
 

 

Nabídka vizážistických kurzů na rok 2022 
 

 
1) Basic - vhodné pro začátečníky v oblasti líčení 
2) PRO - vhodné pro zkušenější makeup nadšence a vizážistky 
 
Info: 
součástí všech kurzů je: 
 
Projdeme spolu Vaši kosmetickou taštičku, zjistíme, co je případně potřeba doplnit, či vyměnit. 
Naučíte se, jak správně pečovat o pleť, jak zvolit správný odstín make-upu.  
(jak se správně odlíčit, nalíčit, jaká dekorativní kosmetika je pro vás vhodná)  
Tipy a tajné triky. 
Praktické doporučení pomůcek. 
Své štětce a líčidla přineste prosím s sebou, probereme spolu, co je vhodné a čeho se raději zbavit:-)  
K líčení jsou Vám k dispozici moje krémy, líčidla a pomůcky. 
Dostane kafíčko, čaj, malé občerstvení. 
Ve většině případů se jedná o individuální kurz. V praxi to znamená, že je lekce prováděna "HALF & 
HALF ". Jednu polovinu obličeji líčím já, vy pak tvoříte hned po mně 
Závěrečná fotografie make-upu na památku. 
Dárek jako překvapení :-) 
 
 
1) Basic kurzy 
 
Nejste zvyklé se líčit? Nevíte, jak na to nebo jakou dekorativní kosmetiku použít? Jak s líčidly správně 
pracovat? 
 
Zážitkový kurz líčení  
 
Originální párty kurz se šampíčkem a líčením pro vás a kamarádky. 
3-6 Osob 
3,5 h 
 
Párty look poradenství - líčení a vlasový styling na párty, hudba, občerstvení, prosecco a smích. 
Na závěr pár fotek na památku. 
Kurz vhodný jako narozeninové párty nebo jako rozlučka se svobodou. 
 
Cena: 2500,-/Os 
 
 
Rychlomakeup 
 
Kurz vhodné pro všechny, co mají málo času a chtějí se umět rychle a efektivně nalíčit za 15 minut 
Doba trvání kurzu 2-2,5 h 
Cena 2000,- Kč 
 
 
Kurz denního líčení  
 
Doba trvání kurzu 2-2,5 h 
Cena 2000,- Kč 
 
 



 

 

Kurz líčení – denní a večerní líčení 
 
Poradenství denního a večerního líčení, konzultace a trénink na sobě nebo na modelce 
Doba trvání kurzu 4h 
Cena 3000,- Kč 
 
 
 
Sama sobě svatební vizážistkou  
 
Makeup kurz vhodný pro nevěsty, které se chtějí na svatbu připravit samy 
Doba trvání kurzu 4 h 
Cena 3000,- Kč 
 
 
 
Nenašli jste vhodný kurz pro Vás? 
 
Napište mi prosím na e-mail k.a.bartlova@seznam.cz , nebo volejte na 777629188 a nějaký přímo Vám , 
“šitý na míru” spolu sestavíme. 
 
 
 
2) PRO - vhodné pro zkušenější makeup nadšence a vizážistky 
 
Svatební líčení a účes/ Slavnostní líčení a účes pro maturantku 
Individuální trénink líčení a účesu dle domluvy 
 
Kurz vhodný pro vizážistku, která se chce posunout dál. 
Projdeme spolu Váš makeup kit, doporučím osvědčený makeup k sestavení kitu a další vychytávky, které 
ušetří čas a hlavně peníze 
Trénink líčení většinou probíhá na modelce stylem “half/half”, což znamená, že jednu polovinu obličeje 
líčím já, Vy druhou.  
Účes dle Vaší volby. 
Trénink líčení na sobě je samozřejmě též možný. 
Modelku, pokud nemáte, mohu zařídit.  
 
Doba trvání 5 - 5,5 h 
Cena 4500, 
 
 
Hollywood look (makeup a účes) 
 
Výrazné líčení: cut crease, pigments, contouring a Hollywoodské vlny  
Trénink líčení probíhá na modelce stylem “half/half”, což znamená, že jednu polovinu obličeje líčím já, Vy 
druhou. 
Naučím Vás, jak nejlépe upravit účes do oblíbených hollywoodských vln,  
Tipy a triky k dosažení velké trvanlivosti vln. 
Závěrečné Glamour photo se zapůjčenými doplňky, či oblečením. 
Trénink líčení probíhá na modelce stylem “half/half”, což znamená, že jednu polovinu obličeje líčím já, Vy 
druhou. 
Modelku, pokud nemáte, mohu zařídit  
 
Doba trvání 5 - 5,5 h 
Cena 4500, 



 

 

 
VELKÝ BASIC INDIVIDUÁL makeup a vlasový styling 
Velmi intenzivní individuální 1:1 školení a praxe líčení a účesu pro začínající vizážistku  
6 dní nebo 12x dopoledne/ nebo odpoledne (rozvrh mohu přizpůsobit Vašim časovým možnostem) 
 
1.den 
Dopoledne: 
Obdržíte pracovní skripta na teorii a praktickou část 
Hygiena 
Teorie make-upu, pomůcky 
Odpoledne:  
Základy barevné typologie 4h 
Základní informace k péči o pleť 1h 
Trénink rozeznání typu make-upu, jak na sjednocení pleti a korekce 
 
2. den 
Dopoledne: 
Obočí, oční linky a stínování 
Trénink aplikace umělých řas 
Trénink aplikace umělých trsíkových řas 
Odpoledne: 
Rty, korekce, rtěnka, lesk denní make-up s proměnou na večerní make-up 
 
3.den 
Trénink stylů líčení - Slavnostní líčení s pigmenty 
 
4. den 
Dopoledne: 
Trénink stylů líčení  
Fotomakeup  
Odpoledne: 
Vlasový styling - základy - vlny, žehlení, sponkování, použití vlasové podložky 
 
5. den 
Dopoledne: 
Marketing, jak na portfolio a správné nafocení své práce, praktické rady pro kariéru a růst 
Odpoledne: 
Přirozené svatební líčení a slavnostní účes - spodní rozvolněný drdol 
 
6. den 
Dopoledne 9-14 
Závěrečná samostatná práce (Kompletní úprava maturantky, nebo nevěsty) 
Focení modelky, hodnocení práce, gratulace a předání pamětního certifikátu 
 
 
Info ke kurzu: 
Školení probíhá v mém krásném make-up ateliéru na Praze 1 
K dispozici je Vám vše, co je potřeba (štětce, make-up, paletky, vlasové potřeby, případně trénovací 
vlasové panny) 
Dopolední školení 9-12 
Odpolední školení 13 - 16:30 
(Tyto časy můžeme spolu individuálně upravit dle Vaší potřeby) 
 
Modelky, pokud bude potřeba, mohu zajistit, většinou požadují 100,-/h, platba extra 
Po celou dobu workshopu bude malé občerstvení: káva, čaj, voda/šťáva a sušenky 



 

 

 
 
Bonus: 
Stanete se členem mé FB skupiny pro radu a pomoc  
Účast na jednom z editoriálního líčení, kdy budu připravovat TFP modelku na projekt s možností aktivně 
se ptát na rady a vychytávky 
 
Cena: 20 000,- Kč 
 
 
BASIC INDIVIDUÁL Make-up 
3 denní velmi intenzivní individuální 1:1 školení a praxe líčení pro začínající vizážistku 
 
1.den 
Dopoledne: 
Obdržíte pracovní skripta na teorii a praktickou část 
Hygiena 
Teorie make-upu, pomůcky 
Odpoledne:  
Základy barevné typologie 4h 
Základní informace k péči o pleť 1h 
Trénink rozeznání typu make-upu, jak na sjednocení pleti a korekce 
 
2. den 
Dopoledne: 
Obočí, oční linky a stínování 
Trénink aplikace umělých řas 
Trénink aplikace umělých trsíkových řas 
Odpoledne: 
Rty, korekce, rtěnka, lesk denní make-up s proměnou na večerní make-up 
 
3.den 
Dopoledne: 
Slavnostní glow líčení s pigmenty 
Odpoledne 
Svatební líčení 
Focení modelky, důležitá doporučení ke kariérnímu růstu jako vizážistka, gratulace a předání pamětního 
certifikátu 
 
Cena 12500,- Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


