


Dvě vítězné trofeje Austrian 
Hairdressing Awards 2017, 
nebo chcete-li „kadeřnické 
Oscary“, si do České republiky 
přivezla stylistka ŠTĚPÁNKA 
HUDCOVÁ ze Salonu Šuta. 
Vyhrála kvalitně obsazenou 
kategorii Damen Nord-Ost 
(dámský komerční účes v 
regionu Nord-Ost, který kromě 
jiného zahrnuje i rakouskou 
metropoli) a kategorii Press 
(cenu za tuto kategorii udělují 
novináři). Slavnostní galavečer 

se konal 23. dubna ve Vídni.

Štěpánka Hudcová tímto zcela 
jedinečným úspěchem završila 
úspěšné „tažení“ Salonu Šuta prestižní 
rakouskou kadeřnickou soutěží. 
Možnost soutěžit v Rakousku získal 
Salon Šuta díky svému rakouskému 
salonu ve Wildendürbachu (kromě 
něj provozuje majitel Miroslav Šuta 
ještě salony v Hevlíně / Laa an der 
Thaya a v Břeclavi - formou frenčízi). 
Obdoba této mezinárodní kadeřnické 
soutěže se koná také v České 
republice a salon Šuta v ní dlouhodobě 
zaznamenává pozoruhodné 
úspěchy. Právě Štěpánka Hudcová 
vloni zvítězila v Czech and Slovak 
Hairdressing Awards – kategorie 
Dámský komerční účes Morava. 
Majitel úspěšných salonů Miroslav 
Šuta se netajil tím, že získání čtyř 
nominací v  rakouských Awards bylo 
naplněnou výzvou pro celý salon, 
a cílem, se kterým by byli všichni 
spokojení. Slavnostní galavečer do 
Vídně (23.4.) si úspěšný tým jel hlavně 
užít – to, že si z Vídně odvezli navíc dvě 
trofeje, bylo obrovským překvapením 
a pomyslnou třešničkou na dortu.
Ovšem třešničkou, která v  tak silné 
konkurenci chutná opravdu sladce. 
„Jsme asi první salon na světě, kterému 

se povedlo vyhrát v této soutěži ve dvou 
zemích,“ připomíná Miroslav Šuta. On 
i jeho zaměstnanci vidí tento úspěch 
jako týmovou záležitost. „Můj tým 
je pro mě jako druhá rodina a pokud 
panuje v týmu dobra nálada, tak se 
to odráží i na kvalitě práce a taky na 
celkové kvalitě týmu,“  dodává autorka 
oceněných kolekcí Štěpánka Hudcová.

Štěpánka Hudcová

Zvítězila ženskost,
jemnost, smyslnost
Vloni na jaře jste získala za svou 
práci velmi důležité ocenění - 
trofej za nejlepší dámský komerční 
účes v regionu Morava v soutěži 
Czech and Slovak Hairdressing 
Awards 2015.Letos jste si přivezla 
z  Rakouska hned dvě další 
trofeje…Změnilo ocenění něco ve 
vašem životě nebo ve vaší práci?
Určitě, už jen dostat se do 
takové soutěže je pro mě úžasný 
pocit. Mé velké díky patří 
p. Šutovi, který nám to umožnil 
a zařídil všechno okolo. Mám teď 
ještě daleko větší radost ze své 
práce, z  toho, že byla oceněná. ..
Co Vás při tvorbě vítězných 
kolekcí inspirovalo?
Současné trendy. Nechala jsem 
se inspirovat novinky stylistů 
a kadeřníků z  celého světa.

Co nám můžete říci o technickém 
provedení své kolekce?
K vytvoření kolekce jsem použila 
hřeben, nůžky a svou fantazii.
Popište krátce svou kolekci – 
maximálně pěti slovy.
Ženskost, jemnost, smyslnost.
Proč si myslíte, že zvítězila právě 
Vaše kolekce?
Jsem si jistá precizní prací.
Co se Vám nejvíce líbí na 
Hairdressing Awards?
Líbí se mi práce ostatních kadeřníků a 
atmosféra soutěže.
Jak zní Vaše životní motto?
Korunou krásy každé ženy jsou vlasy.

Martina Slonková a Štěpánka Hudcová 
byly nominovány v kategorii Dámský 
komerční účes NORD – OST (což je 
– pro zajímavost – region, kam spadá 
např. Vídeň a ve kterém soutěží vůbec 
nejvíce salonů), další dvě nominace 
pak kadeřnice získaly v kategorii, kde 
vítěze určují novináři – Press Award.
Kolekce Štěpánky Hudcové pak obě 
nominace proměnily ve vítězství. 
Vítězové jednotlivých kategorií byli dne 
23.04. vyhlášeni na galavečeru ve Vídni.
Kromě obou vlasových stylistek se 
na přípravě kolekce podíleli Nikol 
Šrajerová (Foto), Boris Hanečka  
(Styling), Filip Novák (Make Up).

Připravila: Martina Vlková
Foto: archiv Salonu Šuta

Česká kadeřnice

dobyla Vídeň
Štěpánka Hudcová
s Alexanderem
Lepschim, vítězem
rakouského
Kadeřníka roku 2015

Foto:
Katharina
Schiffl

„Se Salonem Šuta mě pojí přátelství, pohoda,

zájem o vzdělávání a společná vášeň pro vlasy,“

říká přední český kadeřník Michal Zapoměl.

Michal Zapoměl – český kadeřník, 
který sám sebe nazývá „bojovníkem 
za vlasy krásnější“. Tomuto 
„boji“ zasvětil už téměř dvě 
desítky let.  Získal řadu ocenění 
včetně toho nejvyššího, stal se 
Kadeřníkem roku, držitelem tzv. 
kadeřnického „Oscara“. Provozuje 
kadeřnické salony v Plzni a v 
Praze, věnuje se kadeřnickému 
poradenství a vzdělávání.
Tento rozhovor vzniká pro Noviny 
Salonu Šuta. Možná bys, Michale, 
mohl nejdříve vysvětlit, co má 
vlastně známý český kadeřník 
z Plzně společného se salonem 

v jihomoravském Mikulově? 
V první řadě je to obrovské 
ocenění pro salon samotný. Touha 
posouvat se dál a realizovat své 
sny do podoby kadeřnických 
kolekcí je na této soutěži vlastně 
to nejlákavější. Czech&Slovak 
Hairdressing Awards je unikátní 
soutěž, která zcela anonymně 
a nezaujatě hodnotí práci nás 
kadeřníků objektivním způsobem. 
Udržet se na jejím vrcholu znamená 
pro mne i pro můj tým velkou 
odměnu za píli a láskyplný přístup 
k naší práci. Každému kolegovi 
v Čechách a na Slovensku bych přál 

zažít ten pocit držet ,,Oscara“  v ruce. 
Michal Zapoměl – český kadeřník, 
který sám sebe nazývá „bojovníkem 
za vlasy krásnější“. Tomuto „boji“ 
zasvětil už téměř dvě desítky let.  
Získal řadu ocenění včetně toho 
nejvyššího, stal se Kadeřníkem roku, 
držitelem tzv. kadeřnického „Oscara“. 
Provozuje kadeřnické salony v Plzni 
a v Praze, věnuje se kadeřnickému 
poradenství a vzdělávání.
Tento rozhovor vzniká pro Noviny 
Salonu Šuta. Možná bys, Michale, mohl 
nejdříve vysvětlit, co má vlastně známý 
český kadeřník z Plzně společného se 
salonem v jihomoravském Mikulově?

Michal Zapoměl
kadeřník jest moderním umělcem
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“Krása je pomíjivá, 
ale ta od nás je jiná...”

to je salon ŠUTA…

www.salonsuta.com

Spojuje nás přátelství, po hoda, zájem o 
vzdělávání a společná vášeň pro vla sy.

Štěpánka Hudcová, ka deřnice Salonu 
Šuta, je držitelkou tro feje za nejlepší 
dámský komerční účes v regionu 
Morava v roce 2016. – Můžeš jako 
kadeřník, který se této soutěže léta 
účastnila získal v ní řadu úspěchů, 
vysvětlit laikům, co vlast ně takové 
ocenění pro ka deřníka znamená?
V první řadě je to ob rovské ocenění 
pro salon samotný. Touha posouvat 
se dál a realizovat své sny do podoby 
kadeřnických kolekcí je na této soutěži 
vlastně to nejlákavější. Czech&Slovak 
Hairdres sing Awards je unikátní soutěž, 
která zcela ano nymně a nezaujatě hod
notí práci nás kadeřníků objektivním 
způsobem. Udržet se na jejím vrcho lu 
znamená pro mne i pro můj tým velkou 
odměnu za píli a láskyplný přístup k 
naší práci. Každému kolegovi v Čechách 
a na Slovensku bych přál zažít ten pocit 
držet ,,Oscara“ v ruce.

Přinese fakt, že je ka deřník majitelem 
takové to ceny, nějaký benefiti 
zákazníkům salonu?
Především si myslím, že majitelem 
této ceny je vždy celý salon. Kolegi alita 
a přátelský přístup v práci je pro mě 
nadevše. Zákazníci s námi tento úspěch 
prožívají a předpo kládám, že to samé 
proží vají i v Salonu Šuta. 

Jak vlastně – zcela obecně - zákazník 
pozná dobrého kadeřníka? Ne každý 
má nad sebou poličku s trofe jemi…
Myslím, že by měl dát na instinkt a na 
osobní zkuše nost už od samého počá
tečního přístupu. Určitě poznáte, zda 
Vám ka deřník sedí nejen jako pro
fesionál, ale i jako člověk. Jak jsem již 
psal, pro mne osobně jsou nejdůležitě
jší vztahy. Trofeje samot né jsou jen 
třešničkou na pomyslném dortu.

Salon Šuta se nachází v za jímavém 
jihomoravském regionu, který je v pos-
ledních letech turisticky neuvěřitelně 
oblíbenýa aktivní. Na vzestupu je 
regionální vinařství, gast ronomie. Jaký 
vztah máš k Pálavě a jižní Moravě ty? 
Morava je pro mne syn onymem 
pohody, lásky, dobrých vztahů, pohos
tinnosti, fantastické gast ronomie a 
vína, které pro mě předčilo svou chutí i 

ty nejznámější značky. Vždy, když mám 
volný čas, který chci strávit ať už sám 
nebo se svými přáteli, patří Morava k 
mým jasným favoritům. Navíc mám 
velmi rád kolegiální a přá telský přístup, 
který jsemv salonech Šuta nalezl již 
před lety a jsem moc rád, když spolu 

můžeme prožít krásný čas. 

Fotky: 
archiv Michala Zapoměla

www.salonsuta.com Michal Zapomělstrana 4



Boutique Hotel Tanzberg nabízí 
celoroční ubytování v 17 pokojích 
rodinného typu s celkem 41 
lůžky. Jeho poloha v historické 
židovské čtvrti, pět minut chůze 
odcentra Mikulova, přímo vybízí k 
romantickému pobytu a výletům na 
Pálavu.

Zařízení pokojů kombinuje vkusný 
luxus, komfort a pohodlí. Pokoje 
mají vlastní sprchový kout a toaletu, 
jsou vybaveny rychlovarným setem 

a LCD televizorem. V hotelu je k 
dispozici WIFI. Děti jsou zde vítány. 
V prostorách hotelu najdete dětský 
koutek, přebalovací pult i dětské 
postýlky, u hotelu venkovní hřiště. 

Na své si kromě rodin či párů přijdou 
i skupiny a firmy s jejich zákazníky. 
Boutique Hotel Tanzberg nabízí 
zázemí pro pořádání svateb, 
rodinných oslav, firemních školení 
nebo teambuildingových aktivit.
Všem věkovým kategoriím máme co 

nabídnout a rádi sestavíme pobytový 
program dle Vašeho přání.

Boutique Hotel

Tanzberg

Hotel na nejlepší adrese v Mikulově. Nabízí ubytování rodinného typu v 17 stylově zařízených pokojích 
pár kroků od samotného centra Mikulova. Kromě vynikající kuchyně mediálně známého kuchaře 
v Restaurantu Marcela Ihnačáka, nabízí hotel také posezení ve stylové Pivnici Golem či v krásných 

prostorách vinného sklepa. Hostům je pak k dispozici kromě salonku také vlastní uzavřené parkoviště. 

„Módu mám rád. Potrpím si na dobrého kadeřníka,“
říká šéfkuchař Marcel Ihnačák

Kdysi začínal kariéru vrcholového 
hokejisty. Pak ho zastavilo zranění 
a on začal vařit. Stal se špič kovým 
šéfkuchařem.Ob jel kus světa a 
nakonec si pro život a podnikání 
vyb ral jižní Moravu. Provozu je svou 
restauraci v BOU TIQUE HOTEL 
TANZBE RG v Mikulově, stíhá ale i řadu 
dalších projektů. A také svou rodinu a 
děti. V neposlední řadě si pot rpí na 
módu a je věrným zákazníkem Salonu 
Šuta. 

V mnoha starších rozho vorech jsem 
viděla palco vé titulky typu: Mikulov 
byl pro Marcela Ihnačá ka láska na 
první pohled. Nyní už máte od doby, 
kdy jste se na jižní Mora vě usadil, 
určitý časový odstup. Bude to láska 
na celý život? Jste stále spo kojený, 
opravdu jste zde „zakořenil“? 
Jižní Morava nezklamala. Moje 
očekávání ani s časo vým odstupem 
nenabrala jiný směr, momentálně se 
tu cítím ještě lépe. Poz nal jsem blíže 
místní lidi, krajinu a samozřejmě i 
možnosti, které Mikulov a okolí nabízí. 

Jak se daří Vaší restauraci? S čím jste 
spokojený, co Vás naopak trápí? 
V tomto byznysu nejde být jen 
tak spokojený. Re staurace je jako 
živý orga nismus, který stále něco 
potřebuje. V našem hotelu děláme 
zajímavé aktivity jako degustace, 
koncerty, vernisáže. Jsem spokojený, 
že je na čem pracovat. 
Sleduji celkem pravidelně recenze na 

Vaši restaura ci na sociálních sítích, 
od food blogerů a mnohdy si říkám, 
že slavné jmé no Vám asi nejen otvírá 
dveře, ale také komplikuje život. 
Lidé očekávají něco jedinečného, 
výjimečného a dokonalého … Třeba 
včetně vždy bezchybného personálu 
a podobně. Jak se s tím vyrovnává te? 
Máte vůbec sílu tyhle recenze číst? 
Recenze jsou pro nás důležité a 
výhodné. Sle dujeme a čteme si je před 

celým týmem. Důsledky vyvozujme 
podle velikos ti problému. Pracujeme 
s mladými lidmi, které se snažíme 
motivovat a ukáz at jim, že vždy je 
možnost posunout se. A to je filozo fie 
našeho hotelu. 

Kromě restaurace zaz namenávám 
řadu Vašich dalších aktivit a projektů 
v oblasti gastronomie.
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Jak to stíháte? A zůstává při tom 
všem i čas na soukromí, na nějaké 
koníčky, na rodinu?
Hlídám si čas a dělím si ho tak, abych 
nikdy ničeho nelitoval. Stíhám mnoho 
věcí, asi jsem v nejlepších letech. (Směje 
se).

Vaříte doma Vy nebo manželka? Máte 
s manželkou v kuchyni stejný vkus a 
stejný styl?
Doma vaříme oba. Já vařím častěji 
a radši, a moje žena Silvia méně. Při 
zařizování kuchyně máme vkus sice 
stejný, ale na talíři je to horší, tam se 
až ta neshodujeme. Silvia nejí třeba 
červené maso, houby, mušle… a já 
sním všechno, co je čerstvé a dobře 
připravené.  

V jednom rozhovoru s Vámi jsem četla, 
že jste rád vařil už odmalička. Co Vaše 
děti? Zdědily něco z gastronomických 
genů? 
Nechávám je sedět na lince, když 
vařím, a baví je to. Samozřejmě začali 
i pomáhat. Je to krásné vidět, že naše 
děti mají dobrý vztah ke kuchyni už od 
malička. 

Kdysi jste hrál hokej, a prý – než Vás 
zbrzdilo zranění – i dost dobře. Má 
vyhlášený šéfkuchař v nejlepších 
letech čas na sport? Zahrajete si někdy 
třeba hokej, sledujete ho pasivně, 
nebo je to pro Vás už mrtvé téma 
z minulosti?
Sport miluju. Vždycky, když mám 
čas, tak bez váhání vyrazím, ať už 
na basketbal, hokej, tenis nebo na 
lyžovačku. Kdo chce, čas si najde. 

Sám jste se stal tím, komu se říká 
„celebrita“. Objevují se ve Vaší 
restauraci slavní lidé, kteří chtějí 
ochutnat, jak vaří Marcel Ihnačák? 
Kdo byl dosud tou největší osobností, 
které jste mohl uvařit? A co?

K nám do hotelu chodí různé osobnosti 
z Česka a Slovenska. Herci, hudebníci, 
politici, asi by se zlobili, kdybych na 
někoho zapomněl, proto to raději 
nedělám, nikoho nejmenuju. Je pro mě 
čest vařit každému... 
Když jsme u těch celebrit. Zdá se mi, 
že Mikulov celebrity velmi přitahuje. 
A také že se v Mikulově neustále 
něco děje. Je až neuvěřitelné, jaký 
mátakové v zásadě malé město 
potenciál. Čím to je? 
Je to hlavně kvůli nádherné krajině, 

ale také díky skvělému vínu, které se 
tu pěstuje a vyrábí.
Tenhle rozhovor vzniká pro noviny 
Salonu Šuta. Jaký máte vztah k módě? 
Jste pravidelným návštěvníkem 
salonu Šuta?

Módu mám velmi rád už od malička. 
Přiznám se, že v mládí, ještě za 
komunismu, jsem se v tom až tak 
nevyznal. Nyní je to mnohem lepší.  
Od té doby, co jsme s Mirom Šutou 
společníci, jsem do jiného salonu 
ani nešel. Potrpím si na dobrého 
kadeřníka.

BOUTIQUE APARTMAN MIKULOV 
je jedinečná ubytovací kapacita 
v his torické renesanční budo vě v 
malebném jihomo ravském městě 
Mikulov. Ubytování se nachází pří mo 
vedle mikulovského zámku, nedaleko 
historic ké židovské čtvrti. Zdejší genius 
loci je neopakova telný a autentický. 
Kapacita apartmánu je 7 až 9 osob 
(2 osoby na přistýl ce). Apartmán má 
celkem tři komfortní pokoje, každý 
pokoj má své vlastní sociál ní zázemí. V 
celém objek tu je volně přístupná WiFi. 
Budova prošla kompletní rekonstrukcí 
(2016), veš keré vybavení a zařízení 
je nové, moderní a pohodlné. Jedná 

se o úchvatné spo jení luxusního 
moderního ubytování a historické at-
mosféry, kterou dokreslují klenuté 
stropy, odhalené dřevěné rámy a 
velkorysá střešní terasa, ze které si lze 
vychutnat fantastický výhled na zámek. 
Ubytování je vhodné pro slavností 
příležitosti, jako jsou například svatby 
(v apartmánu se mohou ubytovat např. 
novoman želé a svědci), ale i pro dal ší 
rodinné oslavy. Pobyt zde ocení i rodiny 
s dětmi, neboť v apartmánech jsou tři 
dětské koutky. Ubyto vání je vhodné 
pro společ né přátelské pobyty nebo 
pro zasedání vedení firem a podobně. 
Apartmánové ubytování poskytne 

žádanou anony mitu a naprosté 
soukromí v kombinaci s veškerým ho-
telovým komfortem. Hote lové služby - 
jako například snídaně - pro vás připraví 
BOUTIQUE HOTEL TANZ BERG, 
který je vzdálen pou hých 200 metrů. 
Mikulov a Pálava nabízí širo kou 
nabídku historických, kulturních i 
přírodních za jímavostí. Lednicko – 
Val tický areál zapsaný na se znam 
chráněných památek UNESCO, je 
vzdálený jen asi 15 minut cesty autem. 

Hotel Tanzberg, s.r.o., Husova 8, 692 01 Mikulov
Tel.: 519 510 692, E-mail: hotel@hotel-tanzberg.cz

www.hotel-tanzberg.cz

BOUTIQUE APARTMAN
MIKULOV

Husova 73, 692 01 Mikulov
Tel.: +420 724 729 707

www.boutiqueapartmanmikulov.cz

bISTRO
MI DELI

Snídaně již od 7.30 h

SANDWICHES
BAGUETTES

BURGERS
SALADS
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Jsme tu pro vás...
...Tým salonu ŠUTA

Jarmila
v týmu 2 roky

Michaela
v týmu 1 rok

Monika
v týmu 1 rok

Dagmara
v týmu 9 let

Zuzana
v týmu 7 let

Lucie
v týmu 4 roky

Kristýna
v týmu 1 rok

Angelika
v týmu 2 roky

Marek
v týmu 10 let

Zuzana
v týmu 7 let

Šťepánka
v týmu 7 let

Martina
v týmu 8 let

Simona
v týmu 1 rok

Alena
v týmu 8 let

Veronika
v týmu 4 roky

Andrea
v týmu 7 let

Zdeněk
v týmu 12 let

Dominika
v týmu 3 roky

Marcela
v týmu 4 roky

Zuzana
v týmu 1 rok

Edita
v týmu 7 let

Alena
v týmu 3 roky

Dagmara
v týmu 13 let

Simona
v týmu 1 rok

Marika
v týmu 3 roky

Členové
ART týmu
Salon ŠUTA

Jana
v týmu 1 rok

Naši nejmenší

HAIRDRESSING
AWARDS
CZECH & SLOVAK & AUSTRIAN

Právem patří dlouhodobě kolektiv salonu ŠUTA 
k pěti nejlepším kadeřnickým týmům 

v České republice, na Slovensku a v Rakousku.

Krása je pomíjivá, ale ta od nás je jiná…

www.salonsuta.com Jsme tu pro Vás...strana 10 www.salonsuta.comNaši nejmenší strana 11
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Vítejte v Salonu ŠUTA
Naší filozofií je naše klienty nejen uspokojit (takovou službu poskytuje mnoho firem), ale našimi 

službami je nadchnout.Slogan „Krása je pomíjivá, ale ta od nás je jiná“ platí stále.

Salon Hevlín – Laa
 

Byli jsme si vědomi, že máme 
jedinečnou možnost z těchto prostorů 
(900 m2 ) vytvořit centrum, kterých 
v ČR mnoho není. V našich hlavách se 
rozjela fantazie a jeden nápad stíhal 
druhý. Nakonec jsme interiér pojali 
tak, aby k nám spolu mohli přijít celé 
rodiny. Zástupci všech generací. 
Dbali jsme na to, aby každý zástupce 
generace měl svůj kout k odpočinku 
a nalezl zde službu jeho představ.

Povystoupání schodištěm nebo 
výtahem se před vámi otevře 
náměstíčko, kde je uprostřed 
fontána a za ní dominantní recepce. 
Zde se Vás okamžitě ujmou naše 
(také německy mluvící) recepční a 
nasměřují Vás tam, kam potřebujete. 
Pokud budete muset chvíli počkat 
nabídnou Vám drobné občerstvení.

Malé dárečky můžete koupit ve 
stánku, který ke koloritu náměstí 
prostě patří! Pro nejmenší tu 
je dětský koutek s TV, kde běží 

oblíbené pohádky. Děti si mohou 
hrát s hračkami nebo třeba malovat.

Pro zákazníky je zde k dispozici 
bezdrátové připojení k internetu (Wi-
Fi).Nezapomnělo se na parkoviště 
pro dětské kočárky a zamykatelné 
skříňky pro potřeby maminek s 
kojenci. Vyhledávanou službou je 
optika – Optometrie, zubní ordinace
a lékárna.

Dobým relaxem pro vás a vaše 
přátele je FISH-SPA – rybí pedikúra. 
Koutek zde najdou jak kuřáci, 
tak nekuřáci. Ve čtvrti Welness 
se nachází kadeřnictví, pedikúra, 
manikúra, kosmetika a přístrojové 

centrum pro formování postavy.
Na druhé straně pak najdete masáže a 
solárium. Komplexnost služeb doplňuje 
také tetovací studio. Jak vyplývá z naší 
filozofie, náš profesionální tým se 
ve všech kategoriích služeb postará
o to, aby jste nebyli pouze 
spokojení ale, aby jste byli nadšení!

SALON HEVLÍN – LAA
Hevlín 473
671 69  Hevlín

Tel.: (A1) 0664 949 5179
Tel.: (A1) 0664 590 1998
Tel.: (CZ) +420 530 504 159

Pondělí až neděle: 8–20 hodin

Salon Břeclav 
hypermarket Albert 

V břeclavském salonu nabízíme 
zákazníkům kadeřnické služby.

Interiér: Prostor tohoto salonu je 
provytváření kreativního interiéru 
velmi těžký. Jedná se o nečlenitou 
dlouhou a úzkou místnost. Bylonutné 
vymyslet jak rozdělit provozní místnosti 
s místnostmi pro hygienu, úklid a 
zázemí pro personál. Vše se podařilo 
zvládnout a vzniklo pěkné pracoviště 
uprostřed nákupního střediska. 

Jsme rádi, že se můžeme pochlubit 
tím, že i v tomto prostředí nemusí 
vzniknout fádní, spotřební místo 
s lacinými službami! Interier Salonu 
Šuta Břeclav prošel v září tohoto roku 
výraznou obměnou. Jak se Vám líbí?

Služby: Kadeřnictví, kde se mimo 
všechny odborné služby také prodlužují 
vlasy.

SALON BŘECLAV Albert – hypermarket
Hraniční 1251
691 41 Břeclav
Tel.: (CZ) +420 721 207 077,  519 325 111
Pondělí až neděle: 8–20 hodin

SKVĚLÝ
TIP NA DÁREK

Darujte svým 
nejbližším krásu 
a péči v salonech 

ŠUTA.

DÁRKOVÉ
BALÍČKY
Ten nejlepší 
dárek nejen na 
Vánoce,
ale i po celý rok
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Sledujte nás
na sociálních

sítích

#salonsutaSalon ŠUTA



Photon Therma Wave
Zeštíhlující a omlazující procedura nového tisíciletí!

Spalujte tuky, zpevněte pokožku 
a zároveň viditelně omládněte. 
Perfektní postava a pokožka hraje 
důležitou roli v celkové kráse člověka. 
Hladká pokožka a štíhlé tělo je zkrátka 
ten nejlepší módní doplněk. 

Jasně prokazatelné výsledky po 4 
ošetřeních: 

V tomto „slimming tunelu“ souběžně 
působí revoluční technologie 
barevného světla, která v součinnosti 
s infra-laserem přináší úchvatné 
výsledky na poli neinvazivních 
liposukcí a omlazení pokožky. 
Magnetická terapie je dokonalou 
součástí tohoto revolučního 
patentovaného zařízení, přičemž 
terapie je zaměřena nejen na tukové 
buňky, ale také na ochranu pokožky, 
zlepšení krevního oběhu a nervového 

systému.
Běžná metoda péče o pokožku má 
pouze efekt na kutikulu a vnější povrch 
pokožky, ale neproniká hlouběji, čímž 
je její efektivita omezena. Oproti 
tomu barevné záření pronikne 
kutikulou do vnitřní pokožky, což 
zapříčiní fotochemickou reakci ve 
tkáni. Tímto se zvýší poměr kolagenu 
proteinů, a stimuluje se regenerace 
buněk. Toto vrací pokožce mladistvý 
vzhled, neboť urovnává vrásky a 
stahuje póry, což celkově zpevňuje 
stárnoucí a povislou kůži.
Již od prvního okamžiku ošetření 
dochází ke spalování tuků. 
Organismus spálí při této terapii až 
2000 kalorií. Jedno ošetření tímto 
přístrojem působícím na tělo ve 360 
°. Klienti evidují úbytek na váze v 
řádech kilogramů dle fyziologických 
předpokladů. 

Účinnost 30 minutového záření, po 
kterém se člověk cítí jako znovuzrozený 
je srovnatelná s uběhnutím 25 km v 
závodním tempu..

PŘÍSTROJ JE URČENÝ PŘEDEVŠÍM PRO:

    snižování nadváhy • ošetření celulitidy • formování postavy • omlazení pokožky • lymfatickou drenáž 
zpevňování svalstva a pokožky • lipolýzu (rozpouštění tuků) • tvorbu nového kolagenu

svalovou gymnastiku • ionodynamiku

Pulsní světlo předsta vuje unikátní 
přístroj s revoluční technologii, která 
se využívá pro or namentní fotoepilaci 
na obličeji a těle, odstranění 
hyperpigmentace, vrá sek, žilek, akné 

a v něk terých případech i od stranění 
tetování. IPL se používá k terapii 
celého těla. Je vhodná na obličej, krk, 
hrudník, záda, ruce, podpaží, třísla, 
horní a dolní končetiny. 
IPL METODA JE:
• bezpečná
• bezpolestná
• rychlá
• výsledky viditelné
    již po 2. proceduře

IPL - INTENZIVNÍ PULSNÍ SVĚTLO

před po

před po

Kavitace, známá také jako 
liposukce bez skalpelu, je moderní, 
bezbolestnou a vysoce účinnou 
alternativou chirurgické  liposukci. 
Jedná se o neinvazivní bezpečné 
ošetření vhodné zejména k redukci 
tukových polštářků, které jsou 
velmi obtížně odstranitelné dietou 
či cvičením. Zároveň toto ošetření 
revolučním způsobem modeluje 
postavu a zmírňuje projevy celulitidy. 
Zcela bezbolestná a velmi efektivní  
metoda na redukci tuku  

• bez bolesti 
• bez krvácení 
• bez rekonvalescence 
• levná

Největší výhoda této metody spočívá 
v tom, že zhubnete na těch místech, 
kde si to přejete – tato metoda se 
zaměřuje na břicho, zadeček, boky, 
stehna, paže …volbu určujete Vy...
Partie těla, které jde ošetřit  
Břicho a boky, stehna (vnitřní, vnější, 
přední i zadní strana), hýždě

Odbourejte vaše tukové polštářky

Kavitace
liposukce bez injekce

Fish spa
rybí pedikúra

Mají přezdívku „ryba doktor“ - obrušují 
kůži a přirozeně vyhledávají a živí se 
nadbytečnými a odumřelými kožními 
buňkami.  Regenerují kůži a podporují 
léčbu kožních onemocnění. Intuitivně 
vyhledávají místa, kde kůže nemá 
správnou funkci, nebo je přebytečná. 
Vylučují z tlamiček substanci blízkou 
přirozenému enzymu „Ditranolu“, 
který velmi urychluje léčbu, zejména 
hojení a regeneraci. Malé rybičky 
nemají zoubky a jejich „okusování“ 
je příjemné a  hlavně bezbolestné. 
Zdravé rybky Garra Ruffa nejsou 
schopny vstřebávat chemické látky. 
Počet a velikost rybek souvisí s 
účinkem ošetření.

» Přírodní peeling 
   – krásné a hebké nohy                   
» Ošetření je velmi 
   příjemné a relaxační

Nejnovější trend pro 
zdravé a krásné nohy

Mesopen
Revoluce v omlazení pleti

RYCHLE • EFEKTIVNĚ • BEZBOLESTNĚ

MESOPEN přináší vysoce efektivní 
alternativu k manuálnímu derma-
rolleru a zároveň nabízí vhodné 
řešení zákaznicím, které požadují 
skutečně silné omlazení pleti, avšak 
nejsou rozhodnuté podstoupit zákrok 
estetické chirurgie..

• Omlazení pleti 
• Zlepšení pružnosti pokožky 
• Redukce vrásek 
• Zmírnění jizviček po akné
• Depigmentace a sjednocení odstínu pleti 
• Zmírnění strií 
• Stimulace růstu

MESOPEN umožňuje širokou 
škálu vysoce efektivních ošetření 
s jedinečnými výsledky:

před po

Náš typ
na dárek.

Náš typ
na dárek.

Náš typ
na dárek.
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šedé odstíny, jednotné barvy nebo 
melíry tón v tónu. 

Stěpánce Hudcové ještě jednou 
tímto gratulujeme!

„Můj tým je pro mě jako druhá rodina,“

říká Štěpánka Hudcová, kadeřnice, která si splnila svůj dětský sen

Štěpánka Hudcová je kadeřnice z týmu 
Salonu Šuta. V posledním ročníku pres
tiží soutěže Czech and Slovak Hairdres
sing Awards získala titul za svou kolekci 
v kategorii o nejlepší dámský komerční 
účes regionu Morava. Byla také člen
kou týmu Salonu Šuta, který byl no
minován v kategorii Team Award. 
Ze slavnostního galavečera v Praze 
si přivezla nejen vítěznou trofej, ale 
i spoustu zážitků. Jak hodnotí zpětně 
svůj velký úspěch?

Proč jste se rozhodla stát se 
kadeřnicí, byl to váš dětský sen 
nebo spíš náhoda? Jak jste dostala 
do Salonu Šuta a jak dlouho zde 
pracujete? 
Už od malička jsem stříhala a česala 
panenkám vlasy. Takže ano   byl to 
můj sen už odmalička. Když jsem 
byla ve škole v Hodoníně , tak jsem 
se zúčastnila dvou soutěží. První byla 

v Břeclavi, kde jsem vyhrála druhého 
místo za společenský účes, a druhá 
v Brně. Po škole jsem nastoupila do 
salonu Šuta, kde pracuji už 6 let.

Být dobrou kadeřnicí je náročné. Je 
třeba mít fantazii, to je ta „umělecká“ 

stránka,  umět dobře zacházet s 
nůžkami, ale také správně namíchat 
barvu - to je „řemeslná“ část. 
A kadeřník musí být i poradce, 
psycholog a umět lidem vysvětlit, co 
jim sluší, jak se o vlasy správně starat. 
V čem z toho jste nejlepší a co vás na 

Štěpánka Hudcová 
získala cennou kadeřnickou trofej

kadeřnické práci baví úplně nejvíc?
Každá kadeřnice a kadeřník jsou svým 
způsobem originální, v něčem vynikají 
více v něčem méně. Co mě na mé práci 
baví nejvíce, jsou spokojeni zákazníci, 
kteří se vracejí. Mam ráda,když mi 
nechají z části volnou ruku, jak ve 
střihu, tak i v barvě.

Letos na jaře jste získala za svou 
práci velmi důležité ocenění - trofej 
za nejlepší dámský komerční účes 
v regionu Morava v soutěži Czech 
and Slovak Hairdressing Awards za 
rok 2015. Tahle soutěž je obrovsky 
prestižní, ve Velké Británii, kde 
se  koná již desítky let, znamená 
trofej nesmírný komerční úspěch. 
Změnilo ocenění něco ve vašem 
životě nebo ve vaší práci? 
Určitě, už jen dostat se do 
takové soutěže je pro mě úžasný 
pocit. Mé velké díky patří  
p. Šutovi, který nám to umožnil a 
zařídil všechno okolo. Mám teď ještě 
daleko větší radost ze své práce, 
z toho, že byla oceněná.

Kromě individuálního ús pěchu jste 
se podílela také na týmové nominaci 
v soutěži Czech and Slovak 
Hairdressing Awards. 
Co pro vás znamená tým, ve kterém 
pracujete? Má podle vás nálada v 
týmu vliv na celkovou atmosféru v 
salonu?

Můj tým je pro mě jako druhá rodina 
a pokud panuje v týmu dobra nálada, 
tak se to odráží i na kvalitě práce a taky 
na celkové kvalitě týmu.

Zákazníky kadeřnických salonů 
zajímá ale ze všeho nejvíc, co se 
právě nosí, jaké účesy a barvy jsou 
nejvíc „in“. Vlasovou módu určitě 
sledujete... jsou nějaké trendy, 
které vás hodně baví a které 
ráda zákaznicím doporučujete 
a vytváříte?
Já upřednostňuji přirozenost, jemnost, 
jednoduchost a krásné, zdravé vlasy.V 
současných trendech jsou moderní 
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Strong Bonds – inovace v barvení 
Schwarzkopf Professional pokračuje s příběhem Strong Bonds a uvádí Strong Bonds 2.0

...královna péče o nohy a ruce...

Margaret Dabbs
v Salonech Šuta

Co můžete čekat? Péče o nohy je 
vlajkovou lodí Margaret Dabbs 
London. Absolutní pedikúra, absolutní 
výživa. Péče je založená na tzv. suché 
metodě, která umožňuje nastartování 
regeneračních procesů pokožky. 
Ošetření obsahuje odbornou konzultaci 
před ošetřením, maximální péči o nehty 
a nehtového okolí, péči o pokožku dle 
jejich potřeb a regenerační nadstavbu v 
podobě speciálního peelingu, koupele a 
masáže. Skvělého výsledu dosahujeme 
také díky produktům, které získaly již 
mnoho mezinárodních ocenění. 

Péče o ruce probíhá dle stejné filosofie. Ošetření můžeme korunovat netoxickými 
výživnými laky na nehty Margaret Dabbs, které splňují ta nejpřísnější světová kritéria. 
Časopis Vogue označil Margaret Dabbs královnou pedikúry a napsal, že po schůzce s 
Margaret jsou Vaše nohy zcela proměněny.  Reference našich klientů mluví o tomtéž. 
zcela proměněny.  Reference našich klientů mluví o tomtéž. 
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V roce 2015 osvobodil koloristy 
FIBREPLEX, revoluční systém bondingu 
od Schwarzkopf Professional, od 
veškerých omezení souvisejících se 
stavem vlasů. Díky Bond Enforcing 
Service mohli kadeřníci ochránit 
vlas před poškozením způsobeným 
zesvětlováním, odbarvováním a 
barvením. V roce 2016 představení 
Strong Bonds otevřelo dveře 
bondingovým službám, když se 
Fibre Bond Technology stala součástí 
IGORA ROYAL Highlifts a zároveň byly 
představeny pečující produkty BC FIBRE 
FORCE s přelomovou Bond Connector. 
Nyní, v roce 2017, Schwarzkopf 
Professional hrdě představuje novou 

kapitolu úspěšného příběhu Strong 
Bonds s NOVOU kategorií luxusních 
bonding barvicích služeb.  Schwarzkopf 
Professional chápe, že zákazníci 
kadeřnických salonů jsou čím dál více 
informováni o trendech v barvení vlasů 
a proto přináší kadeřníkům barevné 

proměny s mimořádným výsledkem, 
za kterým se každý otočí. Přidejte se 
ke konverzaci a sledujte Schwarzkopf 
Professional na sociálních sítích přes 
účty @schwarzkopfpro a držte krok 
s aktivitou Strong Bonds přes hashtag 
#strongbonds.




