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STŘEDNÍ ŠKOLA ODĚVNÍ A SLUŽEB VIZOVICE



Odjezd z Vizovic v 16.00 h                     
v neděli 26. února 2017
příjezd do Milána v 5.45 h                           
v pondělí 27. února 2017
počet km - 1 059
počet účastníků – 18



Nejdůležitějším programem po příjezdu byla orientace v
milánském metru, je zde pět tras. Metro je
nejpoužívanějším dopravním prostředkem při dojíždění
do zaměstnání. Děvčata jezdila metrem do svých salonů
každý den.



Informativní schůzka s italskou agenturou 
EVOLVO před nástupem do jednotlivých 
salónů.



Simona Urbancová, Veronika Viktorinová       
a Markéta Šulová  v salonech společnosti  
Compagnia della Bellezza – zahájení odborné 
stáže přestavením se zaměstnancům                                
a profesionálním tutorům.



Martina Štipčáková a Denisa Bortlová
s majitelem salónu Wild Beauty.

Vendula Tajzlerová a Martina
Kolaříková na své odborné stáži            
v MADICA – San Donato.
Jedná se o velmi dobře vybavené 
pracoviště s mnoha zaměstnanci.



Malý salon IEUU (Light), kde pracovaly Barbora
Brhlová a Klára Milová. Zde se provozují 
kadeřnické a kosmetické služby, a proto děvčata 
mohla sledovat obě profese při práci.

Tereza Rožnovjáková s majitelkou            

a kosmetičkou v salonu IEUU 

(Lombardini) při srdečném přijetí do 

tohoto prostředí, kde panuje příjemná, 

domácí atmosféra. 



Kristýna Uličná, Martina Semelová a 
Monika Severová v kadeřnickém salónu 
MADICA - Vulcano, který se nachází v 
obrovském nákupním středisku VULCANO.

Kolektiv pracovníků salónu 
Khyros Parrucchieri s Lucií 
Minaříkovou.



Kateřina Kučerová pilně pracuje                   
v kadeřnickém saloně „ GLAM “.

Pavlína Richterová při mytí hlavy jedné 
z mnoha zákaznic salónu „ GLAM“.



Na lehátku jsou přichystány nástroje k ošetření nohou klientky. Tereza

Rožnovjáková asistovala při očistě nástrojů, úklidu provozovny a také se

pochlubila svými dovednostmi při manikúře, lakování nehtů a barvení obočí. Za

svou práci byla pochválena majitelkou salonu.



Klára Milová a Barbora Brhlová se 
nejvíce zabývaly péčí o ruce, prováděly 
masáž rukou a manikúru. Seznámily se        
s italskými nástroji používanými pro 
odstraňování eponichia.



Pozorování práce pedikérky při ošetření 

nohou klientky v salonu MADICA –

SAN DONATO.

Martina Štipčáková se připravuje na 

masáž rukou, zakončenou lakováním nehtů.



Děvčata pozorovala práci italských kadeřníků při mytí, barvení, 
stříhání a  foukání  vlasů.  Stážistky detailně nastudovaly způsob mytí 
vlasů v milánských salónech.



Veronika Viktorinová při tvorbě účesu. Foukání 
dlouhých vlasů, následné žehlení a úprava vlasů          
do hladkého účesu.



Finální úprava vlasů, 
foukaná přes kartáč,    
od italských 
kadeřníků na našich 
stážistkách.



Významnou součástí odborné stáže bylo seznámení se s italskými 
přípravky vlasové kosmetiky.  V salonech používají přípravky 
různých značek, i Wellu, kterou známe z českého prostředí.



V Miláně se propojuje kadeřnická profese s vizážistikou a manikúrou. Je 
obvyklé, že během úpravy vlasů, probíhá kosmetická péče o ruce, často se lakují 
nehty, a proto v salonech najdeme širokou nabídku laků na nehty.



Přístrojová technika v milánských kosmetických salonech je velmi rozmanitá. 
Používají se přístroje na napařování pleti, jako u nás, ale mají zde mnoho dalších 
moderních přístrojů, jako je radiofrekvence, lymfodrenážní, masážní a přístroje k 
mezoterapii.



Miláno je multikulturním městem s rozmanitým využitím. Láká k procházkám po 
rušných i romantických uličkách, náměstích a parcích, k návštěvám galerií, 
historických památek, veletrhů a samozřejmě nákupům módního zboží.



Kulturní program odborné stáže v Miláně byl zahájen návštěvou Přírodovědného 
muzea, kde jsme mohly vidět exponáty nejen z italské fauny a flóry, ale i z celého světa.  



Socha sv. Ambrože, patrona města Milána, 
který byl biskupem a je považován za 
ochránce města. Sv. Ambrož založil první 
baziliku r. 379 n.l. 



Corso Garibaldi je považováno za 
nejoblíbenější část města určená  k 
procházkám a k posezení při kávě.  



Dnešní podoba Milána je utvářena moderní architekturou, která silně 

kontrastuje se starší výstavbou města.



Castello Sforzesco je renesančním hradem, na jehož výzdobě se podílel kromě jiných

umělců i Leonardo da Vinci.



V hradním objektu Castello Sforzesco se nachází mnoho věží, atrií, fontán   
a muzeí, je obklopen parkem.



Teatro alla Scala, většinou La Scala , patří  ke světově  nejproslulejším operním domům 
na světě. V rámci prohlídky muzea, které mapuje bohaté dějiny tohoto operního divadla, 
je možné prohlédnout si interiér této významné budovy.



Cimitero Monumentale je monumentální milánský hřbitov a zároveň jakési 
muzeum pod širým nebem, které rozhodně stojí za zhlédnutí.



Město Miláno nabízí k odpočinku několik parků.



Muzeum a umělecká díla Leonarda da Vinciho v Miláně. 



Santa Maria delle Grazie je jedním z nejznámějších kostelů v Miláně. Pro svou 
historickou hodnotu byl architektonický celek i s da Vinciho freskou v roce 1980 přiřazen 
ke světovému dědictví UNESCO. 



Klášterní komplex Monastero Maggiore, s renesančním 
chrámem San Maurizio (s nádhernými freskami a 
skulpturami z 16. století) a s bohatým řecko-etrusko-
římským archeologickým muzeem. 



Galerie Viktora Emanuela II. je překrásným 
obchodním centrem v Miláně.



Katedrála Narození Panny Marie 
(italsky častěji jako Duomo di Milano ),   
pátá největší katedrála na světě.



Oblíbený hostel Madama na Via Benaco, kde je rušno od rána do večera. Hostel 
poskytuje zázemí pro pořádání různých kulturních akcí, jako jsou vernisáže, hudební 
koncerty.  



Podávají se zde bufetové 
snídaně v místnosti u 
kávového baru. Snídaně se 
obvykle skládají z bílého 
pečiva, typického italského 
salámu a sýru, jogurtu, 
cereálií, koláče a ovoce. Na 
výběr nápoje je poskytnuta 
káva, čaj, voda a džusy.



Děvčata při odchodu do 
zaměstnání dostávaly 
obědový balíček, který se 
skládal z bagety, ovoce a 
balené vody. 



Večeře byly velmi rozmanité, ochutnaly 

jsme typickou italskou kuchyni. Převážně 

se podávaly těstoviny, mleté maso                          

a zelenina. 



V kuchyňce hostelu byla možnost připravit si čaj, kávu, ohřát si jídlo v

mikrovlnné troubě, nachystat si svačinu. Naše děvčata se zde pustila do

přípravy palačinek.



Během našeho pobytu v Miláně jsme měly možnost několikrát ochutnat

pravou italskou zmrzlinu.



Ukončení odborné stáže závěrečnou evaluační 
schůzkou s italskou agenturou EVOLVO, 
zakončeno naším poděkováním.



Odjezd z Milána v 18.30 h                                
v sobotu  11. března 2017
Příjezd Vizovice v 10.00 h                           
v neděli 12.března 2017
počet km - 1 059
počet účastníků – 18



Autoři materiálu a všech jeho částí, včetně obrazové 
dokumentace, jsou:
Franková Petra
Svobodová Dagmar


