
Úspěšní: Šárka Tesaříková 

Energická, veselá a až tvrdě upřímná – taková je rodilá Ostravačka 
Šárka Tesaříková, majitelka studií Hair Club. Studia poskytují 
špičkové služby v oblasti kadeřnictví a utváření image, přičemž 
klientelu tvoří zejména kreativní, inteligentní ženy. Patří mezi ně 
například i Jana Štefánková. Kořeny svého úspěchu Šárka 
Tesaříková spatřuje v několika základních přístupech ke své 
profesi… 

1. „Má práce je pro mě jednak velkým koníčkem. Miluji ji, a proto ji 
dokáži dělat na 100%. Ke každému klientovi dále přistupuji komplexně. 

Nechodí za mnou přeci jen hlavy,“ prozrazuje zpříma svou filozofii. „Přicházejí celí lidé a já 
je proto jako celek vnímám. Jednorázová služba jejich vlasům a obličeji nestačí. Poslouchám, 
co říkají, dívám se a hledám v jejich projevu to, co je pro každého typické. Snažím se 
klientovi porozumět, díky čemuž jsem nakonec schopna navrhnout takový účes, v němž bude 
vypadat i cítit se přirozeně krásně. Má práce je tedy vlastně jedno velké umění,“ dodává s 
úsměvem. 

2. a 3. Typickým prvkem všech studií Hair Club je tak propojení 
péče o image osobnosti s psychologií a aplikací módních trendů v 
oblasti kadeřnictví. Šárka Tesaříková v současnosti provozuje dvě 
studia – první se nachází v Brně, druhé v olomouckém “Ušáku“. 
Zdejší interiér patří bezesporu k nejhezčím ze všech kadeřnictví v 
Olomouci. 

4. Klientky Šárky Tesaříkové získávají kromě plně osobního přístupu také další významný 
benefit – možnost nosit střih podle skutečně nejaktuálnějších módních trendů. Paní Šárka totiž 
pravidelně navštěvuje nejvýznamnější světové akce v oblasti kadeřnictví. „Již loni jsem proto 
například stříhala to, co se v současné době nosí v Paříži na ulici. Zrovna minulý týden jsem 
se vrátila z pařížského festivalu Mondial Coiffure Beauté,“ vypráví podnikatelka. „Letos mě 
zde zaujal zejména fakt, že se móda plně odvrací od unisexstylu. Půjde o jakýsi návrat 
společnosti do 60. let,“ prozradila kadeřnice. 

5. Stoprocentní osobní přístup a důraz na kvalitu - taková je tedy 
filozofie studií Hair Club. „Naše služby proto nejsou pro každého. 
Inteligentní ženy, které potřebují poradit se svou vizáží, však u nás 
naleznou přesně to, co hledají,“ dodává usměvavá Šárka Tesaříková 
– jak jinak než v ladném pařížském stylu… 
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