
Měli jsme štěstí, že jsme ji zavolali 
několik dní před svatbou a Blaženu 
Blažekovou tak poprosili, aby nechala 
vyfotit přípravu svatebního účesu, kte-
rý česala známá bratislavská vlasová 
stylistka Renáta Márová, ambasador 
L’Oréal Professionnel. Jak slíbila, tak 

splnila, fotografka nelenila a posla-
la rychle fotky k výběru a Blaženu 
Blažekovou jsme již jako mladou paní 
zastihli na letišti těsně před svatební 
cestou na Maledivy, na něž nyní jen 
vzpomíná stejně jako na svatební den  
8. ledna v kostele v Beladicích, kde se 

Svatba v přímém přenosu

Zimní princezna
V této rubrice vám představujeme známé spolupracovnice –  většinou kadeřnice, které zachycu-
jeme těsně před svatbou, abychom  vám ukázali, jak se na ni připravují, a pro inspiraci přinášíme 
svatební účes.  Blažena Blažeková, majitelka dvou salonů Bibi Chic v centru  Trnavy a  expertka H3,  
by nám unikla, kdybychom ji začátkem ledna neoslovili, aby připravila kolekci do Lindy speciál 
Pánské účesy. Její kolekce jsme vám již několikrát představili a dvakrát jsme zveřejnili i snímek 
z kolekce na titulu. Již vloni cestovala v lednu do teplých krajin za odpočinkem, tentokrát přiznala, 
že jede na svatební cestu. 

Novomanželé Blažena Blažeková 
a Marián Hodulík

provdala po osmileté známosti za Mariá- 
na Hodulíka.

Blažena Blažeková se dohodla na 
podzim s Renátou Márovou, že jí 
vytvoří svatební účes. Sdělila jí svou 
představu, že svatba se bude konat 
v zimě ve stylu ledové královny, jaké 
bude mít šaty a jaký účes si představu-
je. Renáta ji předtím jen jednou stříhala 
a svatební účes jako správné profesio-
nálky zaneprázdněné prací nezkoušely, 
tak si navzájem důveřovaly. Blažena 
Blažeková přijela ráno do Bratislavy 
do studia Angels, kde jí Renáta při-
pravila účes a vizážista Alex make-up. 
Na vše bylo dost času, takže příprava 
probíhala bez stresu, svatba se konala 
odpoledne. Renáta Márová nevěstě její 
dlouhé umyté a promelírované vlasy 
v přírodním tónu prohustila příčesky, 
pak je po pramenech natočila po celé 
hlavě kulmou a násadkou hřebene uvol-
nila. Kratší vlasy z přední části stočila 
dozadu, aby vytvářely v týle objem. 
V přední části připevnila čelenku se 
sklíčky, která si nechala nevěsta vyro-
bit, aby evokovaly ledové kapky, a na 
ni nasadila ještě ozdobu z tylu, již při-
pravila ve stylu něžné ledové princezny, 
protože ledová královna byla chladná, 
což nevěsta v žádném případě nebyla. 
Mezitím ji Alex nalíčil také v tomto sty-
lu. Příjemná atmosféra při tvorbě účesu 
a make-upu trvala necelé dvě hodiny, 
pak Blažena Blažeková odjela za svými 
milými povinnostmi. Jak nám Renáta 
Márová potvrdila, byl to její první sva-
tební účes tohoto roku, které ráda a vel-
mi často připravuje.
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Renáta Márová Blaženě Blažekové 
nakulmovala vlasy po celé hlavě....

....a pak je uvolnila hřebenem Renáta nasadila nevěstě 
čelenku se sklíčky...

...a připevnila tylovou 
ozbobu


