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POZOR DŮLEŽITÉ !
Pokud chcete i nadále zdarma dostávat 

  

Potřebujeme váš aktivní zájem. 
Potvrdíte jej na webové stránce: 

www.makeupmagazin.cz/zajem



DŮLEŽITÉ
Pokud chcete i nadále dostávat tiště-
ný Makeup Magazin zdarma do vaší 
schránky, potřebujeme potvrdit váš ak-
tivní zájem.
Potvrdíte jej na webové stránce: 

makeupmagazin.cz/zajem

Důvod:
Máme k tomu jednoduchý důvod. Makeup Ma-
gazin vychází již 20 let a za tu dobu mnoho lidí 
opustilo obor, někteří odešli do důchodu atp. 
Zkrátka chceme zasílat Makeup Magazín jen 
těm, pro které je vítaný a užitečný. 

Díky tomu, že se budeme moci soustředit více na 
vás, co máte Makeup Magazin rádi, bude moci 
lépe růst a dále se rozvíjet.

Pokud je pro vás Makeup Magazin vítaný, tak 
svůj zájem o něj prosím potvrďte kliknutím na 
výše uvedený odkaz a příští číslo dostanete v led-
nu jako obvykle.

Co se stane když zájem nevyjád-
řím:
Pak to budeme brát tak, že pro vás již Makeup 
Magazin není zajímavý a další tištěné číslo vám 
již do schránky nepřijde.
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Překonali jsme úspěšně období 
koronaviru. Většina z nás má za 
sebou nečekané a dlouhé pře-
rušení kontaktu s klienty. Měli 
jsme jej i my a rozhodli jsme se 
pojmout nepříjemnou situaci 
pokud možno pozitivně. Nauči-
li jsme se během koronavirové 
krize přenést výuku do online 
prostředí. Zahrával jsem si s 
touto myšlenkou již dávno, pro-
tože podstata některých kurzů 
to jistě umožňuje a pro lidi, kte-
ří mají dlouhý dojezd, nebo se z 
jiného důvodu nemohou dostat 
k nám do učeben do Prahy, je to 
zajímavé řešení. Ale až korona-
krize nás přiměla vše rychle a 
spolehlivě dotáhnout do konce. 

Našel jsem vhodné řešení a s jistou obavou se pustil do prvních on-
line kurzů. Učím sice mnoho let, ale vždy tváří v tvář, a tak jsem si 
zažil trému z nového. Ohlas studentů mě nesmírně mile překvapil. 
Byli nadšení, vůbec nestrádali, že sedí doma s počítačem a i já jsem 
se v online prostředí naprosto vcítil do situace a online formu výuky 
si zamiloval stejně, jako mám rád kontakt se studenty. Díky tomu, 
že jsme našli vynikající řešení, jsme mnoho kurzů pro druhé pololetí 
nabídli také v online verzi. Budete si tak moci vybrat, zda dorazíte k 
nám nebo se připojíte do online výuky. Jsem tak této současné krizi 
vděčný za to, že jsme z ní vyšli silnější a s novým řešením, které, 
jak věřím, bude užitečné mnoha z vás i v době po koronakrizi. Nám 
tato situace pak umožní představit vám i nové formy výuky, jako 
například večerní vícedenní kurzy, které jsme již úspěšně otestovali 
na devítidílném kurzu retušování ve Photoshopu, který se nakonec 
pro velký úspěch rozšířil na dvojnásobný rozsah a chystá se již další 
pokračování. Věřím, že i vy jste z krize vyšli silnější a s o to větším 
nadšením se všichni vrátíme k práci. váš Petr Lukeš - prezident AVS-ČR
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Nejlepší výrobek roku 2020
Asociace vizážistů a 
stylistů ČR vyhlašuje 
již 21. ročník soutě-
že o Nejlepší výrobek 
roku 2020.
Jako tradičně je soutěž otevřena všem dovozcům a 
výrobcům líčidel a pomůcek a potřeb pro vizážis-
ty. Hodnotí porota 60 profesionálních vizážistů ve 
třech kategoriích. Produkt s nejlepším hodnocením 
získává prestižní titul Nejlepší výrobek roku 2020. 
Všechny produkty s nadprůměrným hodnocením 
pak mohou používat označení „Doporučeno Aso-
ciací vizážistů a stylistů ČR“ ve spojení s přísluš-
ným produktem. Počet přihlášených výrobků není 
omezen. Pro vstup do soutěže se neplatí žádný po-
platek. Přihlašovatel poskytne 60 ks produktu pro 
testování a vyplní přihlášku s informacemi o výrob-
ku, která je dostupná na webu Asociace vizážistů 
a stylistů ČR. 
                                                    www.avs.cz

registrace MKČR: 
E 111 33,  
distribuje AVS-ČR 
zdarma na adresu 

profesionálům. Vydává: Asociace vizážistů a stylistů ČR. Šéfre-
daktor: Petr Lukeš (lukes@avs.cz),  jazyková korektura: Martina 
Miškelová. Foto a makeup na titulní straně: Petr Lukeš. Model-
ka: Natálie Odleváková. 
Makeup Magazin Asociace vizážistů a stylistů - ČR, 
V Remízku 1046/9, Praha 5, www.avs.cz, tel: 721 100 100 
redakce@makeupmagazin.cz, 
www.makeupmagazin.cz

MAKEUP MAGAZIN

Facechart

Tištěná verze 100 Ks  490,- Kč
Elektronická verze     590,- Kč
neomezený tisk 
Elektronická verze     999,- Kč
Neomezený tisk, vlastní logo

Vizážistická židle
Hnědá světlý výplet    4598,- 
Celo černá                   (3800,- bez DPH)

Tutorial retušování 
ve Photoshopu
Sezona 1.                    3600 ,- 
(10 lekcí 8 hodin) 

Pomůcky na barevnou 
typologii

Profibarevnice, šátky, 
zákaznické klartičky.

Vše naleznete na
www.avs.cz
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Makeup pro aktuální titulní stranu se 
ponese ve znamení typického beauty 
make-upu, který je poněkud posunut 
díky expresivním kreativním prvkům a 

malbě, která celý výraz posune do kre-
ativní podoby. Vše začíná vytvořením 
podkladu. V mém případě jsem použil 
Double Last od Evy Garden.  Vše je ná-
sledně lehce zafixováno transparentním 
pudrem. Na oči jsem jako základ nane-
sl z palety Wild Nude Eva Garden man-
darinkový stín. Na celém horním víčku 
je nanesen a rozetřen do jemného blen-
dingu, který respektuje tvar oka. Dolní 
víčko je pak nalíčeno fialovým stínem, 
jehož intenzita roste k vnějšímu kout-
ku. Je aplikovaný štětcem z mé profi 
řady 552, který mi dovolí jej nanášet 
silně, a přitom přesně a s měkkou kon-
turou. Následuje aplikace řasenky a 
dokreslení obočí, které jsem tentokrát 

líčil hnědou tužkou. Často využívám 
přirozené pudrové barvy na obočí, ale 
tentokrát jsem jej chtěl výrazně posílit, 
tak, aby se temností vyrovnalo nalíče-

ní očí a dodalo jim tak silnější výraz. U 
rtů jsem dal velký důraz na modelaci 
a také zvětšení rtů. Pro beauty základ 
byly plné rty nezbytným vizuálním prv-
kem, který jsem v tomto stylu musel 
mít. Odstín rtěnky jsem si namíchal z 
více barev, ovšem krásné konzistence 
jsem dosáhl smícháním klasické rtěn-
ky a tekuté rtěnky Eva Garden. Trochu 
konturování a tvářenky pak zakončilo 
základní beauty make-up. Nyní se ob-
jevil prostor pro popuštění uzdy kreati-
vitě. Všechny malované prvky potřebo-
valy speciální barvy, protože konvenční 
líčidla by neposkytla dost silný výraz. 
Sáhl jsem tedy po paletě krémových 
barev Laurendor a nejprve jsem vy-

tvořil geometrické tvary. Nebojte se při 
nich sáhnout třeba po improvizované 
šabloně ve formě jemné pásky nebo 
listu papíru, která vám poslouží jako 

šablona pro ostřejší a hlavně rychlejší 
vypracování hran. Poté přišel na řadu 
květ na krku a modré mandalky. Jako 
poslední jsem aplikoval zlato a části 
sypkého zeleného pigmentu. Prozlatil 
jsem některé řasy, část obočí a rtů a 
také jsem přidal zlato do dalších čás-
tí celé malby na těle. Zelený pigment 
pak akcentoval některé části květů a 
pomohl mi vygradovat odstín rtěnky, 
u níž navíc provokativně rozbil klasic-
ky očekávanou symetrii rtů. Výhoda 
krémových barev je v tom, že fungují i 
pro kreslení do vlasů, a tak se nakonec 
modrý motiv přenesl i do nich. Pak již 
přišla řada na hledání správného světla 
a samotné fotografování.

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 podzim/zima 2020-2021
Sezóna je mimořádně bohatá na vý-
skyt třásní. Objeví se téměř na všem, 
od večerních šatů po blejzry. Uvidíme 
je na sukních, dokonce i na pletených 
čepicích nebo taškách. Uvidíme také 
mnoho žen, a přirozeně i mužů, v kla-

sických pánských košilích s kravatou, 
často odlehčených, uvolněných, ale 
přesto zcela zjevně inspirovaných kla-
sickou pánskou módou. 
Dalším směrem trendů, které nás bu-
dou nadcházející sezonou provázet, 
jsou prádlové topy a tílka kombinova-
ná s dalšími prvky, tak, aby zůstávala 
viditelná nebo aby byla jejich křehkost 
zdůrazňována vinylem nebo kombinací 
s kůží. Dále nás čeká rafinovaná práce 
s objemem ve formě nabíraných ruká-
vů i nabíraných sukní, přinášejících 
spoustu ženskosti a objemu, kterým 
nositelka vyplní prostor. Na druhou 
stranu, v kontrastu s tím se na nás z 
Ameriky žene nová vlna minimalismu 
postavená na dokonale střižené siluetě, 
čistotě linií a minimalistické estetice. 
Zvláštní prostor pak budou vyplňovat 
úpletové šaty, od délek překrývajících 
kolena, až ke zcela dlouhým až ke kot-
níkům. Průstřihy a různé výřezy ne-
jsou úplně novým trendem, ale přesto 
je v této sezóně uvidíme a k trendu pro 

podzim a zimu budou nesporně patřit. 
Dalším významným trendem budou 
dámské kostýmky v pase převázané 
nebo přepásané výrazným páskem, 
doplněné sukní s pohodlným dlouhým 
rozparkem až na stehna. U některých 

designérů se objevuje zajímavý trend 
oblékající i tvář, ať už tím, že přetáh-
nou svrchní oděv i přes obličej nebo se 
součástí outfitu stávají různé kukly a 
podobně. Kombinaci pláště a šatů zná-
mých jako “cape dress” lze považovat 
za klasický kousek dámského šatníku, 
který svou elegancí v této sezóně bude 
patřit k populárním kusům. Nejen Gi-
venchy, který jej představil už v pade-
sátých letech 20. století, je se stejným 
umem představuje i v moderních kolek-
cích. Pokud preferujete výrazný vzhled, 
bude pro vás vítaným trendem celo-
kožený styl. Je tu sezóna, kdy můžete 
mít kožený plášť s koženou sukní nebo 
kalhotami ke koženým botám. Ale po-
kud s kůží budete pracovat přeci jenom 
trošičku opatrněji, tak trendem sezóny 
bude v každém případě kožený plášť. 
Ve vzorech uvidíme variaci známou z 
plédů, a to celou řadu rafinovaných 
kostek v mnoha barvách, na šatech i 
kostýmcích. Nedávno tady byly a bu-
dou opět. Módní holínky znovu začínají 

naplňovat módní mola pro nadcházející 
sezónu. Významnými barvami sezóny 
budou černá a červená doplněné napří-
klad o vojenskou olivovou zeleň, ultra-
marín a modrou, dále odstíny henny, 
nugátu a jeho broskvových odstínů. 

Také fialový purpur, jantarová žluť, ne-
utrálnější odstíny pískovce nebo výraz-
nější žlutá až žlutozelená. V make-upu 
nás čeká plejáda červených rtů, a to v 
matných i lesklých provedeních. Nebo 
kočičí oči vymalované linkou, což linky 
dále udrží v trendu. Dále se připravme 
na výrazně třpytivé trendy a lesklé ar-
tefakty v očích. Ovšem výrazným a no-
vým trendem budou křídové stíny jen 
s lehkým, velmi utlumeným nádechem 
barvy, které vytváří éterickou náladu. 
I obočí k nim bude lehké, mnohdy ze-
světlené. Novým trendem však budou 
i rty, které působí jako by byly čerstvě 
líbané. Rtěnka má pak nedokonalé, ja-
koby rozpité kontury. Dalším úchvat-
ným trendem jsou pak nedokonalé 
řasy se vzhůru vyčesaným obočím na 
naprosto naturálním make-upu. Do 
módy se vrací též trend orámovaných 
černých očí, jen ve vnitřním koutku 
lehce rozsvícených rozjasňovačem.

Petr Lukeš
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Petr Lukeš
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Petr Lukeš

Set 26 Ultra obsahuje všechny štětce. Vizážistův ráj 
kdy už vám nebude nic chybět.
Set max maximální komfort 19 štětců vám dá 
možnost nalíčit i nejnáročnější aplikace jako je 
fotomakeup, makeup na kameru a na molo, náročné 
retuše a převislá víčka,rychleji a efektivněji. 

Ceník štětců 
Petr Lukeš - Professional
zvýhodněné ceny pro vizážisty, ceny bez DPH

Set 11 je připraven pro vizážisty, kteří hledají základní výba-
vu, která pokryje všechny běžné potřeby líčení.

Verze Deluxe u setů max a 11 obsahují štětec na pudr a 
modelační na trářenku z veverky
zvýhodněné ceny pro vizážisty v Kč bez DPH

www.petrlukes.com/stetce

999 na makeup - kulatý - směs vlasu kozy 890,-

553/20 modelace a konturování makeupu 
-  červená kuna

750,-

991 na pudr - kulatý - hnědá horská koza 525,-

992 na pudr - oválný - hnědá horská koza 525,-

981 na pudr - oválný - veverka 1116,-

971 na pudr - fixační plochý - bílá koza 693,-

892 na růž - šikmý, plochý - hnědá horská 
koza

540,-

881 na růž - šikmý, plochý - veverka 1116,-

891 na růž - kulatý - hnědá horská koza 380,-

621 aplikátor - výměnný - latex 203,-

761 oči a modelace - plochý - poník 260,-

781 na oči - kulatý - veverka 292,-

782 na oči - kulatý - veverka 451,-

551 na oči - kulatý - červená kuna 401,-

552 na oční linky - tenký - červená kuna 196,-

421 spirálka na řasy 80,-

541 na obočí - šikmý, plochý - bílé prase 156,-

553/16 na líčení - plochý, oblá špička  
- červená kuna

555,-

553/12 na líčení - plochý, oblá špička  - č. kuna 448,-

553/10 na líčení - plochý, oblá špička - č. kuna 346,-

553/8 na líčení - plochý, oblá špička - č. kuna 327,-

553/6 na líčení - plochý, oblá špička - č. kuna 268,-

553/4 na líčení - plochý, oblá špička - č. kuna 208,-

554 na líčení - plochý, hranatý - č. kuna 246,-

351 na rty - plochý, špičatý - červená kuna 226,-

231 na retuše - plochý, šikmý - tchoř 267,-

121 na oprašování - vějíř - syntetický 303,-

Pouzdro 
prázd-
né

Textilní pouzdro prázdné 590,-

Set 26 
Ultra

Set obsahující všch 26 štětců - už 
nikdy vám nebude chybět žádný štětec 

11661,-

Set 
Max De 
Luxe

Vybavený set max deluxe - 19 štětců - 
pudr a tvářenka z veverky

7932,-

Set Max Vybavený set - 19 štětců 6750,-

Set 
11 De 
Luxe

Vybavený set - 11 štětců - pudr a 
tvářenka z veverky

5095,-

Set 11 Vybavený set - 11 štětců 3913,-

však měli velmi rozporuplné postavení, 
protože v USA byli vnímáni jako důkaz 
mexické degenerace, zatímco v Mexiku 
byli vnímáni jako karikatura Ameri-
čana. Pro chicanos pak představovali 
pachucos stylizovanou sílu, velkolepý 
nadbytek a demonstrovaný odpor k 
nové zemi. Původ slova je poněkud ne-
jasný a spekuluje se, že mohl být odvo-

zen z názvu města 
Pachuca. Nebo je 
odvozen i ze slova 
pocho, což je han-
livé označení pro 
Mexičana naroze-
ného v Americe. 
Jiná teorie říká, že 
se jedná o zkomo-
lení doslova “Shoe 
Co”  což je ame-
rická firma, kam 
spousta Mexiča-
nů docházela přes 
hranice za prací. 
Styl je pro změnu 
výrazně defino-
ván. Dominantní 
byl mezi mexicko-
-americkou mlá-
deží v období třicá-
tých a čtyřicátých 
let 20. století a 
typický byl nejen 
vzhled, ale také vy-
stupování a jedná-
ní. Styl byl inspiro-
vaný obleky Zoot, 
tudíž oversize ob-
leky z prvotřídních 
materiálů ozdobe-
nými řetězy. Někde 
také bylo součástí 
stylu tetování. Ty-
pický byl kříž mezi 
palcem a ukazová-
kem ruky a velmi 
typickým prvkem 
byl slang, který 
kombinoval špa-
nělské a anglické 
výrazy do specific-

ké formy jazyka. Barevně byli pachucos 
o něco odvážnější než zooties. Asi nej-
slavnějším představitelem pachucos je 
mexický komik a filmový herec Germán 
Valdés, známý jako Tin Tan. 
Ženy, tedy pachucas, vynikaly, vedle ši-
rokého Zooties oblečení, také vysokým 
výčesem,  často doplněným o příčesy 
a těžkým make-upem s výraznou čer-
venou rtěnkou. Oblékaly se častěji do 
černé a šedé, protože jejich výraznost 
určoval make-up. Některé ženy však 
nosily mužské oblečení, čímž ještě více 
zesilovaly i provokativní roli celé sub-
kultury, protože tím bořily v tu dobu 
ještě velmi pevně zakořeněné stereoty-
py pro to, kdo smí nosit kalhoty. 

Pachucos je velmi zajímavá subkultu-
ra, která má styl částečně inspirovaný 
oblečením zooties, o kterých jsme psali 
v minulých dílech.  Na rozdíl od zoo-
ties jsou ovšem pachucos subkulturou 
mexickou, vyznačující se zejména od-
mítáním asimilace do anglo-americké 
společnosti. Výrazný vliv byl patrný 
zejména v oblasti Los Angeles a na 

rozdíl od zooties měli pachucos velmi 
silně zastoupené i ženy, říkalo se jim 
pachucas. Pro mnoho pachucos byly 
velmi typické silné postoje vzdoru proti 
většinové bílé společnosti, jako členství 
v gangu, kouření či velmi rušný život. 
Tyto silné postoje byly také většinovou 
společností často odsuzovány. 
Vrcholné popularity se těšili ve 40. le-
tech 20. století, kde velmi ovlivňovali 
chicanos, což v tu dobu byl často nej-
prve výsměšný název pro Mexičany ži-
jící ve Spojených státech amerických 
a později další samostatné hnutí, kte-
ré působilo i dlouho po zaniknutí pa-
chucos, kteří se ztrácí na sklonku pa-
desátých a šedesátých let. Pachucos 

Pachucos

Foto: Petr Lukeš
Styl Pachuco je zrcadlovám obrazem stylu Zoot (psali jsme v minu-
lých číslech). Overzized oblečení z prvotřídních látek, demonstrující 
okázalou hojnost.
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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

Foto: Petr Lukeš
Makeup: Petr Lukeš
Ukázka, kreativního makeupu pro studenty 
na kurzu Vizážista

Foto: Petr Lukeš
Makeup: Petr Lukeš
Ukázka na kurzu mokré varianty kouřového 
líčení na kurzu Aqua Makeup Technique

Foto: Petr Lukeš
Makeup: Helena Kiekenap
Kurz Fotomakeup

Foto: Petr Lukeš
Makeup: Hynek Toman
Kurz Fotomakeup

Inspirace
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Kultovní kousky a ikonické styly
Barbour 
Barbour je klasická bavlněná vosko-
vaná bunda. Na první pohled vás ne-
uchvátí výrazností ani módními barva-
mi. Je prostě klasická. Barbour musíte 
nejprve poznat 
a najít všech-
ny skvělé de-
taily, než si 
ho zamilujete. 
Patří mezi jas-
né statutární 
kousky v šat-
níku. Kdo ví, 
Barbour ocení. 
Nese s sebou 
vysoký punc 
kvality a také 
prestiže. Nosí 
jej úspěšní 
i slavní, ale 
také ti, kteří 
chtějí mimo-
řádnou kvali-
tu a spoustu 
funkčních vy-
chytávek. Styl 
je nadčasový a 
naprosto kla-
sický. Barbour 
vznikl již v roce 
1894 a dnes se 
vyrábí již jeho 
pátá generace. Stal se naprosto kla-
sickým prvkem britského venkovského 
oblečení. Jeho prestiž ještě umocňuje 
fakt, že od roku 1974 je Barbour doda-
vatelem Prince Philipa, od roku 1982 
také královny Alžběty II. a od roku 

Cartier love bracelet
Jedná se o jeden z nejznámějších šperků 
světa od jedné ze tří nejvlivnějších kle-
notnických firem. V roce 1969 ho navr-
hl italský 
klenotník 
Aldo Ci-
pullo a byl 
to zároveň 
jeho prv-
ní návrh 
šperku pro 
C a r t i e r . 
P ů v o d -
ní verze 
náramku 
byly z po-
zlaceného 
s t ř í b r a . 
Poté se za-
čal vyrábět již jen jako zlatý nebo pla-
tinový. Postupem let se stal kultovním 
kouskem a asi vůbec nejúspěšnějším 
a nejznámějším kouskem od Cartie-
ra. Na původním designu náramku je 
dnes postaven design dalších produk-
tů, jako manžetových knoflíčků, prste-

1987 též Prince Charlese. Barbour je 
okamžitě rozpoznatelným symbolem 
blahobytu pro ty, kteří jsou svým sty-
lem trochu uvolněnější. Je typický pro 

muže i ženy střední třídy, kteří chtějí 
být viděni v prestižním a nadčasovém 
kusu, na který však dosáhnou. Ne 
všechny bundy, které Barbour vyrábí, 
jsou dnes z voskované bavlny. A pro-
to za zvláštní pozornost stojí zejména 

modely Barbour Beaufort, Barbour Be-
dale a Barbour Ashby, případně další 
klasické modely z voskované bavlny. 
Vytvářejí totiž specifický, matně lesk-

lý povrch, který se líbí mnoha lidem. 
Během let pak vzniká zvláštní patina, 
která Barbouru dodává charakter. Je 
to jeden z kousků, který, čím je starší, 
tím je cennější právě pro specifickou 
patinu, kterou získává pouze věkem. 

nů, náušnic nebo náhrdelníků. Nára-
mek byl také kritizován jako moderní 
pás cudnosti. Občas způsobí problém 

při letištní kontrole, protože jej není 
možné sundat z ruky bez použití spe-
ciálního nástroje, malého zlatého šrou-
bováčku. Ten ovšem mnoho cestujících 
na letiště nevozí a jejich průchod bez-
pečnostním rámem je pak značně kom-
plikovaný. Náramek je složený ze dvou 

dílů a ty jsou přišroubovány kolem 
zápěstí. Namísto některých šroubků 
si můžete zvolit variantu, která obsa-

huje drahé kameny, zejména diamanty. 
Design je revoluční nejen oválným tva-
rem, který dokonale sedí na zápěstí, ale 
současně je to šperk, který je určen k 
nonstop nošení k jakémukoliv outfitu i 
příležitosti.

Foto vlevo: cartier 
náramek na 
wikipedia.org

Foto vpravo: Gary 
Bernstein 
Fotografuje Love 
Bracelet pro 
Muzeum moderního 
umění v Nev Yourku

Foto nahoře: Darran Shen pro Unsplash

Foto vpravo: Ukázka patiny na klasické 
voskované bavlně Barbour
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Kurzy a semináře na 1. pololetí roku 2020

VIZÁŽISTA 1 - BASIC 
SKILLS
Pět dnů 40 hodin výuky

Kurz, kterým lze vstoupit do oboru osvoje-
ním si všech nezbytných základních technik 
od nezbytného vybavení správných technik 
denního a večerního líčení. Teorie líčení do 
umělého světla. Zvládnete přirozené natu-
rel makeupy, kouřové líčení a nejběžnější 
styly makeupu. Naučíte se rozpoznat typy 
pleti, správně odlíčit a posoudit vzhled pleti. 
Věnujeme se také korekčním technikám a 
modelacím obličeje. Na tomto kurzu získáte 
nezbytné profesionální návyky. 

Cena: 7 590,-Kč 

TALENTOVÉ ZKOUŠKY K 
MASTER CLASS 

Master kurzy budou velmi intenzivní a také 
pro vás budou velkou časovou investicí. Je 
pro vás i pro nás důležité, abychom věděli 
že skutečně máte předpoklady studium do-
končit, prokazujete talent a cit pro obor.  Z 
toho důvodu na této talentové zkoušce ab-
solvujete přátelský pohovor a drobný test, 
který prověří vaše výtvarné předpoklady.

Cena: 0,-Kč 

MASTER OF MAKEUP 
ARTIST
Šest měsíců

Master of Makeup Artist je kurz s nejin-
tenzivnějším výcvikem a nejobsáhlejším 
hodinovým obsahem v České republice za-
měřený na makeup. Během šesti měsíců se 
stanete vizážistou s pokročilými znalostmi 
svého oboru.

Cena: 45 000,-Kč 

MASTER OF STYLIST
Dvanáct měsíců

Master of Stylist je kurz s nejintenzivnějším 
výcvikem a nejobsáhlejším hodinovým obsa-
hem v České republice zaměřený na styling. 
Stanete se během roku stylista s pokročilý-
mi znalostmi svého oboru. Během roku se 
vám dostane mimořádné péče a vedle celé 
řady informací a vzdělání vás čeká velikán-
ské množství praktických cvičení v malé 
studentské skupině a také možnost ověřit si 
své znalosti v praxi. Povedeme vás k úspěš-
nému výsledku s individuální péčí.

Cena: 65 000,-Kč 

MASTER OF MAKEUP 
ARTIST, STYLIST, 
PHOTOGRAPHER
Roční intenzivní trénink
Kurz Master of Makeup Artist, Stylist and 
Photographer je naší novou vlajkovou lodí.  
Kurz, který svým rozsahem a intenzitou tré-
ninku nemá v Evropě konkurenci.  Naučím 
Vás vše, co jsem se v oboru za posledních 23 
let naučil já sám. Provedu Vás kompletním 
výcvikem makeupu, stylingu, módní a por-
trétní fotografií. 

Cena: 100 000,-Kč 

VIZÁŽISTA speciál
14 dní, 112 hodin výuky

Nejobsáhlejší kurz vizážistiky v ČR a jediný 
kurz s takto intenzivní výukou, který pořá-
dá AVS-ČR jen jednou za pololetí.
Kurz obsahuje kompletní rekvalifikaci v 
oboru Vizážista a je plně v souladu s kva-
lifikačním standardem určeným v Národní 
soustavě kvalifikací pro povolání Vizážistka 
(kód: 69-035-M). Vedle povinných předmětů 
však obsahuje ještě čtyři dny intenzivního 
tréninku nad rámec rekvalifikace. V ceně 
kurzovného jsou zahrnuty profesionální fo-
tografie v hodnotě 2000,- Kč a pro úspěšné 
absolventy navíc členství v AVS-ČR v pro-
gramu Gold na 6 měsíců za 1750,-

Cena: 19 841,- Kč

VIZÁŽISTA, Rekvalifikace 
10 dní, 80 hodin výuky

Rekvalifikační kurz Vizážista pro plné zvlád-
nutí oboru Vizážista. Tento kurz rozsahem 
odpovídá kurzu Vizážista 1 a Vizážista 2 a je 
plně v souladu s kvalifikačním standardem 
určeným v Národní soustavě kvalifikací pro 
povolání Vizážistka kód: 69-035-M. V přípa-
dě úspěšného absolvování kurzu získáváte 
osvědčení o absolvování, osvědčení o rekva-
lifikaci s akreditací Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy České republiky a 
osvědčení o profesní kvalifikaci ve smyslu 
zákona č. 179/2006 Sb. o uznávání výsled-
ků dalšího vzdělávání. Získané osvědčení je 
veřejnou listinou podobně jako výuční list 
v oboru.

Cena: 15 590,-Kč 

VIZÁŽISTA 2 - ADVANCED 
SKILLS
Čtyři dny (pět dnů v případě návaznosti 
na zkoušku odborné způsobilosti)

Zde se naučíte pokročilé techniky makeupu 
určené pro přehlídky, kameru a fantazijní 
líčení. Zahrnuje také lepení umělých řas, 
glamour styly a úpravu obočí. Součástí kur-
zu je rovněž výuka Fotomakeupu v rozsahu 
kurzu Fotomakeup I a fotografování na mo-
delkách.
V případě absolvování kurzů Vizážista 1 
a Vizážista 2 je možné zdarma absolvovat 
zkoušku odborné způsobilosti (v hodnotě 
3900,-)

Cena: 7 990,-Kč 

Fotomakeup a  
Makeup na kameru

Techniky líčení fotografie a praktický ná-
cvik. Naučíte se speciální postupy na foto-
grafii, líčení pro nejběžnější světelné situa-
ce v atelieru, osvojíte si praktické návyky. 
Odhalíte barevné zákonitosti, změnu líčení v 
závislosti na světle a materiálu. Vše si prak-
ticky vyzkoušíte na modelkách. Probereme 
korekce pro kameru, vhodnou volbou barev 
na obrazovku s přihlédnutím k možnému 
zkreslení použitou technikou. Materiály, lí-
čidla a styly vhodné pro líčení na kameru. 

Cena: 3 300,- Kč                            

Amatér trénuje, dokud se mu něco nepovede.  
Profesionál trénuje, dokud nenajde svůj styl, rukopis a 

jistotu dobrého výsledku.  
 

U nás se z nadšenců, ametérů a milovníků makeupu, 
stylu a fotografie , stávají profesionálové.



Ikonický retro makeup
20. století přineslo celou řadu ikonických 
stylů, obvykle spojených s výraznou osob-
ností, jakými byly například Greta Garbo 
nebo Marilyn Monroe či Audrey Hepburn. 
Ke každé době také samozřejmě patří něja-
ký charakteristický styl. Na tomto kurzu se 
podíváme na ikonické makeupy spojené s 
jednotlivými dekádami 20. století a také se 
je naučíme prakticky líčit. 

Cena: 3 250,- Kč                       
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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 estetic-
ký 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 ba-
rev. Co styl vypoví o svém nositeli, jak jej 
ovlivňuje atmosféra společnosti.

Cena: 2 140,- Kč                      

PIB  Personal Image 
Book, oděvní poradenství

Detailní rozbor tělesných proporcí. Přemě-
ření klienta. Následují pravidla správného 
odívání a aktuální módní trendy. Prohloubí-
te své znalosti optických korekcí a vytvoří-
me praktická řešení přímo v booku klienta. 
Zejména se naučíte vše klientovi rozkreslit, 
tedy vlastní PIB. Na kurzu se naučíte na-
kreslit stylistický návrh oděvů klientům, bez 
toho že by jste museli mít výtvarné předpo-
klady a znalosti jako například umět na-
kreslit postavu.
Cena: 2 280,- Kč                          

Barevná typologie  II.
Rozšíření poznatků barevné teorie o au-
torský systém dělení barev do 12 skupin, 
umožňující kombinace teplých a studených 
barev. Pracujeme variabilně s různým stup-
něm harmonie. Obohacuje a rozvíjí poznat-
ky barevné typologie. Usnadňuje klientům 
orientaci.
Cena: 2 100,- Kč                       

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

Image muže

Se stále rostoucím zájmem mužů o svůj 
image, jsme pro vás, profesionální porad-
ce a poradkyně připravili balík informací, 
které vám dají pevný základ profesionální-
ho vzhledu muže, probereme oděv a styly z 
různých stylů odívání. Doplňky, boty, nebo 
třeba oblečení na golf, podíváme se na vý-
voj pánského stylu a jeho současné varian-
ty. Naučíte se doporučit a vytvářet styliza-
ce image muže. Tento kurz je komplexním 
průvodcem šatníku muže má styl za všech 
okolností. Styl ladící s jeho životním stylem 
a potřebami.

Cena:  2 400,-Kč                        

Stylista

Intenzivní kurz pro stylisty, ve kterém si 
osvojíte principy a dovednosti práce v oboru.
Prvních pět dnů vás čeká intenzivní přípra-
va a osvojení znalostí a dovedností. Navazují 
tři dny domácí přípravy a prací. Poté ryze 
praktické další dva dny ve kterých uplatníte 
znalosti z první části a domácí přípravu při 
práci na modelkách a praktickém stylování. 

Kurz vás naučí zásady stylingu, stylistické 
postupy a triky. Naučíte se analyzovat sty-
ling. Recenzovat styling. Navrhovat kom-
pletní outfit.  
Cílem kurzu je provést vás od výzkumných 
metod módy k hlubším znalostem sytému 
fungování módy včetně její kulturní a histo-
rické, sociologické a technické komponenty. 
Budete schopnosti nejen interpretovat tren-
dy ale také vytvářet vlastní styl včetně jeho 
vhodné prezentace.
Naučíte se analyzovat a syntetizovat reali-
tu a vlastní představy do konzistentního 
obrazu s estetickou a výtvarnou hodnotou. 
Budete mít prostor pro osobní realizace pod 
odborným vedením. Zároveň si vyzkoušíte 
mnoho postupů v praxi a odnesete si výuko-
vé fotografie vlastní práce.
 
Cena: 14 300,- Kč                      

Image ženy
 
Kurz zaměřený na dámský šatník se zvlášt-
ním 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 vytváření skvělého 
šatníku

Cena:  2 430,-Kč                        

Marketing pro
vizážisty a stylisty
Budování kariéry vizážisty a stylisty. Jak 
uspět v módní branži po obchodní stránce. 
Jak stanovit cenu vlastní práce. Jak oslovit 
klienty. Které způsoby propagace fungují 
v našem oboru lépe a které vůbec. Jak se 
vypořádat s propagací v době sovciálních 
médií a mnoho dalšího.
 
Cena: 2 492,- Kč

Workshop Pětiminutový 
makeup
Je mnoho situací, kdy musíte zvládnout 
makeup doslova v řádu minut. 

Cena: 1 150,- Kč                          

Workshop Makeup zralé 
pleti
Jak nalíčit a umět kompenzovat všechny ty-
pické nedostatky zralé pleti. 

Cena: 1 050,- Kč                          

25 letZk

ušeností

1995-2020

Glamour and Stage 
makeup
Okouzlující, oslnivé dekorativní styly líčení. 
Naučíte se nalíčít oslnivé styly s podmani-
vým kouzlem luxusu a nábojem Glamour 
a noblesní dekorativností. Také se bude-
me zaobírat technikami líčení na jeviště a 
na módní přehlídky, tak abyste zvládli jak 
technickou stránku věci, tak samozřejmě 
velmi specifickou výtvarnou techniku.

Cena: 2 790,- Kč                          

Aqua Makeup Technique
Dvě speciální dovednosti, které bychom Vás 
chtěli naučit.
Zaprvé se efektům budeme věnovat po vizu-
ální stránce, tak, aby něco vypadalo mok-
ré nebo jakoby přes vodní hladinu. Druhý 
aspekt kurzu Vás naučí provádět líčení 
mokrou cestou. U problematické pleti, vrá-
sek, kruhů pod očima, nebo u extrémně su-
ché nebo mimořádně citlivé pleti dosáhnete 
neuvěřitelně přirozeného výsledku. 

Cena: 2 880,- Kč                       

Voděodolný  
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 sva-
tební den. Voděodolný, přirozený a vypada-
jící dobře mezi hosty, na fotografiích i na 
kameře. 

Cena: 2 995,- 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:

Kurzy módní fotografie:

Kurz focení - Basic
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: 1 999- Kč                       

Personal Stylist
Personal styling, neboli osobní styling je odvětvím stylingu, ve kterém pro klienta vytváříme 
návrh stylu ke každodennímu nošení. Pomůžeme mu vybudovat si perfektní šatník přesně 
odrážející jeho životní styl, potřeby, pohodlí i funkčnost. Ohlídáme klientovi kvalitu, perfekt-
ní soulad s postavou a hlavně s osobností.

Cena: 3 725- Kč                       

Některé z našich kurzů je nyní možné, vedle návštěvy v našich praž-
ských učebnách, absolvovat také online z domova formou online kon-
ference. Do učebny se připojíte pohodlně z domova, tak jednoduše, 

jak je to jen možné. Kliknutím na odkaz. Kurzy u kterých je to možné 
najdete označené ikonkou online na našem webu avs.cz

                    

Svatební styling
Vybrat šaty pro nevěstu je důležitá práce, je klíčové sladit je se stylem a atmosférou celé 
svatby a s duší nevěsty. Nejde však jen o nevěstu, mnohdy si výběr šatů bude chtít realizo-
vat sama, protože se na to od dětství těší. Jde mnohdy též o ženicha, svědky, a nejbližší pří-
buzné. Pokud má svatba z hlediska stylu dopadnout na výbornou, je potřeba sladit všechny, 
tak, aby se nevymykali etiketě a dobrému vkusu, aby žánrově zapadali do konceptu svatby 
a zároveň, aby vše skvěle sedělo. Snoubence a svědky může ohlídat přímo stylista. Pro pří-
buzné je dobré včas připravit manuál, který jim snadno představí rámec a očekávání dress 
codu, který budou mít na sobě  - i to se v kurzu naučíte.

Cena: 2 825- Kč                       

„Když jsem před 20 lety začal ke své kariéře vizážisty a 
stylisty fotografovat, bylo toto profesní spojení velmi vzácné. 
Doba však ukázala, že mnoho vizážistů a stylistů se snaží 

vlastními silami svou práci zachytit také na fotografii. 

Naučíme vás dobré ovládnutí fotoaparátu, 
přemýšlení a reailizaci dobrého světla a zejména 

fotografování makeupu a stylingu.“                                          

Petr Lukeš     

Kurz focení - Makeup a 
portrét
Zachycení tváře , jejího výrazu a také dob-
ré vysvícení a vystižení makeupu. Svícení 
makeupu a figury. Práce v přirozeném světle 
i ve studiovém světle. Správné nastavení fo-
toaparátu. Pravidla a způsoby svícení. Volba 
vhodného objektivu, expozice i kompozice 
fotografie. Práce s modelkou a hlavně prak-
tické cvičení všech vysvětlovaných technik.

Cena: 3 450,- Kč                       

více než
10 000
kurzistů

si vybralo nás

červenec - srpen

27.7.-9.8.     Vizážista speciál
27.7.-7.8.     Vizážista rekvalifikace
27.7.-31.7.   Vizážista I.
1.-2.8.       Aqua Makeup Technique
3.-6.(7.)8.     Vizážista II.
8.-9.8.       Ikonický retro makeup

září

5.-6.9.          Kurz focení - Basic
12.-13.9.      Barevná typologie I.
19.-20.9.      Image ženy
26.-27.9.      Styl

říjen

3.10.            Pětiminutový makeup
3.10.       Makeup zralé pleti
4.10.       Marketing pro vizážisty a  
           stylisty
9.-11.10.      Personal stylist
14.-25.10.    Vizážista Rekvalifikace  
14.-18.10.    Vizážista I. - 5 dní 40 h. 
21.-24.(25.)  Vizážista II.
21.-22.10.    Glamour and 
       Stage makeup
23.-24.10.    Fotomakeup a 
       makeup na kameru
25.10.       Zkoušky odborné 
         způsobilosti
31.10.-1.11. Voděodolný makeup pro 
       nevěstu

listopad

7.-8.11.       Image muže
14.-15.11.    Svatební styling
18.-27.11.    Stylista
28.-29.11.    Kurz focení - Makeup a 
       portrét

prosinec

5.-6.12.       PIB - Personal Image Book
12.-13.12.    Barevná typologie II.

Novinka

Novinka

UČEBNA ONLINE KOMBINOVANÁ



www.petrlukes.com/stetce


