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Mš Brno - Většina úspěšných lidí si je dnes 
již velmi dobře vědoma toho, jak zásadní 
úlohu hraje v našich životech způsob ja-
kým se prezentujeme navenek. Špatný 
image brání tomu, abychom ukázali své 
pravé kvality a schopnosti. 

Mnoho z nás si přeje, aby tomu tak nebylo, 
abychom byli posuzováni pouze podle toho, 
co umíme, co jsme dokázali. Ale bohužel náš 
styl, image, vypovídá mnoho o sebeúctě, re-
spektu k druhým, profesionalitě či kreativitě. 
Často nám chybí jen krůček k tomu, abychom 
se prezentovali tím nejvhodnějším způsobem. 
Někdy si víme rady více, jindy méně. V těchto 
situacích bychom se neměli bát obrátit na 

odborníka, který nám pomůže „doladit“ ima-
ge tak, abychom poznali své skryté možnosti 
a zároveň zůstali sami sebou. Ukázkou pří-
stupu k tvorbě stylu osobnosti je práce Šárky 
Tesaříkové, která je majitelkou prestižní ka-
deřnické značky Hair Club a v oboru vizáže, 
kadeřnictví a image pracuje téměř třicet let. 
Spolupracuje s řadou známých osobnos-
tí a celebrit z celé České republiky. Salony 
značky Hair Club fungující na bázi systému 
frančízy najdete v Brně a Olomouci, ale za-
nedlouho budete mít možnost navštívit je 
i v jiných městech České republiky. 

Zeptali jsme se proto Šárky Tesaříkové: 
TŽ: Jaký je podle Vás ideální image?
Š.T.: „Myslím, že něco jako univerzální, ideál-
ní image neexistuje. Pouze pro každého z nás 
individuálně. Ideální image je potom takový, 
který jednoznačně vypovídá o naší osobnos-
ti. Tajemství nespočívá v tom, že okolí bude 
oslněno vaším drahým oblekem či úžasnými 
hodinkami, ale v tom, že si lidé všimnou vás. 
Později si třeba stěží vzpomenou, co jste měli 
na sobě, ale budou vědět, že jste vypadali při-
tažlivě, profesionálně a úspěšně.“

TŽ: Když klient vyhledá odborníka na ima-
ge, co může očekávat?
Š.T.: „Může očekávat celý soubor služeb po-
čínaje vizáží, výběrem vhodného účesu, škály 
ideálních barev a jejich kombinací, materiá-
lů a konče výběrem vhodných střihů oděvů 
a doplňků - sestavením nového šatníku. Tím 
to však zdaleka nemusí skončit, našim klien-
tům pomáháme i s nákupem oděvů, doplňků 
či obuvi.“

TŽ: Mnoho z nás má obavy z kritiky, mož-
ná to je jedním z důvodů, proč někdo váhá 
s návštěvou odborníka…
Š.T.: „Ale my tu nejsme proto, abychom ně-
koho kritizovali, ale abychom mu pomohli. Já 
osobně se neuchyluji ke kritice někoho, koho 
ještě neznám, nevím, proč se oblékl tak, jak se 
oblékl. Takový přístup považuji za povrchní 
a necítím se být oprávněna ke kritice tohoto 
typu. Snažím se svým klientům pomáhat najít 
sama sebe a vytvořením vhodného stylu pod-
trhnout jejich osobnost.”
Jste kreativní kadeřníci? Nevyučili jste se ka-
deřníky, ale často Vám lidé tvrdí, že umíte pra-
covat s lidmi a jste umělecky nadaní? Pokud 
jsou vám názory Šárky Tesaříkové blízké 
a věříte, že takovým přístupem ke klientovi 
lze dosáhnout oboustranné harmonie, napište 
na adresu info@hairclub.cz Váš názor. Můžete 
se dohodnout na spolupráci.

Lyon Mode City

Vysoká úroveň
TŽ Praha – 485 vystavovatelů, z toho 350 za-
hraničních, se představí ve dnech 3.-5. září 
na veletrhu Lyon Mode City. Firmy zde před-
vedou 1 000 značek, z toho 530 v sekci prádla 
a 470 v plážové módě. Významnou součástí 
veletrhu je samostatná akce Interfiliere, která 
je přehlídkou látek pro výrobu prádla a plá-
žové módy. Zde se představí 392 vystavovate-
lů, z toho 319 přijede do Lyonu ze zahraničí. 
Očekává se opět vysoká návštěvnost; v loň-
ském roce zavítalo na veletrh Lyon Mode City 
na 20 tisíc odborníků, z toho více než polovina 
byla ze zahraničí. 

Zprávy

Image: 

Tajná zbraň každého z nás

Šárka Tesaříková

KREATIVNÍ IMAGE OSOBNOSTI

Profesionální týmy salonů Hair Club jsou připraveny poskytnout Vám kadeřnické služby včetně poradenství 
a služby v oblasti image osobnosti (vizáž, typologie, oblékání). Pomůžeme Vám zdokonalit vlastní styl 
a podtrhnout Vaši jedinečnost.
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STYL NEMŮŽE BÝT VÝCHODISKEM.
JE VÝSLEDKEM.

/ J. COCTEAU /
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