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Barber Connect 2019 se 
konal začátkem června, dnes 
je to už prestižní akce, kde 
můžete vidět to nejlepší ze 
světa barberingu. Nechat 

se inspirovat, unášet se 
atmosférou, která vás 

plně pohltí a rozvine 
vaše dovednosti  
v barberingu.
Velký rozruch na akci 
vyburcovala firma An-
dis s jejich stipendij-
ním programem Andis 
Nation UK Barber. 

Firma nabídla dvěma ví-
tězným uchazečům kurz 

od Mike Tyalora, který celý...

Tento rok jsme se zúčastnili další velké barber 
akce v Londýně. Barber Connect je pro všechny 
nadšence do barberingu. Nespočet barberů i bar-
ber hvězd se zúčastnilo i tento rok. Pokusíme 
se vám předat úžasný zážitek, který jsme měli 
možnost prožít se všemi okolnostmi.

reportáž rozhovory 
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Tento měsíc jsme jeli do Ostravy 
do barber shopu Alessandro za 
nováčkem Alessandrem, který se 
však za pouhý rok dokázal vy-
šplhat do povědomí mnoha lidí. 
Tento sympatický muž toho má za 
sebou opravdu hodně. Jeho bouřli-
vá a krušná minulost z něj udělala 
pokorného muže, který má srdce 
na pravém místě a nepotřebuje se 
nad nikoho povyšovat. Je pros-
tě sám sebou a to bohatě stačí k 
tomu, aby si vás získal...

JAK SES DOSTAL KE SVÉMU 
PSEUDONYMU? Já jsem žil 10 
let v Itálii a moje pravé jméno Aleš 
tam nikdo neuměl vyslovit. U nich 
je Aleš prostě Alessandro, a tak 
nějak jsem si to ponechal, poně-
vadž mi tady pak taky nikdo jinak 
ani neříkal. Navíc mám rád 

„ Čao, já jsem Alessandro z Ostravy, jsem holič, který 
stříhá teprve rok, ale baví mě posouvat své limity. 
Brzo mi bude 40, mám rodinu, mám 2 děti, které ne-
skutečně miluju. Mám spoustu skvělých přátel, ale 
hlavně mám svůj skvělý tým, Jarka a Romana, za 
které bych dal ruku do ohně.“ - Alessandro

rozhovory 
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Leo Wahl 
změnil podobu 

historie. Jediný 
patent a rodinou
vedené podnikání 
navždy změnilo
svět barberingu.

HISTORIE 
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Barber pole, nebo také holič-

ská tyč je známý znak bar-
berů. Spousta z vás se s tímto 
znakem možná již na některém 
barbershopu setkala, ale mnoho 
lidí neví, proč se barber pole 
vlastně stal symbolem barberů. 

V dřívějších dobách, kdy vět-
šina lidí neuměla číst a psát, 

se mnoho obchodů vyznačova-
lo specifickými symboly, díky 
kterým mohli identifikovat druh 
obchodu i nevzdělaní. Holičský 
pól je typ znamení, který po-
užívají holiči k označení místa 
nebo obchodu, kde provádějí své 
řemeslo. Obchodní značka podle 
tradice sahá až do středověku. 
Barber pole může být stacionární 
nebo se může otáčet často  
s pomocí elektromotoru.

Původně barbeři pouze nestří-
hali, ale vykonávali také chi-

rurgické zákroky, trhání zubů a 
podobné děsivé záležitosti tohoto 
typu. Ale proč se natolik odklo-
nili od holičství? Běžní obyvatelé 
si velmi často nemohli dovolit 
doktora, a protože dříve holiči 
nebyli patřičně doceněni jako 
dnes, proto aby se vůbec uživili, 
začali dělat i různé zákroky, na 
které byla potřeba břitva nebo 
podobné ostré náčiní. Takže po-
kud jste v té době měli problém 
se zuby nebo jakékoliv bolesti a 
pocházeli jste z nižší nebo střed-
ní společenské vrstvy, na doktora 
nebylo radno ani pomyslet. 
A jediné, co vám zbývalo, 
byl právě nevyučený holič 
v tomto oboru. Dříve byla 
medicína však tak málo po-
kročilá, že i vyučený lékař byl 
častokrát risk, a to i u úplně 
primitivních zákroků. Nejčas-
tější zákroky, krom trhání zubů 
apod., kterými se holiči ...

BARBER POLE
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