Živel vody se pak 
zobrazí i ve vlnkovatých tiscích, jako 
například u Marca Jacobse. Prvkem, 
který do sezony také neodmyslitelně 
patří, jsou třásně. Krátké i dlouhé, nebo 
oděvy z třásní vytvořené. Mnoho kolek-
cí je koncipováno tak, že každý pohyb 
těla je provázen pohybem či odlesky 
materiálu. Jemné detaily pak mohou 
být vyjádřeny nejen krajkou, ale také 
řezáním materiálů, kameny a drobný-
mi bižuterními dekoracemi, vytvářející 
velmi elegantní a dekorativní styl, který 

ovšem neztrácí svou jemnost a smysl 
pro detail. Detaily jsou velmi důleži-
tým motivem. Flitry, sítě, tisky. Někdy 
jednoduché a někdy spletité, ovšem 

vždy precizní a impozantní. Kůže je v 
sezoně odlehčena průstřihy a průřezy, 
které pak svou strukturou ještě často 
zjemní obvykle hrubou kůži. Členitost 
textur je pak zásadní. Velmi nápadné 
budou puntíkové či čtvercové průřezy 
do kabelek, svetrů i šatů. Alternativou 
k vyřezaným kolečkům pak mohou být 
puntíky, které budou rovněž velmi po-
pulární. Moschino, který slavil 30 let v 
módní branži, pak postavil přehlídku 
na protikladných modelech, a tak bylo 
k vidění mnoho variací hodné a zlé hol-
ky, od oblečení jeptišek až po zdravotní 
sestry. Sezona je velmi ženská, nebojí 
se pracovat s atraktivitou ženské silu-
ety a i do minimalistických stylů při-
dat byť jednu krajku nebo záhyb, které 
siluetu udělají ženštější. Kdo však má 
dekorativnost opravdu rád, najde vel-
mi dekorované styly. Například Dolce 

a Gabbana se nebojí ani velmi deko-
rativních tisků a plných barev, zlata 
a vyšívání. Přebytky materiálu již ne-
tlačí na oversized styly jako předchozí 

sezona. Přesto však zůstávají siluety 
volnější a prostorné. Zejména kalhoty 
a šortky tak v ženské módě zůstávají 
široké a často s vysokým pasem. Z ba-
rev pak uvítáme klidnou modř a nebo 
také oslňující sytější modř. Fialový tu-
lipán, sytěji fialovou zářivou orchidej 
či zeleň rozkvetlého bolehlavu. Chybět 
nebudou ani pískové tóny a tóny žluté 
frézie. Oranžová se drží na špici mód-
ních barev již několik sezon a tentokrát 
nás oslní v barvě celozií, které známe z 
letních balkónů. Makeup je pro sezo-
nu velmi pestrý od neutrálních naturel 
makeupů až po velmi avantgardní vý-
razný styl, který byl představen s ko-
lekcemi Vivienne Westwood. S trendy v 
makeupu se budeme postupně sezna-
movat v online verzi Makeup Magazinu 
a probereme je postupně podrobněji. 

Foto nahoře: archiv módních značek   
Barvy: pantone.com

Petr Lukeš
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Pokud chcete své oči zvýraznit, otevřít 
a upoutat na ně pozornost, oční linky 
dokáží s vaším pohledem opravdové 
divy. Ale pokud je použijete nespráv-
ným způsobem, mohou vám oční linky 
přidat léta navíc a pohled očí utopit.
Některé ženy si myslí, že s přibývajícími 

lety by měly linky odložit, ovšem není to 
pravda. Jediné, co potřebují, je správný 
výběr barvy oční linky. Existuje mnoho 
způsobů, jak se dají oči pomocí linek 
zvýraznit. Ať už jsou to tenké jemné lin-
ky, které rámují řasy až po výraznější 
provedení a velmi extrémní linky, které 
využijete například na módních pře-
hlídkách. I když existuje mnoho mož-
ností provedení, cíl zůstává vždy stejný, 
a to zvýraznění a nasměrování pozor-
nosti k vašim očím. 
Je zde jednoduché pravidlo, které platí 
pro všechny tvary očí, jen se musí ap-
likovat správně a i když je pro všechny 
typy očí stejné, jen na vás je, jaký tvar 
linky na oku zvolíte a jak to nakonec 
bude působit. Na horním víčku by lin-
ka měla začínat v místě, kde začínají 
růst řasy. Nikdy linku nezačínejte ve 
vnitřním koutku oka, tím oči k sobě 
přiblížíte. V místě růstu řas by měla být 
linka co nejtenčí a posléze se postup-
ně k vnějšímu okraji oka zesilovat. Tím 
docílíte žádaného zvýraznění a oko se 
vám opticky neuzavře. Dávejte jen po-
zor, aby vám linka nesměřovala dolů a 
nedělala smutné oči - vždy je důležité 

oko vypozorovat ještě když je otevřené 
a poté zvolit ten správný směr a tvar.
Podél spodní linky by barva měla být 
intenzivnější a také oko jemně zvýraz-
nit podél řas. Naneste linku očním stí-
nem pro zpevnění oka po celé spodní 
délce oka, ale ujistěte se, že se směrem 

dovnitř ztenčuje. Stejně silná kontura 
podél spodního víčka může oko opticky 
uzavřít a zmenšit a toto také bývá jed-
na z nejčastějších chyb. Nezapomeňte 
barvu aplikovat co nejblíže ke kraji řas. 
Mezi řasami a oční linkou by nemě-
lo být nic vidět! Pojďme se přesunout 
k možnostem aplikování. Nejčastěji se 
používá správný štěteček – Petr Lukeš 
Profesional – číslo 552  na oční linky 
-  a potom buď oční stín, který působí 
nejpřirozeněji, nebo tekutá oční linka 
nebo tužka.
Oční stíny pro aplikaci oční 
linky
Suchý štěteček namočíte do pudrových 
očních stínů, začnete od vnějšího kout-
ku oka a po celé délce stín rozetřete 
tak, aby linka byla co nejtenčí ve vnitř-
ní straně. Oční stíny mohou mít různou 
barvu – vyzkoušejte fosforové oční linky 
nebo např. růžové, fialkové či žluté.
Tužka na oči
Začněte ve vnějším koutku a nakreslete 
malé a lehké tahy směrem k vnitřnímu 
koutku. Aplikaci tužky můžete zpřes-
nit použitím štětce z červené kuny Petr 

Lukeš Professional 554. Tím přetřete a 
vyhlaďte právě nanesenou konturu. Ta 
pak bude vypadat jako jednolitá a bez-
chybná linie.
Tekuté linky a gel
Tyto linky používejte pouze na  horní 
víčka, nikdy je nenanášejte na spodní 

okraj řas. Vypadají nepřirozeně a silně. 
Horní víčko krásně zvýrazní a prokres-
lí. Při aplikaci tekutých linek mějte na 
paměti, že s praxí se budete zdoko-
nalovat. Jak je aplikovat? Začněte ve 
vnitřím koutku u řas a směrem ven po-
stupně zesilujte. Až dosáhnete vnějšího 
rohu, tak si směrem nahoru můžete 
dovolit mírně přesáhnout do krásné os-
tré špičky, oči se tak opticky zvětší.
K aplikovaným linkám doporučuji apli-
kaci více vrstev řasenky, její vrstvení 
vytvoří dramatičtější pohled a řasenka 
obalí řasy ze všech stran a tím hodně 
řasy zhoustnou. Trik ke zvládnutí více-
násobné aplikace vyžaduje nanášet řa-
senku ve velmi tenkých vrstvách a kaž-
dou z nich nechat dokonale zaschnout. 
Dobře také funguje, když řasy líčíte při 
zavřených očích a směrem šikmo ven. 
Tři vrstvy takto nanesené řasenky vám 
zaručí krásný pohled orámovaného oka 
řasami. Myslím, že dlouhé a silné řasy, 
podpořené linkou u řas, tvoří 90 % 
úspěchu – dodají mladší vzhled vaším 
očím a například při focení jsou takto 
upravené oči velmi efektní.

Oční linky, líčení řas

Natálie Hostačná

Foto a makeup: Petr Lukeš
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Nejčastější omyly v pánském šatníku

Petr Lukeš

Oblek
Teprve potom, co máte dostatečné 
množství stylů vlněných obleků, je pro-
stor pro přemýšlení o jiném materiálu. 
Dobře padnoucí oblek není jen správ-
ná konfekční velikost, ale také vhodný 
střih odvislý od tvaru postavy. Dále 
správná délka a šířka saka, rukávů i 
nohavic. Neutrální barvy pořizujte dří-
ve než barevné či nápadné vzory. Barvy 
jsou skvělé až ve chvíli, kdy máte do-
statek stylů na střídání a hlavně, jen 
pokud si barvy můžete dovolit. Zvážit 
tedy musíte účel použití. Kombinujte 
tmavší odstín obleku a světlejší košili, 

obráceně je to mnohem ožehavější a vy-
jde to jen když pojistíte mnoho detailů.
Kalhoty
Klasické kalhoty k obleku jsou spíš 
široké. Nikoliv však jako rapper na 
koksu. Moderní a mladistvější styly a 
casual styly pak staví spíše na silue-
tě volně kopírující nohu, nebo užších. 
Délka se v Čechách řeší více než je 
zdrávo. Klasickou si zajistíte tak, že po-
kud stojíte bosí na zemi, nohavice se 
vzadu dotknou země.  Mimo obchodně 
konzervativní sféru jsou možné zkráce-
né délky až po ty, které odhalují nápa-
dité ponožky. Italové nosí běžně kratší 
nohavice, než jsme zvyklí u nás a opět 
záleží na stylu jak bude působit celek. 
Opasek
V pánské módě se v Česku často ig-
norují veškerá pravidla. Na jednom se 
však lpí velmi silně, a to je nutnost pás-
ku v kalhotách. Ač by bylo chvályhod-
né, že alespoň nějaké pravidlo je nám 
svaté, tak vězte, že zde extrémně lpíme 
na omylu. Správně padnoucí kalho-
ty nemusí mít opasek. Je to sice čas-
to stylově zajímavější a estetičtější, ale 

není to nutné. Styl opasku musí ladit s 
botami, což ovšem neznamená, že musí 
být stejný. 
Sako
Sako si zapněte a zkontrolujte, jak sedí 
v ramenou. Celkovou délku střihu pak 
tak, že jste sako schopni volně chytit 
do dlaní za dolní lem. Vůle mezi tělem 
a sakem může být zhruba na pěst. 
Délka rukávů musí nechat prostor na 
minimálně centimetrový přesah man-
žety košile. Délka rukávů se posuzuje 
u volně spuštěných rukou a měla by 
překrýt zápěstní kloub. To je ten vel-
ký na vnější straně zápěstí. Nesmí však 

nikdy přesahovat do dlaní. Vrcholem je 
pak pokud zakrývá půlku dlaní a no-
siteli přesahují jen prsty jako pahýlky. 
Nikdy, ale opravdu nikdy nepředpažuj-
te při posuzování délky rukávů. Toto 
gesto vás řadí mezi „všeznalce,“ kteří 
sako sice viděli naposled v tanečních, 
ale zato chtějí platit za odborníky. Zapí-
nání na dva nebo tři knoflíky. Nechte si 
poradit fazonku odborníkem vzhledem 
k postavě. Po příchodu domů rozešijte 
kapsy. Odstraňte značku z rukávu, po-
kud to za vás při balení neudělal dobrý 
prodejce. A mějte na paměti, že tento 
odstavec jsou jen ty nejzákladnější kro-
ky k dobrému saku. 
Blazer a sportovní sako
Pokud nejste vázáni klasickým stylem, 
zvolte si blazer a naučte se nosit spor-
tovní sako. Tyhle dvě kategorie jsou 
elegancí pro muže, kteří nemusejí vy-
padat nejformálněji, ale přesto dokáží 
být elegantní. Je to ideální prostor pro 
skloubení klasiky s osobitostí a ležér-
ností. Současně je to vstupní brána 
ke smart casual stylu. Ten se v Česku 
muži teprve učí, ale současně je to je-

den z nejfrekventovanějších stylů ele-
gantních mužů dneška. Více se mu bu-
deme věnovat příště.
Boty
Ač rozměrově malé, na zemi a ještě z 
části překryté kalhotami, jsou boty nej-
důležitějším prvkem odívání. Špatné 
boty zničí celý styl. V botníku každého 
muže by neměly chybět černé oxfordky, 
derby a ty pak mohou být již i hnědé. 
I elegantní muž, pokud to dovoluje pří-
ležitost, však může použít mokasíny, 
boty se sponou, palubky či elegantní 
sportovní botu. Vše je odvislé od toho, 
kam zrovna jdeme. Vyžaduje to cit pro 

styl a zkušenost. Pokud nevíte, buďte 
střízlivější. 
Ponožky
Ponožky by neměly být nejsvětlejším 
prvkem kombinace kalhoty, boty, po-
nožky. Výjimku tvoří snad jen barevné 
ponožky v preppy stylech. Bílé ponožky 
pak patří pouze sportu. Umění je pak 
ponožky také odložit. Nejen pro mno-
hokráte opakované sandály. I mokasí-
ny je možné nosit bez ponožek. Palub-
ky nebo třeba espadrily to pak přímo 
vyžadují. Pokud však ponožky máte, 
ujistěte se, že jejich délka nebude, ani 
při sezení, kdy se nohavice zkrátí, od-
halovat nohu mezi kalhotou a horním 
lemem ponožky.
Doplňky
Doplňky nabízí prostor pro osobitost 
a individualizaci. Gentleman nepodce-
ňuje volbu kravaty. Kapesníček dokáže 
podtrhnout celkový styl. Stejnou důle-
žitost jako boty pak ve stylu hrají také 
hodinky, jejichž volba si zaslouží samo-
statný článek. Plastová propisovačka 
také neudělá takový dojem jako dobře 
zvolené pero. 

Vlevo nahoře: Přesah manžety u košile je jeden z 
nejpodceňovanějších detailů pánské módy

Vlevo dole: Hnědé oxfordky lze kombinovat i s 
barevnými ponožkami

Uprostřed: Sako nenmusí být jen součástí obleku, 
dokonale může doplnit i lžérní styl a manžestrové 
kalhoty.

Nahoře: detaily jako kapesníček nebo „boutonnie-
re“ u nás vidíme zřídka a přesto mají v pánském 
stylu velký potenciál

(pokračování ze strany 3)
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o víkendech a prázdninách. Nevadily 
jim futuristické a umělé světy. Záliba 
v psychedelických hrátkách souvisela 
i se zmíněnou umělou drogou, kterou 
užívali. Důležité bylo krátké oblečení a 
fluorescentní barvy. Kultovním prvkem 

se stává Kandi bižuterie, což je bižu-
terie vytvořená tak, aby vypadala jako 
dětské cukrovinky a připomínala doby, 
kdy vaše prstýnky byly maximálně lí-
zátka z pouti a dala se jíst. Kandi se 
sice jíst nedá, ale rozhodně vám všech-
ny cukrovinky z dětství připomene. V 
osmdesátých letech se dokonce i v teh-
dejším Československu našly nesmělé 
pokusy přiřazení k vlně Rave, často 
spojené s pestrobarevnou bižuterií a na 
krku nezbytnými, na poutích zakou-
penými, lízátkovými dudlíčky. Obecně 
velkým problémem rave scény byly dro-
gy, vedle extáze na scénu pronikly také 
další drogy, od marihuany po LSD. 
Rave party se tak staly hlavním objek-
tem zájmu osvětových organizací proti 
drogám, jako je například Dance Safe. 
Drogy však byly také důvodem, proč se 
mnohdy velké a veřejné rave akce za-
měřují na striktně minimalistický, ze-
jména černý nebo bílý dress code. 

Cesta Rave vedla z Chicaga do Velké 
Británie. Rave byl spojen s elektro-
nickou hudbou vizuelními efekty, la-
serovou show. Nakonec byl používán 
obecně jako pojem pro jakoukoliv vel-
ku párty. Z počátku se držely v tajnosti 

a svolávaly se jen několik hodin před 
konáním akce. Rave party byly před-
chůdkyně techno párty. Rave však svůj 
hlavní rozmach do světa zažívá v osm-
desátých letech. Převážně zde vychází z 
acid house muziky. Svůdné šaty záři-
vých barev, etnické přehozy, vyšívané 
haleny ve stylu hippies a mnoho pes-
trých barev. Oblečení muselo být po-
hodlné, aby v něm bylo možné tančit 
až do svítání. Ravers je silně ovlivněn 
Grungelookem;  šílencům tančícím v 
šatech s psychedelickými tisky, v trič-
kách s nápisem Peace & Love, s dudlíky 
na krku, se začalo říkat ravers. Dudlík 
se v osmdesátých letech stal jedním z 
nejvýraznějších prvků Rave scény a byl 
stejně zdůrazňovaný jako zatracovaný, 
protože příliš okatě poukazoval na uží-
vání drog. Některé drogy, zejména extá-
ze, vyvolávaly sací reflex.
Jejich oblečení muselo být pohodlné, 
aby nebránilo neortodoxnímu tanci a 
bláznivému řádění na ilegálních party 
při acid house muzice. Ravers se vy-
žívali ve velkých mejdanech, zvláště Petr Lukeš

Set max maximální komfort a možnost nalíčit 
i nejnáročnější aplikace jako je fotomakeup, 
makeup na kameru a na molo, náročné retuše 
a převislá víčka, rychleji a efektivněji. 

Sety štětců 
Petr Lukeš - Professional

Set 11 je připraven pro vizážisty, kteří hledají základ-
ní výbavu, která pokryje všechny běžné potřeby líčení.

Provedení deluxe se odráží v maximálním příjem-
nosti líčení a aplikace pro klienta, vlas z veverky 
vytváří měkčí stopu a umožní rychlejší modelace.

set 11 pořídí vizážista za 3913,-
set 11 deluxe 5095,-  set max 6750,- 
set max deluxe za 7932,-
všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

www.petrlukes.com/stetce

Foto: google.com

Rave
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Klasické nadčasové makeupy
Každá doba měla svůj typický styl líče-
ní, případně důrazné distancování se 
od líčení, které se pak často provádělo 
tajně a nenápadně. Když dámy ve dva-
cátých letech dvacátého století použily 
rudou rtěnku na znamení protestu a 
emancipace, netušily, že za půl stole-

tí stejný styl líčení bude vnímán jako 
něco, co emancipaci škodí. Jen ta čer-
vená rtěnka zůstala po více než polo-
vinu dvacátého století klasikou. Pro 
vizážistu tvořícího moderní makeup je 
nezbytné znát jeho vývoj. Během dva-
cátého století se některé styly líčení 
osvědčily natolik, že ovlivnily celé ge-
nerace. Některé se staly dokonalejším 
popisem své doby než učebnice děje-
pisu. Podstatné však je, že ke klasic-
kému vzdělání vizážisty patří všechny 
makeupy, které byly natolik významné, 
že se stalo klasikou  je znát. A nejlépe 
znát je v celém kontextu. Z tohoto dů-
vodu pro rok 2014 představujeme nový 
kurz, na kterém poznáte a současně 

si vyzkoušíte techniky líčení, které za 
posledních 100 let získaly přívlastek 
klasických makeupů. Důležité jsou tak 
nejen pro dobu svého vzniku, ale také 
pro to, že byly mnohokrát opakovány, 
jsou populární a dodnes některé z nich 
tvoří jedny z nejpopulárnějších stylů 

líčení. Jmenovat můžeme například 
naked makeup nebo kouřové líčení. 
Na styl, který nosila Theda Bara, si už 
asi nevzpomenete, byť se dodnes líčí, 
u některých si však pod jménem auto-
maticky vybavíme i jejich makeup. Za 
všechny: Marilyn Monroe, Greta Garbo, 
Twiggy.  Prakticky si vyzkoušet správné 
postupy a vystihnout styl v jeho původ-
ní i moderní podobě je nedocenitelná 
zkušenost. Požadavky na nalíčení jako 
sufražetka nebo pinup girl vás už ni-
kdy nezaskočí. Stejně tak budete vědět, 
která líčidla u některých stylů nesmí 
být nikdy vidět, protože v době, kdy styl 
vznikl, prostě nebyla k dispozici.

9

Petr Lukeš - Home
Štětce Petr Lukeš - Home. Vychází ze 
špičkové kvality štětců Petr Lukeš - Profe-
ssional určené profesionálním vizážistům. 
Kvalita vlasu i prvotřídní ruční zpracování 
je v identické kvalitě s řadou Professional. 
Vycházíme však vstříc zákazníkům de-
signem s krátkou rukojetí, která je vhodněj-
ší pro líčení vlastní tváře. Vizážistům tak 
dáváme možnost nabídnout svým klientům 
špičkový nástroj, který jim umožní do-
sáhnout stejně kvalitních výsledků 
nalíčení, jako dosahují 
profesionálové.

kód popis štětce cena
91 Na pudr, plochý

Hnědá horská koza
525,-

81 Na růž šikmý plochý 
Hnědá horská koza

540,-

71 Kulatý na oči, měkká stopa
Veverka

292,-

61 Pěnový aplikátor na stíny  
Latex

139,-

56 Pevný plochý na oči, tvrdá 
stopa
Červená kuna

268,-

21 Na obočí
Bílé prase

156,-

31 Na rty 
Červená kuna

226,-

32 Na rty skládací 
Červená kuna

258,-

Set 
home

Set 7 štětců 
obsahuje celou sadu home 
mimo 32

2146,-

ceny v Kč bez DPH

32

31

21

56

71

61

81

91

Petr Lukeš

Nahoře vlevo: Třicátá léta odstranila umělost let dvacátých a na klasickém 
Řeckém ideálu stavěla nový vzhled tváře, který ovlivnil další generace žen. 
Nahoře vpravo a vlevo dole: Obrovské oči a množství líčidel pro jejich zvětše-
ní. Typické pro šedesátá léta.
Vpravo dole: Smoky Eye, kouřové líčení, které patří k nejpopulárnějším 
klasickým stylům.
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VIZÁŽISTA - Rekvalifikační kurz 
Naučí vás pracovat s líčidly, barvou i vlastní kreativitou. Osvojíte si 
pevné základy pro práci v oboru, včetně profesionálních návyků. Kurz 
je plně vybaven, předá vám znalosti pro práci v oboru.
Cena: 7 590,-Kč 

Styl
Styl se věnuje lidskému odívání. Kdy se v oděvu objeví to 
kouzlo, že si řeknete: ano, to má styl. Které prvky spolu mají 
vytvářet harmonii tak, aby vytvářely ucelený estetický dojem. 
Stejně, jak to uměli a umí oděvní mistři a špičkoví stylisté. 
Styling posledních 100 let, ale hlavně současnosti je náplní 
kurzu, doplněný o symboliku oděvů a barev. Co styl vypoví o 
svém nositeli, jak jej ovlivňuje atmosféra společnosti.
Cena: 2 140,- Kč                      

PIB  Personal Image Book
Detailní rozbor tělesných proporcí. Přeměření klienta. Násle-
dují pravidla správného odívání a zejména korekcí a modela-
cí postavy. Naučíte vše klientovi rozkreslit bez nutnosti umět 
kreslit postavu.
Cena: 2 280,- Kč                          

Účes pro vizážisty
Úpravy ze suchých vlasů, účesy, natočení, krepování, zdobe-
ní, drdoly, kreativní styly. Nestříháme, nebarvíme ! Naučíme 
vás upravit jednoduše jakýkoliv typ vlasu v krátkém čase.
Cena: 6 490,- Kč                          

Barevná typologie  II.
Rozšíření poznatků barevné teorie o autorský systém dě-
lení barev do 12 skupin, umožňující kombinace teplých a 
studených barev. Pracujeme variabilně s různým stupněm 
harmonie. Obohacuje a rozvíjí poznatky barevné typologie. 
Usnadňuje klientům orientaci.
Cena: 2 100,- Kč                       

Fotomakeup II.  
fototesty v modelingu a book pro modelku
Nejčastější zakázkou s uplatněním fotomakeupu, zvláště v počátcích 
kariéry vizážisty, jsou tzv. fototesty pro modelky. Za slovem fototest se 
skrývá vytvoření portfolia fotografií, ukazujících variabilitu, proměnli-
vost a osobitost modelky. Osvojíte si správné postupy při líčení foto-
testů. Vytvoříte kompletní book, a samozřejmě si odnesete svou sérii 
profesionálních fotografií. Pracuje se na modelkách v atelieru AVS-ČR.
Cena: 3 300,- Kč                            

Barevná typologie I.
Barevná teorie zaměřená na hledání vztahu mezi harmonií 
barev a sladění s člověkem. Učíme autorskou metodou výu-
ky. Praktické typování, analýzy barvy.
Cena: 1 950,- Kč          

Fotomakeup I.
Techniky líčení fotografie zaměřené na praktický nácvik za přítomnosti 
profesionálního zkušeného fotografa. Vedle znalostí si odnesete profesi-
onální fotografie. Pracuje se na modelkách. 
Cena: 2 200,- Kč                            

Profesionální image muže
Balík informací, které vám dají pevný základ profesionálního 
vzhledu muže, probereme oděv a obleky do různých profes-
ních sfér, doplňky, boty, nebo třeba oblečení na golf, podí-
váme se na vývoj pánského stylu a jeho současné varian-
ty. Naučíte se doporučit a vytvářet stylizace image muže se 
zvláštním důrazem na profesní sféru. 
Cena:  2 400,- Kč                        

Vizážista speciál
Sedmý ročník nejdelšího a nejobsáhlejšího kurzu vizážistiky v ČR. V 
ceně kurzovného je navíc zahrnuto vybavení štětci  Petr Lukeš - PRO-
FESSIONAL  v hodnotě 3 502,- Kč, profesionální fotografie v hodnotě 
2000,- Kč a pro úspěšné absolventy navíc členství v AVS-ČR v progra-
mu gold za 1750,- .  112 hodin intenzivní výuky, tj. 8 hodin denně po 
dobu 14 dnů.
Cena: 19 841,- Kč

Fotomakeup III.  
černobílé foto, lesklá pleť a tělo
Techniky líčení černobílé fotografie. Postupy vytváření a líčení lesklé 
pleti na barevnou i černobílou fotografii. Současně procvičíme techniky 
korekcí a makeupu na tělo. Vedle znalosti si odnesete profesionální fo-
tografie. Každý pracuje na profesionální modelce.
Cena: 3 500,- Kč                            

Glamour makeup
Okouzlující, oslnivé dekorativní styly líčení s podmanivým kouzlem lu-
xusu a nábojem glamour a noblesní dekorativností. Součástí kurzu je 
teorie sladění barev v glamour stylu, lepení umělých řas, zdokonalení 
práce s tekutou linkou a mnoho dalších postupů.
Cena:  2 985,- Kč                        

Klasické nadčasové makeupy
Naked makeup, vamp, glamour padesátých let, styly twiggy a šedesá-
tých let, kouřové líčení stejně jako práce s rudou rtěnkou či tekutou 
linkou. To jsou klasické styly, které přežívají generace a vrací se stále 
v moderních obměnách. Naučíme vás jak je zvládat s profesionalitou. 
Odhalíme triky a tajemství okouzlujících klasických stylů. A současně 
vám prozradíme pozadí jejich vzniku.
Cena:  3 580,- Kč                        

Novinka

Makeup pro nevěstu
Kurz Makeup pro nevěstu navazuje na úspěšný workshop. 
Na kurzu si praktickým líčením a komentovanými ukázkami 
práce osvojíte makeup, který vydrží náročný svatební den. 
Voděodolný, přirozený a vypadající dobře mezi hosty, na fo-
tografiích i na kameře. 
Cena: 2 995,- Kč                       

Makeup na kameru
Líčení na kameru. Vliv osvětlení a televizní snímací techniky na výsled-
ky práce vizážisty. Probereme korekce pro kameru, vhodnou volbou ba-
rev na obrazovku s přihlédnutím k možnému zkreslení použitou tech-
nikou. Poznatky jsou aplikovatelné jak na profesionální TV studia, tak 
na líčení pro běžné amatérské natáčení, např. svatebních obřadů atp. 
Cena: 3 750,- Kč                       

Stylista
Intenzivní 80ti hodinový kurz pro stylisty, výborně dopl-
ňuje kurzy styl, PIB, Image muže a Image ženy. Vaše do-
vednosti však posuneme na další úroveň praktickým a 
intenzivním kurzem plně reflektujícím potřeby praxe. 
Dva pětidenní bloky proložené týdnem s domácí prací. 
Cena: 14 300,- Kč                      

Profesionální image ženy 
Kurz zaměřený na dámský šatník se zvláštním důrazem na 
profesní sféru. Jak se obléknout jako dáma pro profesní 
styling i volný čas. Jednotlivé prvky v šatníku úspěšné ženy. 
Kultovní kousy v šatníku a správné volby, nošení a vytváře-
ní skvělého šatníku.
Cena:  2 430,- Kč                        

Airbrush makeup
Techniky aplikace makeupu a dalších líčidel technikou airbrushe. Ai-
rbrush v denním líčení, naturel makeupu, ale zejména možnosti air-
brushe v makeupu na fotografii a přehlídkových molech. Triky a mož-
nosti této moderní metody v líčení tváře. Doplňkově se budeme zabývat 
technikami aplikace makeupu na tělo.
Cena: 3 250,- Kč



Doplňující informace: Místo konání ve školícím centru Barrandov, V Remízku 1046/9 Praha 5. U ví-
kendových kurzů výuka vždy začíná v 9:00 a končí první den v 17:00 a druhý den ve14:00. Pro platby 
kurzovného platí účet: 668696001/5500 Reiffeisenbank a.s. Kurzy jsou otevřené i nečlenům AVS - ČR
podrobné informace a popisy jednotlivých kurzů najdete na webu www.avs.cz
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Kalendář termínů:

Leden

Workshopy:

Kurzy módní fotografie:

Novinka

Makeup zralé pleti
Techniky líčení zralé pleti. Triky a řešení 
typických problémů, suchosti pleti, šupi-
nek, zjemňování vrásek, korekce povislých 
víček, obnovení tonality pleti a mnoho dal-
ších tipů na problémy 
zralé pleti. Volba ba-
rev a postupy omlaze-
ní vzhledu.
Cena: 1 050,- Kč                       

Letní škola pokročilých 
technik
Cesta k dokonalosti technik pro ty co již 
umí a chtějí umět více a lépe. Podrobný po-
pis prostudujte na webu avs.cz
Cena: 8 900,- Kč                       

Základní fotokurz 
příprava k fotografování 
lidí a módy.
Na tomto kurzu se seznámíte s nutnými zá-
kladnímy pojmy. Naučíte se profesionálně 
ovládat fotoaparát. Seznámíme se s pravidly 
správné expozice. Osvojíte si základy kom-
pozice. Vyzkoušíte si a naučíte se ovládat a 
nastavovat studiové vybavení.  Seznámíte 
se se světlem jako výtvarným prostředkem.
Cena: 2 875,- Kč                       

Fotografujeme styling a 
postavu
Fotografování oděvu, stylingu, postavy a 
jejího výrazu . Dobré vysvícení a vystižení 
správného okamžiku. Spolupráce a vedení 
modelky při focení. Práce v přirozeném svět-
le i ve studiovém světle. Správné nastave-
ní fotoaparátu. Pravidla a způsoby svícení. 
Volba vhodného objektivu, expozice i kom-
pozice fotografie. Praktická cvičení všech 
vysvětlovaných technik.
Cena: 3 600,- Kč                       

Módní fotografie v  
exteriéru
Fotografie v exteriéru města nebo přírody. 
Jaké vybavení sebou. Jak si poradit s při-
světlováním. Zkrocení přirozeného světla a 
svícení pomocí zábleskových jednotek a ge-
nerátorů při práci mimo atelier. 
Cena: 3 750,- Kč                       

Fotografujeme makeup a 
portrét
Zachycení tváře, jejího výrazu a také dob-
ré vysvícení a vystižení makeupu. Práce 
v přirozeném světle i ve studiovém světle. 
Správné nastavení fotoaparátu. Pravidla a 
způsoby svícení. Volba vhodného objekti-
vu, expozice i kompozice fotografie. Práce s 
modelkou a hlavně praktické cvičení všech 
vysvětlovaných technik.
Cena: 3 450,- Kč                       

Postprodukce v Photo-
shopu
Nafocené fotografie je potřeba převést do 
publikovatelné podoby. Provést základní 
úpravy, vyvážit barvy, správně doostřit a 
mnohdy také vyretušovat. Cesta fotografie 
po exportování do počítače začíná.
Cena: 3 650,- Kč                       

Fotobalíček komplet 4 kurzů 
Obsahující Základní fotokurz, kurz Fo-
tografujeme portrét, kurz Fotografujeme 
postavu a Postrpodukce v Photoshopu. 
cena: 11 539,- Kč místo 13 575,- Kč

Naturel makeup
Nebo také naked makeup či nahé líčení. 
Zkrátka styl, který zakryje všechny nedo-
statky. Zdůrazní vaše přednosti, ale sám 
stojí v pozadí a není nápadný. Líčení tak 
přirozené, že vypadáte nenalíčeně a přitom 
dokonale podtrhuje vše, co na tváři máte 
zajímavé. Šetrně potlačí také nedostatky 
pleti jako kruhy pod očima, začervenání.
Cena: 990,- Kč                       

Řeč těla
Naučíte se číst v gestech a postojích. Poznat 
osobní prostor. Analyzovat oděv, pohyb a 
další znaky neverbálního projevu.
Cena: 2 940,- Kč                       11.-12.    Barevná typologie I.

18.-19.    Základní fotokurz
               Příprava k fotografo-
               vání lidí a módy
22.-26.    Vizážista
 
Únor
1.-2.        Profesionální Image
               ženy
8.-9.     Fotokurz - Portét a
               makeup
10.-23.    Vizážista speciál
 
Březen
8.-9.        Makeup pro nevěstu
14.          Fotomakeup I.
15.          Fotomakeup II.
16.          Fotomakeup III.
21.     Naturel makeup
21.     Makeup zralé pleti
21.     Makeup pro asiatku  
     a černošku
22.-23.     Klasické nadčasové
     makeupy
24.-28.    Vizážista
29.-2.4.   Stylista (první blok)
 
Duben
10.-11.    Základní fotokurz
12.-13.     Fotokurz - Styling a       
               postava
14.-18.    Stylista (druhý blok)
26.-27.     Profesionální image
               muže

Květen
5.-6.        Styl
7.-11.      Vizážista
15.-16.    Makeup na kameru
17.-18.    Airbrush makeup
22.-23.    Řeč těla
24.-25.    PIB
29.-1.6.   Účes pro vizážisty

Červen
6.            Fotomakeup I.
7.            Fotomakeup II.
8.            Fotomakeup III.
14.-15.    Postprodukce ve 
     Photoshopu
18.-22.    Vizážista
28.-29.    Glamour makeup

Červenec - Srpen
3.-6.7.     Letní škola 
     pokročilých technik
7.-8.7.     Barevná typologie II.
12.-13.7. Fotokurz - Móda v 
               exteriéru
28.-10.8. Vizážista Speciál

Makeup pro asiatku a černošku
Správný výběr makeupu. Specifické postupy modelací. Výtvarné styly 
a postupy a hlavně řada praktických ukázek.
Cena: 1 200,- Kč                       ví proč k nám

více než
10 000

lidí



www.petrlukes.com/stetce


