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ONA DNES krása

Proměněná 
nevěsta
Při česání a líčení nám 
pózovala Michaela 
Veselovská (32), 
která se vdá na konci 
července za svého 
dlouholetého přítele, 
s kterým má tříletého 
syna Robina. 

Krátké vlasy jsou 
v módě, propad-
ly jim například 
herečky Anne 

Hathaway s Charlize 
Theron a Českou Miss 
se poprvé v historii stala 
krátkovlasá brunetka. 
To je všechno hezké, ale 
zkuste krátkovlasou hol-
ku vdát. Svatební katalo-
gy jsou pod diktaturou 
dlouhovlasých modelek, 
takže najít v nich inspira-
ci pro účes, je nemožné. 
I některé kadeřnice nad 
pár centimetry vlasů bez-

radně krčí rameny. Ne-
věsta má vypadat přeci 
jako princezna, mít uče-
saný rafinovaný drdol, 
či mít obličej orámovaný 
záplavou vln... Koukněte 
se vpravo a vidíte, že je 
to lež. I s krátkými vlasy 
můžete být ta nejkrásněj-
ší nevěsta. 

S proměnou naší ne-
věsty Michaely nám 
pomohli ve Svatebním 
ateliéru Salonu Petry 
Měchurové. Když sem 
nastávající nevěsta za-
míří, postarají se tu neje-

Vdávejte se

na kluka
Vymyslet účes pro dlouhovlasou 

nevěstu není umění. Jaký svatební 
účes se ale hodí pro ženy s krátkými 
vlasy? Může být krásnou nevěstou 
jenom ta s načesanými loknami či 

drdolem? Pojďte s námi zbořit mýty. 
připravila: 

kristina komůrková

Natupírovat 
Mokré vlasy 
na vrcholu 
hlavy kadeřnice 
vyfoukala přes větší 
kulatý kartáč tak, 
aby stály do číra, 
které dotvarovala 
prsty a zafixovala 
pomocí laku. 

Smotaná strana 
Na levé straně hlavy 
smotala kadeřnice 
Olesya Movnar 
vlasy do pramenů, 
které přichytila 
pírky. „Vytvořím si 
tím pevný základ 
pro přichycení 
závoje,“ vysvětluje. 

Závoj 
Účes před 
nandáním závoje 
je potřeba ještě 
jednou zafixovat 
lakem a pak opatrně 
do smotaných vlasů 
zasunout hřebínek, 
na kterém je závoj 
přichycen.

Modelování 
Zkoušejte závoj 
různě muchlat 
a upravovat dokud 
nenajdete ten 
nejlepší tvar. Pak 
ho pírky přichyťte 
k vlasům a před něj 
zasuňte sponku 
s ozdobou. 

Modelování 
Závoj na hlavě 
po celý den by byl 
nepraktický. Až se 
budete po obřadu 
a focení, opatrně ho 
sundejte a zbytek 
oslav budete 
zářit s netradiční 
sponou.  

Punková varianta
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nom o její účes, ale i líčení, pomohou 
jí sehnat vytoužené šaty, doporučí 
svatební agentku, poradí, na co nesmí 
zapomenout. 

Začínáme líčením. Jaké chyby ne-
věsty dělají? „V touze být krásnější 
chodí do solária či na sluníčko, špat-
ně se opálí či spálí. Nebo se mažou 
samoopalovacími krémy a pleť pak 
mají dožluta,“ upozorňuje Hanka 
Seemannová, vizážistka Lancôme 
Beauty Institutu. „Přibližně pět dní 
před svatbou by už neměly podstupo-
vat žádné drastičtější úkony u kosme-
tičky a zaměřit by se měly na intenziv-
ní hydrataci pleti, aby byla napnutá.“ 
Líčení by mělo být výraznější, ale ne 
extravagantní. „Po celý den mějte 
u sebe veškeré líčení, protože kvůli 
horku a pláči budete muset make-up 
během dne opravovat,“ dává tip Han-
ka Seemanová.  

Z krátkých vlasů nevěsty byla nad-
šená Olesya Movnar, senior stylistka 
Salonu Petra Měchurová. „Krátké 
vlasy nejsou překážka, spousta lidí je 
považuje za klučičí, podle mě ale pod-
trhují ženskost, odhalí obličej, dlouhý 
krk a šíji,“ říká. „Při česání na svatbu 
si s nimi stačí pohrát, přidat výrazné 
doplňky, nebát se odvážnějšího úče-
su a mnohdy výsledek vypadá lépe 
než klasika.“ Se svou kadeřnicí by se 
nastávající nevěsta měla radit mini-
málně půl roku dopředu, aby na svat-
bu měla dobrý střih a sjednocenou 
barvu. Olesya Movnar nedoporučuje 
krátce před svatbou aplikovat inten-
zivní regenerace. „Vlasy jsou pak jem-
né a špatně se s nimi pracuje,“ vysvět-
luje. Pokud se vám vlasy nemastí, je 
lepší si je nemýt v den svatby, ale den 
předem, účes se bude lépe tvarovat. 
Jak probíhaly přípravy v salonu uvi-
díte na následujících fotografiích. 

Romantika

Dobrý střih 
„Když máte dobrý střih, stačí vlasy jen 
doupravit a přidat výraznou ozdobu, u té 
se můžete narozdíl od majitelek dlouhých 
vlasů i víc odvázat,“ říká kadeřnice Olesya 
Movnar. Michaela má, stejně jako řada jiných 
žen problém�, že jí vlasy na temeni rostou 
do různých stran a vzniká tam kolečko 
připomínající vír. „Je lepší v tomto místě 
nechávat vlasy delší, aby šlo toto místo 
začesat a držely,“ radí kadeřnice.

Hrajte si 
Vlasy si stylistka jen lehce 
natupírovala a pak si s nimi prsty 
hrála a tvarovala je. „Nedávám do 
vlasů příliš stylingových přípravků, 
stačí je fixovat lakem. Gel doporučuji 
majitelkách hodně tvrdých vlasů, 
které jsou nezvladatelné, dá jim silnou 
fixaci. Jinak bych spíš doporučila 
pasty a tvarovací gumy, které působí 
přirozeně a dají se přeformulovat.“

Ozdoba 
Využijte toho, že 
na vašich krátkých 
vlasech vyniknou 
výrazné čelenky 
s ozdobou. V nabídce 
je mívají například 
ve svatebních 
salonech, my využily 
ty z pražského 
Svatebního domu 
Nuance.

Chcete příčes? 
Na trochu delší krátké 
vlasy lze přidělat 
příčes. „V tomto 
případě by to nešlo 
kvůli pejzám vpředu, 
nevypadalo by to 
dobře. Ale když 
přijdete včas, jde 
střih upravit tak a 
objednáme vám vlasy 
ve vašem tónu.“

Šaty a svatební 
doplňky jsou ze 

Svatebního domu 
Nuance 
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Přidejte make-up 
Vizážistka nejprve na pleť nanesla 
hydratační sérum a krém, aby byla 
vypnutá. „Nebojte se nanést víc 
make-upu, než jste normálně zvyklé 
a důkladně ho do pleti prsty vmasírujte, 
aby splynul. Nezapomínejte na krk 
a dekolt,“ radí Hanka Seemannová. 
T-zónu (prostředek čela, nos a špičku 
brady) prosvětlila, rozjasňovač nad 
lícní kosti, spánky, obtáhla jím horní ret, 
aby se opticky zvětšil. 

Závan antiky ŽIvé květy Nevěsta rockerka

Světlé stíny 
Korektor naneste i na horní víčko – 
sjednotíte tak barvu a stíny na něm 
budou lépe držet. „Na svatební líčení 
doporučuji světlé stíny. Na celé víčko 
vklepetejte štětečkem světlý třpytivý 
stín, champagne odstín dáme do 
vnější části víčka. Stíny vrstvěte, 
vyhrajte si s nimi. Doprostřed 
víčka dejte hodně třpytivý světlý 
stín, otevře to pohled,“ říká Hanka 
Seemannová.  

Rozmazané linky 
Na dolní víčko 
vizážistka nanesla 
hnědou linku 
a na horní černou. 
Prstem jí rozmazejte 
doztracena. 
Následně zopakujte 
celý proces nanášení 
stínů, aby nalíčení 
bylo perfektní. 

Tvářenka
„Nejdřív naneste 
bronzer pod lícní 
kosti, obličej se 
tak vytvaruje. Pak 
se před zrcadlem 
usmějte a doprostřed 
vystouplých tváří 
naneste tvářenku,“ 
radí vizážistka 
Lancome Beuty 
Institutu. 

Lak či rtěnka 
I rtům by nevěsty 
měly věnovat 
zvýšenou pozornost, 
dopředu o ně 
pečovat, aby nebyly 
rozpraskané. 
K romantickému 
vzhledu se hodí lesk, 
k odvážnějšímu 
účesu výrazná 
rtěnka.  

Líčení

Tipy pro dlouhé vlasy

Líčení pro nevěsty by mělo být výraznější, ale stále jemné a decentní. Vsaďte na světlé 
stíny s třpytkami, neobejdete se bez kvalitního dlouhotrvajícího make-upu, tvářenky a 
kouzlení s rozjasňovačem.

aby to majitelkám bohaté hřívy nebylo líto, přinášíme tři trendy účesy, které pro nevěsty pro letošní rok navrhla 
přední česká kadeřnice Petra Měchurová. Dominuje jim objem a propracované struktury.


